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Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio šeima
po pen kerių metų Washingtone kitą savaitę grįš į Lietu-
vą. Nesunku spėti, jog kraustymosi rūpesčiai ir organi-
zavimas yra aktyvaus ir užimto
ambasa doriaus žmonos Linos
rankose. Ta čiau mūsų pokalbio
metu populiarioje judraus pre-
kybos centro kavinėje Lina Pa-
vilionienė atrodė rami ir  atsipa-
laidavusi. Netgi kiek sirguliuo-
jantis ir mamos dėmesio reika-
lavęs jauniausias Pavilionių šei-
mos narys, septynmetis Vincen-
tas jos neišmušė iš pusiausvyros
ir nelabai trikdė mūsų pokalbį.

Keturių sūnų mama pri-
pratusi prie tokių gyve-
nimo nepatogumų – kaip

vaikų ligos ar kraustymasis.
Amerikoje Pavilioniai per pen-
kerius metus kraustėsi net tris
kartus.  Amerika yra tik antro-
ji užsienio valstybė, kurioje Pa-

vilionių šeima atstovavo Lietuvai. Pasak L. Pavilio nie-
 nės, atsikraustė jie į Ameriką su savo baldais, su savo tik-
ro medžio stalu, kuris šeimai tarnaus gal trisdešimt metų,
su jais ir grįš į  Lietuvą. Amerikoje liko tik išaugti vai-
kų rūbai ir žaislai. – 3 psl.

Sveikiname su Tėvo diena! Ačiū už jūsų meilę, 
už rūpestį, už globą ir šiltus vaikystės prisiminimus.
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Istorijos pamokos – 10 psl.

Padainuosim dainų
dainelę – 4 psl. 

Paskutinis
skambutis 
Šv. Kazimiero
lituanistinėje
mokykloje
VITALIJA VIRBU KIENĖ

Nuskambėjo paskutinis
skam bu tis – birželio 6 dieną
Los Angeles Šv. Kazimiero li-
tuanistinė mokykla už baigė
jubiliejinius 65-uosius moks-
lo metus. Abiturientai šeš-
tadienį išleistuvėse šoko pa-
skutinį mokyklinį valsą.

Mokslo metų už-
baigimo šventė
prasidėjo mo-

kyklos kiemelyje, sugie-
 dojus JAV ir Lietuvos him-
nus ir pakėlus JAV ir Lie-
tuvos vėliavas. Po to Šv.
Kazimiero bažnyčioje buvo
aukojamos šeimų ir jau-
nimo Mišios, kurias atna-

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė Marytė Sandanavičiūtė-Newsom (v.) su šie-
metinės laidos abiturientais (iš k.): Ariana Žukaite, Egle Urbonaite, Luku Remeika ir Ed var -
du Dabšiu.                                                                                                             Inos Petokienės nuotr.

šavo klebonas Tomas Kara nauskas.
Nuskambėjęs paskutinis skam-

butis šį kartą visus pakvietė ne į kla-
ses, bet į salę, kur susirinko visi mo-
kyklos mokinukai su tėveliais ir arti-
maisiais bei gausus būrys svečių.

Šventę pradėjo mokyklos direkto-
rė Marytė Sandanavičiūtė-New som,
pasveikindama visus susirinkusius
su mokyklos 65-uoju gimtadieniu, kurį
taip gražiai šventėme visus mokslo me-
tus. Ji padėkojo mokyklos globėjui
klebonui Tomui Karanaus kui, mo-

kyklos tėvų komitetui, vi siems rėmė-
jams. Į prezidiumą buvo pakviesti kle-
bonas Tomas Karanaus kas, LR gene-
ralinis konsulas Los Angeles Darius
Gaidys, LB Vakarų apy gardos pirmi-
ninkė Violeta Ged gaudienė, mokyklos
tėvų komiteto pirmininkas Linas
Venckus, mokytoja Gida Urbonienė.
Taip pat į pre zi diumą buvo pakviesti
garbingiausi šios šventės dalyviai –
abiturientai Edvardas Dabšys, Lukas
Remeika, Eglė Urbonaitė ir Ariana Žu-
kaitė. – 7 psl.

„Mūsų šeima – mūsų namai ir didžiausia vertybė”

Su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. Iš k.: Augustas, Simo nas, Lina ir Žygimantas
Pa vilioniai, Vincentas ir Dominykas. Nuotrauka iš šeimos albumo



Šį sekmadienį Dievo žodis mums pa-
sakoja apie Dievo karalystės augi mą.
Dievo karalystė žemėje prasidėjo nuo

sukūrimo momento ir tęsis iki amžių pa-
baigos, kai visi susirink si me prie Viešpaties
sosto. Dievas yra tas, kuris nuolat kuria. Jis
yra ne tik visa ko pradžių pradžia, bet ir nuo-
latinis savo kūrinijos palaikytojas. Šio je
Dievo karalystėje laisvos būtybės – žmonės
ne visada elgiasi pagal Dievo planą; kai
kada jam net prieštarauja.

Istorija liudija, kad dalis žmonių visuomet ban-
dė ir bando gyventi be Dievo, tai yra savo laimę kur-
ti re mian tis tik savo žmogiška išmintimi. Neap-
ykanta, karai, terorizmas, vieni kitų išnaudojimas,
nepaisymas elementaraus teisingumo – tai akivaiz-
 dūs padariniai, kas nutinka, kai žmogus tampa ne
Dievo, bet savo karalystės kūrėjas.

Dievo Sūnus Jėzus Kristus įsikū nijo, gyveno tarp
žmonių, skelbė apie prisiartinusią Dievo karalystę
ir kvietė žmones atsiliepti, tai yra būti jo kūrybos tę-
sėjais, jo plano įgyvendintojais. Jėzus kalbėjo: „Su
Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris be ria dir-
von sėklą. Ar jis miega ar ke liasi, ar naktį, ar dieną,
sėkla dygsta ir auga” (Mk 4, 26). 

Dievas kiekvieną iš mūsų yra pa šaukęs būti ge-
ruoju sėjėju, kuris nuolat beria tiesos ir gėrio sėklą,

žinoda mas, kad ne jis, bet Dievas augins ir subran-
dins vaisius. Apie tai apaštalas Paulius savo laiku
rašė: „Aš sodi nau, Apolas laistė, o Dievas augino” (1
Kor 3, 6). Bėda būtų tik tuomet, jei mes nesėtume tie-
sos ir meilės ir ne sudarytume sąlygų leisti Dievui su-
brandinti vaisius. Šitai gali atsitikti tuomet, kai ap-
leidžiamos pareigos, o jas gali apleisti bet kas – vys-
kupai, kunigai, tėvai, politikai. 

Dar blogiau nutinka, kad ne tik apleidžiamos pa-
reigos, bet sėjama neapykantos ir melo sėkla. Tuo-
met Die vo kūrinija dejuoja. Praėjusią sa vaitę turė-
jau galimybę šalia Kara gan dos aplankyti masines
Stalino aukų kapavietes. Kazachstano stepėje ap-
tvertas didžiulis laukas, kuria me kadaise buvo iš-
kasami ilgi grio viai ir į suverčiami tūkstančiai su-
 šau dytų žmonių. Niekas tiksliai nežino, kiek jų te-

nai, mirusių nuo kanki nimų ir bado, su-
šaudyta ar palaidota; jų buvo ne vienas
šimtas tūkstančių. Dabar pastatyti pa-
minklai čia užbaigusiems žemės kelionę
prancūzams, ispanams, ukrainiečiams, lie-
tuviams ir daugelio kitų tautybių žmo-
nėms. Jie tapo aukomis, kai buvo statoma ne
Dievo, bet šėtono karalystė.

Dievas nuolat beldžiasi į mūsų są žines,
klausdamas, ką mes sėjame. Krikščionis yra
tas, kuris kasdien atsiliepia į Dievo kvieti-

mą ne tinginiauti, bet berti į žemę ge rą sėklą.
Jėzus sakė, kad Dievo karalystė yra „tarytum gars-

tyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias
iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir <...> išlei-
džia tokias plačias šakas” (Mk 4, 31–32). Tai paguoda,
kad Dievas iš mūsų nereikalauja kažkokių herojiškų
darbų, bet tik kasdien berti tą mažą garstyčios – gė-
rio grūdelį, pats Dievas jį augins ir subran dins vaisių.

Jūs, tėvai, gėrio sėklą beriate į vaikų širdis ir
trokštate, kad ji atneštų gerų vaisių. Nepavarkime
berti, kol Dievas mums leidžia šitai daryti. Kaip gra-
žiai apaštalas Paulius apie tai rašo: „Mes visuomet
gerai nusiteikę, nors žinome, kad, kolei gyvename
kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties <...>. Štai ko-
dėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau gar-
be jam patikti” (2 Kor 5, 6–9).
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Dievo karalystės 
augimas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus re-
dakcija netaiso

LAIŠKAI

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

MIELAS „DRAUGE”,

Dėkojame Jums už įdomų straips-
nį „Mano tautos kostiumas” („Drau -
gas”, gegužės 30 d.) Mes džiaugiamės
matydami spaudoje tokius gražius lie-
 tuviškus tautinius drabužius, ypač
mūsų mergaites nešiojant karūnas ar
gėlių vainikėlius. Ir kodėl šiomis die-
 nomis per mūsų tautines šventes taip
retai matome lietuvių tautinius dra bu-
žius? Juk Amerikoje praeityje visi lie-
tuvių tautiniai ansambliai pasiro dyda-
vo su tautiniais kostiumais. Per pirmas
septynias Dainų šventes Ame rikoje
dainininkai (suaugę ir jaunimas) dai-
navo su tradiciniais drabužiais – koks
grožis, koks garbingas tautos simbolis.

Po 10 metų  pertraukos, 8-tosios
Dainų šventės apranga – va dovams
nutarus – visai pasikeitė. Mo terys tu-
rėjo nusipirkti mėlynus „pon čius” ant
pečių, o vaikai marškinė lius (T-shirts).
Dainos ir muzika, kaip ir praeityje

buvo maloni, tik kažko lietuviško trū-
ko – tautinių drabužių. 9-toji Dainų
šventė vyko Toronte, Ka nadoje, vado-
vų sprendimu, moterys turėjo dėvėti
smėlio spalvos šalikus ir gintarines sa-
ges. Vaikai  ir vėl dėvėjo marškinėlius.
Gaila, bet per šią Dainų šventę niekur
nesimatė nė vieno lietuviško tautinio
kostiumo, ir deja, iš tolo (jei nesu pra-
 tai kalbos) minia atrodė daugiau ara-
biška, negu lietuviška.

Džiaugiamės, kad ir šiais laikais
vyksta Dainų ir kitos tautinės šventės,
tik nepamirškime pasirodyti su mūsų
nuostabiais lietuviškais tautiniais dra-
bužiais.

Su pagarba,

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago, IL

Aurelija Umbrasienė.

Padrikos mintys Tėvo dienai
� Kiekvienas turi/turėjo patį geriausią tėvą, tik ne kiekvieno tėvas
yra/buvo laimingas žmogus...

� Su metais imi suprasti, kad net ir tavo tėvas turi trūkumų. Koks pa-
vojingas metas tapti nedėkingu, storžieviu bambliu!

� Būna, augina žmogus vaikus, o užauga paršiukai.

� Kiek vėliau, dėka žilo plauko sukeltos vidinės transformacijos par-
šiukai, žiūrėk, tampa žmonėmis.

� Su kiekvienais mano gyvenimo metais kažkokiu paslaptingu būdu tė-
vas tampa vis protingesnis ir protingesnis...

� Laimingi tie, kurie yra dėkingi savo tėvams ir tą dėkingumą parodo.
Juk dėkingumas – dovana ir dėkojančiam. Nedėkingumas – lyg pasi-
rinkimas gyventi amžinam pavėsyje.

� � �

– Viešpatie, ar gali pakeisti mano tėvą?
– Taip.
– O! Kaip greitai galėtum tai padaryti?
– Kai tik leisi man pakeisti tave.

� � �

Net jei kažkas negali pasakyti „Mano tėvas man yra didelė Dievo duo-
tybė”, su metais gali tokiu tapti savo tėvui.

Ir tik po tokių pastangų pats taps duotybe savo vaikams...

� � �

Viešpats ypatingai globoja tuos, kurie niekada neturėjo tėvų, ar jų ne-
teko:
Nors mano tėvas ir motina paliktų mane, tačiau Viešpats mane priims

(Ps 27, 10)

Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas
(Ps 68, 5)

� Pasitaiko, kai tėvus prisimename tik tuomet, kai mums kažko reikia.

� Gerai, jei yra kas pasako: „Nelipk savo tėvui ant galvos”. Mat įpratę
lipti vaikystėje kartais nepajuntame, kaip lipame ir užaugę...

� Bendravimo žaizdas gydo nuoširdus tėvo apkabinimas.

� � �

Keista, bet Saliamono patarlėse nerasime minčių apie kvailą tėvą – tik
apie kvailus vaikus:
Išmintingas sūnus yra džiaugsmas tėvui (Pat 15, 20)
Kvailas sūnus – ne džiaugsmas, bet rūpestis tėvui (Pat 17, 21)
Kvailas sūnus – apmaudas tėvui ir skausmas motinai (Pat 17, 25)
Kvailas sūnus – nelaimė tėvui (Pat 19, 13)

� � �

Branginkime savo tėvus...
Pasisekė tiems, kas juos turi. 
Viešpaties artumas ir paguoda su tais, kurie jų neteko...

Bernardinai.lt

Nuotraukoje – vienas iš pirmųjų „Dainavos” ansamblio koncertų Hanau pabėgėlių sto-
vykloje. Jeigu tos moterys po karo, 1945 m., sugebėjo įsigyti tautinius drabužius, tai
šiais laikais laisvajame pasaulyje neturėtų būti kliūčių – kad per brangu, ar per sunku
juos įsigyti...                                                                                                    LTSC  archyvo nuotr.



linką, sukuria verslus, ypač mažuose
Lietuvos miestuose ir mies teliuose.

Ji atsargiai renka žodžius ieško-
dama atsakymo į mano „politinį” klau-
simą, ar prie emigracijos jau įpratusi
Lietuva yra pribrendusi imigracijai,
kas neišvengiamai įvyks, kadangi Lie-
tuva, kaip ir kitos ES valstybės šalys,
turės imtis atsakomybės už pabėgėlių
srautus. 

Skaudi Lietuvos istorija ir mažos
valstybės patirtis, pasak L. Pavilio-
 nie nės, lemia įtarų požiūrį į kitatau-
 čius. Jos senelė buvo itin atviras ir to-
lerantiškas žmogus, ir tolerancija jai
buvo diegiama nuo mažens.    

Iki jos vyro paskyrimo Lietuvos
ambasadoriumi JAV, L. Pavilionienė
Ameriką pažinojo tik iš filmų, ir pri-
pažįsta, jog pirmieji metai buvo gan
sunkūs. Juokiasi, jog net prie maisto
buvo sunku priprasti, nes viskas buvo
arba pernelyg saldu, arba per aštru.
Gerokai palengvėjo, kai atrado parduo -

tuvę, kurioje parduodama tai, kas patinka jai ir jos
šeimai, ir kurios darbuotojai lietuvę jau gerai pažįsta.

Tačiau Amerikoje buvo gerokai lengviau nei
Briuselyje Pavilionių vaikams, nes Washingtono apy-
lin kė se nuolat neuždavinėjamas klausimas, kodėl čia

atvykai, ir ką čia veiki. Prisiminiau, jog ir amba-
sadorius vie name iš pokalbių „Draugui” sakė, jog
Briuselyje jų šeima jautėsi svetimesnė nei JAV sos-
tinėje.  

L. Pavilionienė yra medikė ir sakė, jog jau turinti
planų tolimesnei savo karjerai, bet kol kas jų neno-
rinti išduoti. „Esu reikli sau ir labai atsa kingai žiū-
riu į darbus, kurių imuosi”, – sako ambasadoriaus
žmona.   

 Ji prisipažino, jog neplanavo turėti keturių vai-
kų, pirmieji du sū nūs gimė dar jos ir vyrų studijų me-
 tais. Bet kai pasikeitė gyvenimo bū das, ir ji nebe-
galėjo dirbti pagal savo profesiją, atsidėjo šeimai. L.
Pavilio nienė juokauja, jog diplomatai turėtų vesti me-
nininkes, kurios gali kurti bet kurioje šalyje, kur jų
vyrai pa skirti dirbti.  

Pavilionių namuose – penki vy rai ir viena mo-
teris, todėl klausiu, ar jie palepina savo vienintelę mo-
terį.  „Gyvenimas nelepina, gal kai pasku tinį vaiką
išleisiu iš namų po keliolikos metų, mane nešios ant
rankų, bent jau taip žadėjo”, – šypsosi  L. Pa vilionienė.
Ir priduria, jog yra dė kinga už sveikus vaikus: „Mūsų
šei ma yra mūsų namai ir pagrindinė vertybė.”

Didžiausią įspūdį Amerikoje L. Pavilionienei pa-
liko ne miestai, o Amerikos gamta ir puikiai tvar-
komi nacionaliniai parkai. Mūsų pokalbio pabaigoje
ji sako, jog jeigu jos klaus tų, ką ji darytų, jei turėtų
labai daug pinigų, ji atsakytų, jog investuotų į vai-
kų išsilavinimą  ir  daug keliautų.  Bet  kol kas ar-
timiausia  numatyta  kelionė yra į namus Lietuvo-
je.
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„Mūsų šeima – mūsų namai ir didžiausia vertybė”
Atkelta iš 1 psl.

Beje, vaikams grįžimas į Lietuvą
po penkerių metų Amerikoje gali būti
iššūkis, nes du jauniausi sūnūs, Si-
monas ir Vincentas, į ją parvykdavo tik
vasaros atostogoms, ir jiems Lietuva –
daugiau svajonių šalis nei vieta, kur
teks gyventi ir mokytis. Gal kiek sun-
kiau bus antrajam Pavi lionių sūnui Do-
minykui, kuris iš JAV išvyksta likus
vos metams iki viduri nės mokyklos
(high school) baigimo.  Bet mama nu-
siteikusi optimistiškai, nes jis mokosi
tarptautinėje mokykloje, kuri leidžia
sklandžiai pereiti iš vienos mokyklos
į kitą skirtingose šalyse.

Vyriausiasis Pavilionių sūnus Au-
gustas jau studijuoja kolegijoje Euro-
poje.   

Prisimenu, kaip mūsų pokalbio
„Draugui” metu ambasadorius Ž. Pa vi-
lionis gyrė Amerikos mokyklas dėl jų
požiūrio į mokinius ir atvirų santykių
tarp mokinių ir mokytojų. Jo žmona pritarė, jog
Amerikos mokyklose atmosfera ne tokia griežta,
kaip Lietuvoje ar Skandinavijos šalyse, tačiau L. Pa-
vilionienė sako, jog Ame rikos mokyklos daugiau
orientuotos į paruošimą studijoms būtent Ameri kos
universitetuose ir kolegijose, ir mokymo programa
ryškiai skiriasi nuo lietuviškos švietimo sistemos.  

Penkeri metai – nemažas laiko tarpas, per kurį kei-
tėsi ir Lietuva, ir JAV. L. Pavilionienė teigė matanti po-
kyčius Lietuvoje kaskart, kai ten grįžta, nors gyve-
nantys Lietuvoje tų pasikeitimų nepastebi taip, kaip
juos mato apsilankantys kartą per metus.  Anot jos,
Lietuva taip sėkmingai nuėjo teigiama kryptimi per
paskutiniuosius 26-erius metus, kad vyriausiam,  dvi-
dešimtmečiui  Pavilio nių sūnui Augustui tėvų pasa-
kojimai apie sovietmetį skamba kaip kažkas visiškai
nerealaus.

L. Pavilionienė sakė negalinti vertinti pokyčių
Amerikoje, jos vi suomenėje, nes dėl diplomato darbo
ypatumų jie neįsilieja į šalies, kurioje kelerius metus
gyvena, visuomenę, mat suveikia apsauginis komp-
leksas.  Nei ji, nei vaikai čia neįsigijo artimų draugų.
Diplomatai negali  prisirišti prie šalies, kurioje dir-
ba, nes jie at stovauja savo valstybei. Todėl diplomatų
kaita, ypač Vakarų valstybių diplomatų, yra labai
griežta, ir neleidžiama vienoje šalyje pasilikti ilgiau
nei penkerius metus, nes per ilgesnį laikotarpį neiš-
vengiamai atsiranda prisirišimas prie naujos šalies.   

Aišku, jog ambasadoriaus žmona stebi ir vertina
Ameriką, ir yra da lykai, kurie jai patinka, ir kurie yra
nepriimtini, tačiau, pasak jos,  Ame rika yra tokia kul-
tūrų, rasių ir pa pročių mišinys, jog daryti apibend-
rinimus yra labai sudėtinga.

Washingtone yra daugiau amba sadų nei bet ku-
rioje kitoje pasaulio sostinėje, ir bendravimas tarp dip-
lomatų žmonų ir šeimų skiriasi nuo to, ką ji žino iš po-
kalbių su Europoje dirbančių diplomatų žmonomis.
Wa shingtone  yra savotiškas re gioninis bendravimas,
todėl Azijos šalių diplomatų žmonos labiau linkę
bendrauti savo rate, europietės turi savo ratą ir t. t. 

Kita vertus, L. Pavilionienė netu rėjo galimybių ak-
tyviam socialiniam gyvenimui, nes atvyko į Washing -

Krepšinio rungtynių Washingtone metu patriotiškai nusiteikusi Pavilionių šeima ,,serga”
už Joną Valančiūną.

Lietuvos ambasadorius Ž. Pavilionis su žmona Lina Meksikoje.  Nuotraukos iš šeimos albumo

toną, kai jauniausiam iš keturių sū nų tebuvo dve-
ji, todėl laiko veiklai  „už namų” nebuvo daug. Am-
basa doriaus žmona taip pat pripažįsta esanti int-
rovertė ir nelabai mėgstanti viešų renginių, o ir jos
vyrui savaitės pabaigoje norisi tiesiog pabūti na muo-
se. Washingtone reziduojančių diplomatų darbot-
varkė yra itin įtempta,
įvairių ambasadų ruo-
šiami priėmimai vyksta
kone kiekvieną vakarą,
ir visur dalyvauti tie-
siog neįmanoma.

Visgi Pavilioniai at-
rado naujų draugų tarp
Amerikos lietuvių per
šeštadieninę lietuvių
mokyklėlę, šo kių šven-
tes. Išvykstantis amba-
sadorius išties populia-
rus tarp lietuvių, nes
skyrė jiems daug dėme-
sio, laiko ir energijos. 

„Pirmos kartos
emig rantui nėra lengva
prisitaikyti naujoje ša-
lyje, nebent jis būtų ab-
soliutus kosmopolitas”,
– sako L. Pavilionienė.
Bet ji ma no, jog emig-
ranto išsilavinimas daž-
niausiai lemia, kaip
lengvai jam pa vyksta
prisitaikyti naujoje šalyje. Naujoji emigrantų kar-
ta tikrai ski ria si nuo pokario emigrantų kartos, kuri
buvo uždaresnė ir labiau laikėsi kartu. Lietuvai ta-
pus Europos Są jungos nare,  lietuvių emigracija į
JAV itin sumažėjo, čia dažniausiai at vyksta „meilės
emigrantai”, arba žmonės, turintys konkrečius
karjeros Amerikoje tikslus. 

L. Pavilionienė mano, kad emigracija į ES šalis
Lietuvai padarė daug naudos, nes yra daug pavyz-
džių, kaip namo sugrįžę buvę emigrantai keičia ap-

Maskvoje (iš k.): amb. Žygimantas Pavilionis, Dominykas, Lina Pavilionienė, Vincentas,
Augustas ir Simonas.
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– Dešimtoji Dainų šventė jau beveik čia pat.  Kaip vyks-
ta paskutinieji pasiruošimo darbai?

– Kastytis Giedraitis (K. G.): Dirbam/planuojam jau
daugiau nei dvejus metus. Atlikta labai daug, bet bai-
giamųjų darbų dar liko nemažai.  Laikas labai greitai
prabėgo, ir dabar rūpinamės paskutinėmis detalėmis!

– Kiek chorų dalyvaus Dainų šventėje?  Ir kiek tikitės su-
luakti dainininkų?

– Darius Polikaitis (D. P.):  Dalyvaus 65 chorai:  43 iš
JAV, 13 iš Kanados, 8 iš Lietuvos, 1 iš Jungtinės Kara-
lystės. Tikimės apytiksliai  1 400 dainininkų – 400 vai-
kų, 300 jaunimo ir 700 suaugusiųjų choristų.

– Skaičiau, kad šventės meno vadovas buvo nuvykęs į
Torontą pasižiūrėti, kaip sekasi ruoštis šventei tenykščiams
dainininkams... Ar Toronto dainininkai jau pasiruošę?

– D. P.: Taip, buvau nuvykęs į Torontą, ir ne tik į
Torontą. Aplankiau Detroito, New Yorko, New Jersey,
Philadelphijos ir Seattlo chorus. Taip pat esame suruošę
kelias bendras repeticijas su Čikagos apylinkių vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų chorais. Žinoma, būčiau norėjęs
aplankyti visus chorus. Ne tam, kad juos ,,patikrin-
čiau”, bet tam, kad užsimegztų asmeniškas ryšys su dai-
nininkais ir jų vadovais – kad susitikę Čikagoje jau ne-
bebūtumėme svetimi. Deja, tai nebuvo įmanoma. Esu
labai patenkintas tuo, ką girdėjau ten, kur apsilankiau.
Choristai yra pasiruošę ir nekantriai laukia atvykimo
į Čikagą – pasidalinti tuo, ką visus metus ruošė ir to-
bulino.

– Į šventę atvyksta ne tik dainininkai iš Amerikos ir Ka-
nados, bet ir iš Anglijos bei Lietuvos.  Ar daug tų choristų iš
anapus Atlanto?  

– D. P.: Tarp aštuonių iš Lietuvos atvykstančių cho-
rų yra trys chorai, kurie buvo mūsų specialiai kvies-
ti į šventę – tai Vilniaus ,,Bel Canto”, Kauno berniukų
ir jaunuolių choras ,,Varpelis” ir Vilniaus Dvariono mo-
kyklos mergaičių choras ,,Viva Voce”.  Į šventę savo ini-
ciatyva atvyksta dar penki chorai iš Lietuvos. Iš viso
šventėje dalyvaus  apie 175 choristai iš Lietuvos. Taip
pat džiaugiamės, kad į šventę atvyksta Lietuvių krikš-
čionių bažnyčios Londone choras ,,Gausa”. 

– Gal galėtumėte apibūdinti šventės repertuarą? Kaip jis
buvo pasirinktas?  Kokią dalį jame sudaro lietuvių liaudies dai-
nos, kokią – lietuvių kompozitorių kūriniai?  

– D. P.: Šventės repertuaro parinkimas buvo ilgas
procesas, kuris prasidėjo prieš daugiau nei dvejus me-
tus. Jame dalyvavo ir repertuaro komisija, kurią sudarė
Ilona Babinskienė (Philadelphija), Deimantė Grigutienė
(Torontas), Rita Kliorienė (Clevelandas), Saulius Klio-
rys (Clevelandas), Birutė Mockienė (New Jersey), Dai-
nius Vaičekonis (Seattlas), Dalia Viskontienė (Toron-
tas). Žinoma, galiausiai meno vadovas yra atsakingas
už parinktą repertuarą.  Dainų šventės pavadinimu pa-
sirinkome ,,Pa dainuosim dainų dainelę” – tai Čiurlionio
labai mėgiamos lietuvių liaudies dainos citata. Neat-
sitiktinai liaudis apie dainą kalbėjo meilybine daik-
tavardžio forma – dainelė.  Juk ta dainelė buvo jiems
lyg gyvas daiktas, kurios dėka jie geriau suprato savo
buitį ir juos supantį pasaulį.  Paskatinti šios senovinės
dainos žodžių, tą popietę ,,atidarysim dainų skrynelę,
paleisim [dainelę] į liustelį” (t. y. paleisime ją į laisvę).
Kviesime tiek dainininkus, tiek klausytojus pasirausti
lietuviškos dainos ,,skrynioje”, patirti jos įvairiapu-
siškas ir per metus besikei čiančias formas, prisimin-
ti jos svarbą tiek asmens gyvenime (pirmoje šventės da-
lyje), tiek mūsų tautos ir genties istorijoje (antroje da-
lyje). Į repertuarą yra įtrauktos ir senovinės liaudies
dainos, ir lietuviška chorinė klasika, ir šiuolaikiniai
kūriniai. Beje, šiais metais švenčiame Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-metį, tad ir ,,Dainuojan-
čiai revoliucijai” suteiksime išskirtinį dėmesį. 

– Ar tai Kęstučio Daugirdo kantata ,,Dainuojanti revo-
liucija”, kuri bus atlikta šventėje?  Kaip galėtumėte apibūdinti
šį kūrinį?  

– D. P.:  Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų kelias į ne-
priklausomybę vėliau buvo pavadintas ,,Dainuojančia
revoliucija”, nes ten, kur rinkosi žmonės išreikšti

tautos valią, ten nuolat skambėdavo daina. Nusprendus
suteikti išskirtinį dėmesį šiam reiškiniui, kilo mintis
ta proga užsakyti kūrinį. Tai didžia dalimi buvo Dai-
nų šventės režisieriaus Vyto Čuplinsko sumanymas. No-
rėta sukurti penkių dalių teatralizuotą muzikinį kūrinį,
kuriame kiekviena dalis pristatytų vieną datą kelyje
į Nepriklausomybę: 1987 m. rugpjūčio 23 d. – Laisvės
lygos suruoštas mitingas prie A. Mickevičiaus pa-
minklo; 1988 m. rugpjūčio 23 d. – Sąjūdžio mitingas Vin-
gio parke, kuriame dalyvavo 150 000 žmonių; 1989 m.
rugpjūčio 23 d. – Baltijos kelias; 1990 m. kovo 11 d. – Ne-
priklausomybės atkūrimo paskelbimas; 1991 m. sausio
13-toji – įvykiai prie Televizijos bokšto. Paprašėme kom-
pozitoriaus Kęstučio Daugirdo parašyti tokį kūrinį. Į
talką jis pasikvietė Rugilę Kazlauskaitę, gyvenančią Lie-
tuvoje, neseniai baigusią studijas, 2013 metų vasarą at-
vykusią į ateitininkų stovyklą Dainavoje.  Esame ne-
paprastai patenkinti jų darbo rezultatu – penkių dalių
chorine kantata ,,Dainuojanti revoliucija (Lietuva, tu
prisikėlei su daina!)”. Pirmą kartą viešai pristačius šį
kūrinį chorvedžių seminare praėjusią vasarą, daug kas
sakė, kad kūrinys juos labai sujaudino, net – kad jį dai-
navo pro ašaras. Kviečiame visus tai patirti – sugrįžti
į tas nepakartojamas dienas, pasididžiuoti, kad Lietuva
ne smurto, o tiesos keliu, su daina iškovojo Nepriklau -
somybę.

– Dainų šventėse dažniausiai groja orkestras arba liau-
dies instrumentų ansamblis.  Kaip bus šį kartą?

– D. P: Dainų šventėje gros pučiamųjų orkestras.
Kai kurie kūriniai bus atlikti a capella (t. y. be akom-
panimento). Bus ir ,,pop”  sudėties instrumentinis an-
samblis, kuris akompanuos labiau šiuolaikiniams kū-
riniams. Instrumentuotės atžvilgiu bus ir keletas įdo-
mių staigmenų – bet kad sužinoti apie tai, skaitytojai
turės atvykti į šventę!

– Dainų šventėse pagal tradiciją jungtiniam chorui diri-
guoja ne vienas dirigentas.  Kas, be meno vadovo Dariaus Po-
likaičio,  dar bus šios šventės dirigentai?

– D. P.: Šventėje diriguos 25 dirigentai iš JAV, Ka-
nados ir Lietuvos. 

– Praėjusiais metais, gruodžio 31 d., mirė žymus mu-
zikas Faustas Strolia.  Jis buvo mylimas lietuvių liaudies dai-
nų propaguotojas ir lietuvių dainų švenčių dirigentas.  Ar pa-
gerbsite jo atminimą šioje šventėje?

– D. P.: Fausto Strolios įnašas į užsienio lietuvių
muzikinį gyvenimą yra milžiniškas. Savo veikla su cho-
rais, Lietuvos Vyčiais ir ypač su jaunimu lituanistinėse
mokyklose bei stovyklose maestro Strolia savo muzi-
ka ir šypsena paliko gilų pėdsaką mūsų visuomenėje.
Kiek daug žmonių pamilo lietuvišką dainą jo dėka! Be
to, maestro Strolia buvo didelis Dainų švenčių rėmėjas
ir ilgus metus skatino Dainų švenčių tradicijos atgai-
vinimą. Be jokios abejonės – šioje šventėje pagerbsime
jo atminimą. Skambės užsienio lietuviams gerai žinoma
jo daina ,,Partizano mirtis”. Taip pat prisiminsime jo
gyvenimą ir nuopelnus.  

– Ar bus šioje šventėje choreografinių numerių? 
– D. P.: Teatralizuotame muzi kiniame kūrinyje

,,Dai nuojanti revo liucija” dalyvaus per 75 statistų ir ne-
didelė modernaus šokio grupė. Choreografai – Ginta-
ras Grinke vičius, Andrėja Varaneckaitė ir Ta das Va-
raneckas.

 – Atskleiskite šiek tiek reži sūros detalių...
– D. P.:   Kabės 20 metrų pločio video ekranas, ku-

ris bus įvairiai naudojamas. Bus pristatomos atlieka-
mos dainos, jų autoriai. Dažnai ekrane bus rodomas vi-
zualinis fonas atliekamai dainai. Retkarčiais progra-
mos metu įžymios asmenybės per video pristatys dai-
ną arba grupę dainų, tuo būdu suteikdamos žiūrovams
galimybę labiau įsigilinti į tos dainos prasmę. Tie pri-
statymai bus su subtitrais anglų kalba (arba atvirkš-
čiai – lietuvių). Šventės režisierius Vytas Čuplinskas
yra nepaprastai kūrybingas žmogus.  Video, apšvieti-
mo, choreografijos ir scenografijos elementai pratur-
tins Dainų šventę, suteiks jai įdomumo bei turinin-
gumo. Dar reikėtų paminėti, kad kartu su meno vadovu

Dainų šventė jau čia pat!
Kartu ,,Padainuosim dainų dainelę”

Į ,,Draugo” klausimus atsako
šventės meno vadovas Darius
Polikaitis ir šventės organiza-
cinio komiteto pirmininkas
Kastytis Giedraitis.

Kastytis Giedraitis

Darius Polikaitis



52015 BIRŽELIO 20, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

ir režisieriumi, šventės kūrybiniam
branduoliui priklauso ir čikagietis
Liudas Landsbergis, kuris, nors ir ne-
turi oficialiaus ,,titulo”, yra svarbi
mūsų komandos dalis.  Su Liudu
Landsber giu eilę metų turiu bendros
kūrybinės patirties. Pasitikiu jo kū-
rybine bei muzikine intuicija. Jis įvai-
riais būdais aktyviai dalyvauja kūry-
binių idėjų vystymo bei vykdymo pro-
cese. 

– Prisimenu, kad per praeitą Dainų
šventę Čikagoje buvo tokių dainų, kurias žiū-
rovai galėjo dainuoti kartu su choristais.  Ar
panašiai bus ir  šioje šventėje? 

– D. P.:  Taip, šią gražią tradiciją
tęsime ir toliau. Bus dainų, kurias
žiūrovus kviesime dainuoti kartu.
Beje, žiūrovams nereikia iš namų at-
sivežti dainorėlius, nes video ekrane
bus rodomi tų dainų žodžiai.  

– Kaip atrodys choristai?  Kaip jie bus
apsirengę?  

– D. P: Choristai  bus apsirengę
specialiai šiai šventei paruošta ap-
ranga, atitinkančia šventės spalvų de-
rinį. Nors choristai nedėvės tautinių
drabužių (nes didelė dauguma jų ne-
turi), šventės aprangoje bus tautinių
elementų – juostos, lietuviški raštai, li-
nas ir kt.

– O kaip su žiūrovais?  Ar norėtumė-
te, kad žiūrovai būtų pasipuošę tautine at-
ributika?

– K. G.: Svarbiausia – kad žiūro-
vai pasidžiaugtų ir pasididžiuotų lie-
tuviška kultūra ir daina.  Nelau-
kiam/nereikalaujam ypatingos ap-
rangos.  Paliekam tą kiekvieno / kiek-
vienos nuožiūrai!

– Kas bus šventės pranešėjai?
– D. P.:  Kadangi dainų pristatymui

bus pasinaudota video ekranu, prane-
šėjų nebus. Mes įsivaizduojame šven-
tę panašiai kaip Ansamblių vakarą
Dainų šventėse Lietuvoje, kai kūrinys
seka kūrinį be ilgesnių pertraukėlių ar
žodinių intarpų. Tai yra įmanoma vi-
deo ekrano dėka. Beje, tokiu būdu lie-
tuviškai nekalbantieji supras šventės
turinį ir nereikės pranešimų dviem kal-
bom (kas labai prailgina programą).
Jau Dainų šventės pradžioje ekrane pa-
sirodys ,,virtualus chorų paradas”,
kurio metu bus trumpai pristatytas
kiekvienas choras. Beje, dar prieš cho-
rų pristatymą šventės programa pra-
sidės labai neįprastu ir įdomiu būdu.
Raginame svečius nevėluoti! 

– Ar tikitės ypatingų svečių?  
– D. P.: Jeigu kalbame apie atlikė-

jus, į Dainų šventę iš Lietuvos atvyks-
ta liaudies dainininkė Rasa Serra ir
liaudies pučiamųjų instrumentų spe-
cialistas Saulius Petreikis.  Jų dalyva-
vimas suteiks Dainų šventei autentiš-
ką liaudišką atspalvį, o tuo pačiu ir mo-
dernišką skonį, nes kai kurie jų atlie-
kami kūriniai bus pristatyti vadina-
muoju ,,world music” stiliumi (paly-
dimi sintezatoriais, mušamaisiais inst-
rumentais ir kitais modernesniais mu-
zikiniais elementais). Abu atlikėjai
pasirodys ir solo, ir duetu, su instru-
mentine palyda ir su chorais. 

– K. G.: O jeigu kalbame apie gar-
bės svečius, esame pakvietę visą eilę
garbės svečių, bet kas galės atvykti, dar
ne visai aišku.  Žinome, kad Prezi-
dentė D. Grybauskaitė atsiųs sveiki-
nimą, kad dalyvaus URM Užsienio lie-
tuvių departamento direktorė Gintė
Damušytė, keli generaliniai konsulai ir
nemažas skaičius garbės konsulų.  Dar
laukiame kai kurių Lietuvos ministrų,
Illinojaus gubernatoriaus ir Čikagos
mero atsakymų.

– Prieš Dainų šventės pagrindinį ren-
ginį, liepos 3 d. St. James katedroje Čika-
goje, pasirodys trys chorai iš Lietuvos.
Koks tai bus koncertas?   

– D. P.:  Taip, tą vakarą (liepos 3 d.,
penktadienį) 8 val. v. kviečiame visuo-
menę į įspūdingą St. James katedrą (65
E. Huron St.) neįprastam chorinės mu-
zikos koncertui. Po erdviais katedros
skliautais skambės Vytauto Miškinio,
Raimondo Katino, Giedriaus Kuprevi-
čiaus, Giedriaus Svilainio, Nijolės Sin-
kevičiūtės bei kitų kompozitorių kū-
riniai, palydėti mušamųjų bei elekt-
roninės muzikos akompanimento. Nus-
tebsite – šių chorų atlikimo stilius pri-
vers šiek tiek kitaip pažvelgti ir į tra-
diciškai suvokiamą chorinį kūrinį, ir
į liaudies dainą...

– Dainų šventės renginių sąraše yra ir
grupės ,,Capella’A” su soliste Rasa Serra  pa-
sirodymas Vic teatre liepos 4 d.  Koks bus
jų pasirodymas?  

– D. P.: ,,Cappella’A” – tai stereo-
tipus laužantis vokalinis kvartetas iš
Klaipėdos. Jame dainuoja Aušra Smi-
čiūtė, Kristina Jatautaitė, Rasa Serra,
ir Mindaugas Putna.  Džiaugiamės,
kad tą vakarą (liepos 4 d., šeštadienį)
8:30 val.v. Dainų šventės dalyviams, sve-
čiams bei Čikagos visuomenei teks
pirmą kartą išgirsti šį stulbinančiai
darnų kolektyvą. Koncerte skambės
mėgstamiausios lietuviškos dainos,
džiazo interpretacijos ir šiuolaikiniai
kūriniai, atliekami a cappella stiliumi.
Po koncerto bus šokiai.

– Kaip sekasi apgyvendinti šventės  da-
lyvius ir svečius?

– K. G.: Žymi roko grupė ,,Gra teful
Dead” šių metų pradžioje paskelbė,

kad liepos  3–5 d. savaitgalį koncertuos
Čikagoje.  Nuo tos dienos viskas staiga
pasikeitė.  Į Dainų šventę atvykstantieji
pradėjo skubiai užsisakinėti mūsų ren-
giniui skirtus kambarius (per 500 kam-
barių), o ,,Grateful Dead” koncerte
planuojantys dalyvauti žmonės ,,She-
raton” bei kituose Čikagos centro vieš-
bučiuose per kelias dienas išpirko visus
kambarius.  Deja, nei vienas viešbutis
ne galėjo mums paskirti daugiau kam-
barių. Tačiau po kurio laiko nak vy nės
reikalai labai page rėjo! Su sitarėme su
University of  Illinois at Chicago (UIC),
kad mums bus sudarytos sąlygos iš-
nuomoti apie 450 lovų universiteto pa-
talpose (,,suites”).  Tad manome, kad
visi šventės dalyviai turės kur gyven-
ti!

– Ar nebandėte pakviesti ,,Grateful
Dead” į Dainų šventę?

– D. P.:  ,,Grateful Dead” ne tik pa-
kvie tėme į Dainų šventę, bet ir gavome
atsakymą.   Deja, jie atsisakė dalyvau-
ti, bet gražiai atsiliepė apie Lietuvą ir
Dainų šventę.

– Gal galėtumėte pakomentuoti apie da-
lyvio mokestį. Ar tikrai kiekvienas choristas
moka 75 dolerių mokestį?  Ar nebuvo kitos
išeities? Iš kitų miestų atvykstantiems ir taip
tų išlaidų susida ro...

– K. G.: Deja, registracijos mo kes-
 čio praktika tęsiasi ir šioje šventėje. Vi-
saip sukome galvą kaip to iš vengti, bet
nieko nesugalvojome.  Rengiant tokias
šventes yra trys labai svarbūs ele-
mentai, kurie gali nulem ti šventės fi-
nansinį pasisekimą ar nepasisekimą,
būtent: įvairių fondų parama, žmonių
aukos ir žiūrovų skaičius.  Nežinant iš
anksto, kiek paramos galime susi-

laukti iš tų trijų šaltinių, mažinam ri-
ziką ir prašom, kad patys choristai
truputį prisidėtų prie šventės finansi-
nio pasisekimo.  Manau būtų gerai, kad
ateityje tą problemą spręstumėm ki-
taip!

– Šventės visuomet baigiasi pokyliu.
Kaip vyksta pasiruošimas jam?  Kas gros šo-
kiams?

– K. G.:  Kaip jau įprasta, po šven-
tės planuojame pokylį/banketą.  Bus
patiekta iškilminga vakarienė, bus ga-
lima ir pašokti/pabendrauti šeimos ir
draugų draugijoje.  Šokiams gros or-
kestras CODA.

– Prie Dainų šventės ruošos daug pri-
sideda didelė savanorių grupė – kokius dar-
bus jie atlieka?

– K. G.:   Be savanorių pagalbos to-
kios šventės nebūtų įgyvendinamos.
Savanorių sąraše – per 200 pagalbi-
ninkų.  Vieni dirba įvairiuose
meno/programos komitetuose,  kitų ta-
lentai panaudojami organizaciniuose
komitetuose.  Visi dirbame kartu, kad
žiūrovai pamatytų tikrą ,,spektaklį”!

– Kokie būtų linkėjimai šventės žiūro-
vams?

– K. G.: Prašome, kad žiūrovai at-
važiuotų su šventine ir džiugia nuo-
taika ir pasiruošę dainuoti! Linkime,
kad visi žiūrovai pasidžiaugtų bei pa-
 sididžiuotų lietuviška kultūra ir daina,
nes kartu ,,Padainuosim dainų daine-
lę”!

– Ačiū už pokalbį. Linkime sėkmės!

Kalbėjosi Rimas Černius

Dainų šventės Čikagoje 1983 metais akimirka. Iš k.: solistai Anita Pakalniškytė, Algis Grigas, Roma Mastienė ir muz. Faustas Strolia.

1983 m. Dainų šventėje Čikagoje dalyvavo daug gražaus jaunimo. Jono Kuprio nuotraukos
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IŠ AteItInInKų gyvenImo

VIDA KUPRYTĖ

Birželio 6 d. Ateitininkų namuose Lemonte įvyko pir-
masis visų Šiaurės Amerikos ateitininkų (ŠAA) meti-
nis susirinkimas. Jis buvo tikrai visuotinis, nes ne-
apsiribojo vien Čikaga – ki tuose miestuose gyve-
nantys ateitininkai galėjo stebėti susirinkimą  per in-
ternetą ir pateikti savo klau si mus bei pastabas elekt-
roniniu būdu. Taip susirinkime dalyvavo ateitinin kai
iš Čikagos,  Bostono, New Yorko, Los Angeles bei kitų
miestų.  Susirin kime dalyvavo per 50 narių.

Prelato raginimas

ŠAA  dvasios vadas prel. Edmun das Putrimas
pradėjo susirinkimą per skaitydamas pastraipą iš Šv.
Raš to ir pasidalindamas mintimis apie kataliko
misiją tarnauti vargšams, tiek neturtingiems as-
menims, tiek dvasiškai nuskurdusiems. Prelatas pri-
minė, kad  ateitininkai su savo ideologija yra ,,mil-
žina evangelizacijos jėga, kurią reikia naudoti at-
siliepiant į Bažnyčios misionieriškus iššūkius. At-
eitininkai turi stengtis labiau formuoti vadovus ir
žodžiu bei pa vyzdžiu liudyti Gerąją Naujieną”.

Pirmininkas: ,,Rato 
atsukimas nėra regresija”

ŠAA tarybos pirmininkas Tomas Girnius pa-
stebėjo, kad organizacijos darbai neturėtų nustelb-
ti sąjūdžio reikšmės. ,,Organizacinis aspektas yra bū-
tinas, bet jis kai kuomet ir trukdo. Trukdo kam?
Trukdo jausti tą spontanišką atsidavimą, troškimą
gyventi savo gyvenimą kaip krikščionis, neribojamą
formalumais”. Pir mi ninkas Girnius skatino visus
at sukti ratą į ateitininkijos sąjūdžio pradžią, kada
ateitininkai degė idėja, o ne taisyklėmis. ,,Šiuo at-
žvilgiu rato atsukimas nėra regresija”, – sakė jis.  

Vis dėlto pirmininkas Girnius priminė, kad me-
tinis susirinkimas neapsieis be organizacinių pra-
neši mų ar diskusijų apie įstatus ir pakvietė ŠAA val-
dybos pirmininkę Rasą Narutytę Kasniūnienę pra-
nešti apie valdybos bei sąjungų veiklą.

ŠAAT ir Sąjungų CV pranešimai

Pirmininkė priminė, kad 2014 m. lapkričio mė-
nesį ji parengė valdybos veiklos apžvalgą, kurią dar
galima paskaityti tinklalapyje ateitis.org, tačiau,
baigdama kadenciją, norėjo papasakoti, ką ji ir kiti

valdybos nariai patyrė dirbdami valdyboje – kas pa-
sisekė ir kur dar reikėtų pastangas didinti. 

Valdybos nuomone, yra labai svarbu ruošti ne-
eilinius suvažiavi mus. Tai yra akivaizdu prisime-
nant Ateitininkų šimtmečio paminėjimo sėkmę.
Taip pat labai svarbūs ,,Vado vavimo tarnystės kur-
sai”. Pasak pir mininkės, tokius kursus reikėtų su-
 ruošti kas dveji metai skirtingose vietovėse, tokio-
se kaip Torontas, Los Angeles ar net Atlanta.

Reikia susirūpinti jaunų sen drau gių veikla.
Yra nemažai jaunų šeimų atvykusių iš Lietuvos, ku-
rie savo vaikus siunčia į ateitininkų sto vyklas, bet
patys neturi tinkamos veiklos. Reikia susirūpinti ir
Ame ri koje gimusiais ir mokslus neseniai baigusiais
jaunais sendraugiais, ku rie labai greitai atitrūksta
nuo lietuviškos katalikiškos veiklos. Trūksta ir
dvasios vadovų bei patarėjų ateitininkų kuopose, ku-
rie mokėtų atsa kyti į jaunimo keliamus klausimus
apie tikėjimą. Savo pranešimą pirmi ninkė baigė žo-
džiais: ,,Omnia instaurare in Christo – Ateitininkų
idealas. Jis reikalauja tolimesnės ir nenuilstamos pa-
žangos, pasiryžimo ir atsinaujinimo”. 

ŠAAT iždininkui Mariui Polikai čiui negalint su-
sirinkime dalyvauti, jo pranešimą apie ŠAA finan-
sinį stovį perskaitė Rasa Kasniūnienė.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Rita
Bieliauskienė pra nešė džiugią žinią, kad šiauri-
niuose Čikagos priemiesčiuose įsisteigė nauja jau-
nųjų ateitininkų kuopa. Tariamasi atgaivinti veik-
lą Detroite bei Kanadoje ir steigti kuopas tose vie-
tovėse, kur dabar spiečiasi nauji lietuviai imigran-
tai. Tam tikslui su kurtas ,,Pradinukas” – surinkta
spaus dinta medžiaga kaip pradėti naujas kuopas.
Šiuo metu visas centro valdybos dėmesys yra skir-
tas va saros stovyklos ruošai. Stovykla to kia popu-
liari, kad net yra laukian čiųjų sąrašas. 

Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas
Edis Razma ir Studentų pirmininkas Kovas Kulbis
negalėjo susirinkime dalyvauti, todėl ŠAAV pirmi-
ninkė trumpai pranešė apie jų veiklą. Dabar ruo-
šiama MAS vasaros stovykla, į kurią jau užsire-
gistravo per 110 moksleivių.  Norinčių stovyklauti
daug, bet šįmet buvo itin sunku rasti studentų no-
rinčių vado vauti. Studentai, iš tiesų nuolat užsi ėmę,
planuoja susiburti ir savo sąjungos reikalus aptar-
ti per Dainų šventės savaitgalį Čikagoje.

Taryba tvarko savo namus

ŠAAT pirmininkas Tomas Gir nius pasidžiaugė,
kad šiais metais taryba atliko dvi sudėtingas už-
duotis. Viena – tai užbaigti tvarkyti dokumentai at-
statantys ateitininkų organizacijos statusą su JAV
valstybės mokesčių rinkimo įstaiga. O antra – per-
tvarkyti ŠAA įstatai. Abu projektai reikalavo daug
darbo valandų ir, pirmininko žodžiais,  ,,buldogiško
užsispyrimo”, kol jie buvo atlikti. Pasak pirminin-
ko, sutvarkius šiuos reika lus, taryba galės dirbti kū-
rybingesnį, idėjinį darbą. 

Įstatus kruopščiai peržiūrėjo įsta tų komite-

tas, susidedantis iš Romualdo Kriaučiūno, Linos Žlio-
 bie nės ir Mildos Palubinskaitės. Tris mė  nesius
įtemptai dirbdami, jie su bū rė naują įstatų variantą.
Su si rinkimo metu Milda Palubinskaitė nušvietė, ko-
kie padaryti svarbiausi pakeitimai. Naujieji įstatai
suteikia or ganizacijos tvarkymo galią na riams, o ne
tarybai kaip anksčiau buvo nustatyta. Dabar įsta-
tuose Šiaurės Ame rikos ateitininkų federacijos na-
riai išrenka tarybos narius, iš ku rių ren kami tary-
bos pirmininkas/ė ir valdybos nariai. Taryba kas-
met su ruošia narių susirinkimą, kuriame pristato-
mas ateitininkų misijos įgy vendinimas veikloje, fi-
nansinė ata skaita, ir trejų metų kadencijai ren kami
4 nauji tarybos nariai. Įstatai keičiami tik su narių
pritarimu. Šių pakei timų tikslas įvesti daugiau
skaidrumo organizacijos veikloje.

Nariai, dalyvaujantys narių susi rinkime, pa-
prašė, kad būtų duota lai ko susipažinti su įstatais.
Todėl buvo nutarta, kad 2012 m. ir 2015 m. įstatai būtų
paskelbti ateitininkų tinklala pyje ateitis.org. Nariai
galės el. paštu apie juos pasisakyti. Lapkričio mėne -
sį bus sušauktas ypatingas narių susirinkimas įsta-
tams aptarti.

Rinkimai

Metinio susirinkimo metu buvo balsuojama už
keturis naujus tarybos narius. Negalintys akivaiz-
diniu būdu susirinkime dalyvauti, galėjo balsuo ti in-
ternetu. Buvo išrinkti ke turi iš keturių kandidatų
trejų metų kadencijai: Rasa Narutytė-Kasniū nie nė,
Simona Minns, Vytas Maciū nas ir Algis Norvilas. Po
susirinkimo buvo kooptuoti dar 3 nariai vie ne-
 riems metams: Roma Kuprienė, Li nas Simo naitis ir
Eligijus Sužiedėlis. Jie galės kandidatuoti trejų
metų kadencijai arba pasitraukti iš tarybos per kitą
narių susirinkimą, kuris numatytas 2016 rudenį.

Prie šio susirinkimo reikšmingai prisidėjo Lie-
tuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narys Jo-
nas Dau girdas,  kuris susirinkimą filmavo ir suor-
ganizavo jo transliaciją per ,,Draugo” internetinį
tinklalapį. Jis taip pat sudarė galimybę balsuoti in-
ternetu. ŠAA taryba yra jam labai dėkinga. Taryba
dėkinga ir Ateitinin kų namams, kurie visuomet at-
eitininkus šiltai priglaudžia. 

Ateitininkų narių susirinkimo prezidiumas. Iš k.: ŠAA valdybos pirm. Rasa Narutytė-Kasniūnienė, Remigijus Satkaus-
kas ir ŠAA tarybos pirm. Tomas Girnius. Jono Kuprio nuotr.

Ateitininkų narių susirinkimas

ŠAAT 2015-16
Po birželio 6 d. tarybos rinkimų, ŠAA tary-
bos nariai sušaukė posėdį, kuriame buvo
pasiskirstyta parei gomis. Š. Ame rikos atei-
tininkų taryba ir valdyba: 

Dvasios vadas prelatas Edis Putrimas, Torontas
Tarybos pirmininkas Tomas Girnius, Bostonas 
Valdybos pirmininkas Remigijus Satkauskas, Čikaga
Vicepirmininkė Milda Palubinskaitė, New Yorkas
Iždininkas Eligijus Sužiedėlis, Bostonas
Sekretorė Vida Kuprytė, Čikaga
Augustinas Idzelis, Čikaga
Rasa Narutytė-Kasniūnienė, Čikaga
Roma Kuprienė, Čikaga
Vytas Maciūnas, Philadelphia
Simona Minns, Bostonas
Algis Norvilas, Čikaga
Linas Simonaitis, Indianapolis

Sendraugių ateitininkų
suvažiavimas

Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 2 val. p. p. ALRKF sto-
vyklavietėje Dainavoje vyks Š. Amerikos sendrau-
gių ateitininkų suvažiavimas. Visi sendraugiai atei -
tininkai kviečiami dalyvauti.  Norintys kandidatuoti
į Sendraugių Centro valdybą prašomi susisiekti su
Lina Žliobiene: lzlioba@aol.com. Dainavos adresas:
15100 W Austin Rd, Manchester, MI.
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LA Šv. Kazimiero lituanistinės šeštadieninės mo -
kyk los 2014–2015 mokslo metų apžvalga

Užbaigiant mūsų mylimos Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos 65-tuosius mokslo metus, užduosiu jums mįs-
lę: Kokia dovana yra labai labai brangi, bet nekainuoja
nei cento? Kiekvienas mokinys gali ją turėti, bet nenu si-
pirkti, gali rasti namuose ir duo ti kitam. (Atsakymą ra-
site vėliau).

Šie mokslo metai pasižymėjo  įvai riomis nuotaikomis.
Atšventėm mo kyklos 65-tą sukaktį, bet tuo pačiu liū-
dėjome netekę kelių tėvelių. Rūpi nomės ligoniais

ir gyvenimo ne lai mių pakirstais. Sugyvenome kaip tikra
šeima. Į mokyklą užsiregistravo 170 mokinių, dirbome 33
šeštadienius, mokė 25 mokytojos ir talki nin kai. Be aka-
deminės programos, atli kome daug papildomų darbų ir
dalyvavome įvairiuose renginiuose. Ru de nį, kol parapi-
jos kieme vyko Lietuvių dienos, kelios mokinių šeimos,
lydimos mokytojų ir direktorės, dalyvavo LA Arkivysku-
pijos tarptautinėse Mišiose katedroje, prisidėjo prie pro-
cesijos ir liturgijos bei atstovavo lietuvius mišrių kultūrų
renginyje. 

Lankėme ir puošėme lietuvių ka pus Vėlinių proga.
Veteranų dieną raš tu pasveikinome lietuvius vetera-
 nus, kurie praeityje tarnavo Ame rikos kariuomenėje, o
gruodžio mė nesį atlikome gražią, šiuolaikinę Ka lėdų
Eglutės programą. Žadinami dosnumo jausmo, mokiniai
kartusu ma myčių pagalba, suruošė „Blusų tur gų”, sune-
šė savo naudotus žaislus, juos pardavė vienas kitam, o pi-
ni gėlius per organizaciją „Mamų uni ja” paaukojo vėžiu
sergantiems vai kams Lietuvoje. Sausio mėnesį vaka rinio
pakraščio mokytojų konferencija pritraukė daugelį mo-

kytojų iš kitų miestų pasiklausyti etnokultūrinin kės Da-
nos Vainauskienės, kuri pa sakojo apie tai, kaip išlaikyti lie-
tuviškas tra dicijas namuose ir mokykloje. Moki nių sim-
poziumas „Ar lietuvių šei mos skiriasi nuo kitų?” su laukė
įdo mių pasisakymų. Suvesta apklausos statistika parodė,
kad mo kiniai no rė tų daugiau su tėveliais kalbėti lietuviškai. 

Vasario 16-tosios minėjime prisi minėme signatarus
ir matėme vaizdajuostę apie Lietuvos sunkų kelią į Ne-
 priklausomybę. Kovo 11-tosios 25-tąją sukaktį paminė-
jome dalyvaudami akcijoje „Lietuva, tave visur matau”.
Kur tik įžiūrėdavo trispalvę – ar tai gamtoje, ar savo ap-
linkoje, mokiniai tuos vaizdus nufotografavo, o moki nys
Matas Gajauskas juos meniškai sudėjo į filmuką. Daina-
 vimo pamo ko se mokiniai mokėsi Dainų šventės re per-
tuaro, puikiai dainuodami dai neles keliais balsais. Susi-
taikymą ir Pirmąją Komuniją priėmė keturiolika mokinių,
pa ruošti mokytojos Ta ros Barauskaitės, dar tiek pat, pa-
de dami mokytojos Žydros van der Sluys, ruošiasi Su-
tvirtinimui kitais metais.  Šokių pamokas paįvairino iš Lie-
tu vos atvykusi studentė Veronika Mor k vėnaitė, kuri su di-
deliu entuziazmu mokykloje atliko universitetinę prak-
tiką.

Mokytojos ir tėveliai linksminosi mokyklos jubilieji-
niame pokylyje, o mokiniai tą šventinę dieną  pasipuo-
 šė įvairiausiomis kepurėmis. Moky to jos Vitalijos Virbu-
kienės dėka, ne pamiršome ir „Meškiuko Rudnosiu ko” 75-
ojo gimtadienio. Į mokyklą atsinešėm sa vo meškiukus  ir
klausė mės Vytės Nemunėlio pasakos apie jį. Gegužės mė-
nesį pasveikinome ma my tes su daina ir gėlėmis, šiais me-
 tais neužmiršome  ir tėvelių, skirdami jiems ypatingas dai-
neles. 

Mokykloje lankėsi šie svečiai: Šarūnas Birutis (LR Kul-
tūros ministras), Rolandas Kvietkauskas (Lietu vos kino

centro direktorius), Evaldas Stankevičius LR ambasados
Wa shing tone kultūros atašė, brolis Lu kas Laniauskas, ne-
seniai įšventintas kunigu, prof. Algis Avižienis, kun. Vir-
gilijus Grigutis, dainininkas ir LR Seimo narys Vytautas Juo-
zapaitis su žmona Egle, brolis Gediminas Num gaudis ir
kiti. 

Mokytoja Gailė Hayden dalyvavo Čikagos mokyto-
jų konferencijoje, o direktorė Marytė Newsom buvo
pa kviesta skaityti paskaitas Kanados mokytojų suvažia-
vime ir LB Tarybos sesijoje. Mokiniai dalyvavo Švietimo
tarybos rašinių ir piešinių kon kur suose ir pelnė premijas,
šoko ir dai navo Blynų baliuje, meldėsi Šeimų Mišiose ir
dūko parke švenčiant mo kyklos 65-tą gimtadienį.

Kad toks didelis darbas būtų sėkmingas, reikia dau-
gelio žmonių pastangų. Dėkojame kun. Tomui Kara naus-
kui, mokytojams, tėveliams, mo kiniams, tėvų komitetui,
vadovaujamam Linui Venckui, šeimininkėms, rėmėjams,
ypač V. ir N. Lembertams ir „Oak Tree Philanthropic Foun-
 dation” ir Žmuidzinams,  A. Pažiūrie nei, ALTA-ai, LB Va-
karų apygardai, R. ir R. Žemaitaičiams, N. Railaitei, Kali-
fornijos Lietuvių Kredito Sąjun ga ir Tautinių namų val-
dybai, Gra žut ės Sirutienės fondui bei visiems, kurie bent
geru žodžiu prisidėjo prie mokyklos darbo.

Išleidžiame keturis abiturientus, užbaigusius dvyli-
kos metų kursą: Edvardą Dabšį, Luką Remeiką, Eglę Ur-
bonaitę ir Arianą Žukaitę. Kaip pagyrimo pažymėjimuo-
se parašyta,  „Jumis džiaugiasi mokytojai, di džiuo jasi tė-
veliai ir viltis į jus deda mū sų broliai ir seserys Lietuvoje.
Moks lu, darbu ir kilnia krikščioniška as me nybe galėsite
padėti Lietuvai, kuri per jūsų tėvelius ir senelius yra ta-
pusi ir jūsų Tėvyne”.

O  mįslės atsakymas – lietuvių kalba! Ji nieko nekai-
nuoja, bet už jo kius pinigus nenupirksi. Mylėkite ir var-
tokite ją.

Su meile,

Marytė Newsom 

Atkelta iš 1 psl.

Mokinukus, mokytojus ir svečius
pasveikino LR generalinis konsulas
Darius Gaidys ir LB Vakarų apygardos
pirmininkė Violeta Gedgaudienė. At-
estatus ir atminimo dovanėles  abitu-
rientams įteikė konsulas Darius Gai-
dys ir mokyklos direktorė Marytė Ne-
wsom. Kiekvienas abiturientas ta rė pa-
dėkos ir atsisveikinimo žodį mokyto-
jams, tėveliams ir draugams. Mokyk-
los mokinių vardu abiturientus pa-
sveikino 9 ir 10 klasių mo ki niai. Visi
abiturientai buvo apdovanoti premi-
jomis: Ariana Žukaitė – mokyklos stei-
gėjo prelato Jono Ku čingio premija, Lu-
kas Remeika – mokyklos jubiliejine 65-
čio premija, Eglė Urbonaitė – mokyk-
los direkto rės Marytės Newsom pre-
mija, Edvar das Dabšys – Šv. Kazimie-
ro lituanis tinės mokyklos pirmosios
mokytojos a. a. Onos Razutienės pre-
mija. O Ka lifornijos Lietuvių Kredito
Sąjunga skyrė kiekvienam abiturien-
tui po 100 dolerių, kuriuos įteikė Są-
jungos atstovė Gida Urbonienė.

Nuo mažiausių (kiškučių) iki vy-
riausiųjų (11 kl.) – kiekvienas mo-

Paskutinis
skambutis 
Šv. Kazimiero
lituanistinėje
mokykloje

kyklos mokinukas gavo mokslo metų baigimo pažymėjimą ir buvo ap-
dovanoti padėkos raštais, knygelė mis ar atminimo dovanėlėmis.

LB Vakarų apygardos pirminin kė Violeta Gedgaudienė padėko-
jo mo kytojoms Gidai Urbonienei ir Vita lijai Virbukienei už nuošir-
dų ir ne nuilstamą 10 metų darbą mokykloje ir įteikė joms JAV LB Švie-
timo tarybos padėkos raštus.

Taip pat buvo apdovanoti premijomis 2015 m. JAV LB Švietimo ta-
rybos piešinių ir rašinių konkursų laimėtojai – Adomas Memėnas, Bri-
 gita Gedgaudaitė ir Paula Grėbli kaitė. Mokiniai, kurie nepraleido nei
vieno šeštadienio, gavo premijas už pui kų lankomumą, o direktorės
pa dėkos raštus – tie, kurie praleido tik kelis šeštadienius. Anot di-
rektorės Marytės Newsom, galime pa si džiaugti rezultatais, nes kas-
met dau gėja mokinių puikiai lankančių mokyklą.

Buvo nepamiršti ir 2015 m. Dainų šventės dalyviai, kurių išvyką
į Čika gą parėmė Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, skirdama po 100
dolerių.

Mokykla išleido jubiliejinį mo kyklos metraštį, kurį redagavo mo-
 kyklos mokytoja Sigita Newsom.

Mokyklos tėvų komitetas padė kojo mokyklos direktorei Marytei
Sandanavičiūtei-Newsom už ilgametį darbą mokykloje, ir pakvietė vi-
sus pasivaišinti „Dadu” ledais (dėkojame garbės konsulei Daivai Na-
varrette už tarpininkavimą su Donati India is B&I Overseas Trading),
ir pica mokyklos kiemelyje.

Gerų visiems vasaros atostogų!

Apie dovaną ir tuos, kurie ja dalinasi

Prezidiume (iš k.): klebonas Tomas Karanauskas, LR generalinis konsulas LA Darius Gaidys, JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė
Violeta Gedgaudienė, abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gida Urbonienė, abiturientai – Edvardas Dabšys, Lukas Re -
mei ka, Eglė Urbonaite ir Ariana Žukaitė. Inos Petokienės nuotraukos

JAV LB Švietimo tarybos padėkos raštais apdovano-
tos mokytojos Vitalija Virbukienė (k.) ir   Gida
Urbonienė.



8 2015 BIRŽELIO 20, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Graikijos krizė nesulaikomai artėja 

Per vieną naktį – šimtas kultūros renginių 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetUvA Ir PAsAULIs

Vilnius (DMN info) –
2015-ieji gali būti laikomi sėk-
mingiausiais metais auto-
mobilių vagims per paskuti-
nius trejus metus. Ne gyvy-
bės draudimo bendrovės BTA
ekspertai neseniai užfiksavo
automobilių vagių sujudimą
– dingo daugiau nei įprasta
automobilių.

Bendrovės duomenimis,
per visus 2013 metus pavogta
10, pernai – septyni apdraus-
ti automobiliai, o šiemet per
penkis šių metų mėnesius – jau sep-
tyni apdrausti automobiliai. Visos
transporto priemonės pavogtos iš at-
virų vietų. Daugiausia apdraustų au-
tomobilių vagiama Kaune. Dažniau-
siai nusikaltėliai pasitenkina auto-
mobilių detalėmis.

Patraukliausi automobiliai nusi-

kaltėliams – tie, kurie patraukliausi ir
pirkėjams. Vagys suvokia, kad, norė-
dami parduoti automobilį ar jo dalis,
turės rasti pirkėją, tad renkasi popu-
liariausią prekę. Pasisavinę svetimą
automobilį, kriminalinio pasaulio at-
stovai neretai pakeičia jo kėbulo nu-
merį, suklastoja dokumentus ir išve-
ža į užsienį.

ES pratęsia sankcijas Rusijai
Briuselis (BNS) – Europos Są-

jungos ambasadoriai sutarė pratęsti
ekonomines sankcijas Rusijai šešiais
mėnesiais, iki kitų metų sausio pa-
baigos. 

Sankcijos Rusijos energetikos, gy-
nybos ir finansų sektoriams buvo įves-
tos 2014 metų liepą vienerių metų lai-
kotarpiui, atsakant į Maskvos įvykdytą

Ukrainos Krymo regiono aneksiją ir
jos paramą Ukrainos rytuose kovo-
jantiems separatistams.

Liuksemburge susitinkantys už-
sienio reikalų ministrai artimiausio-
mis dienomis turėtų be diskusijų pa-
tvirtinti sprendimą dėl sankcijų pra-
tęsimo. 

Rusija žvangina branduoliniais ginklais

Briuselis („Draugo” info) – NATO
vadovas Jens Stoltenberg perspėja,
kad Rusijos planai papildyti savo ar-
senalą 40 naujų tarpžemyninių balis-
tinių raketų, apie kuriuos paskelbė
Prezidentas Vladimiras Putinas yra
dalis pavojingo Maskvos elgesio.

„Šis Rusijos žvanginimas bran-
duoliniais ginklais yra nepagrįstas,
destabilizuojantis ir pavojingas, – sako
J.Stoltenberg. – Manau, kad tas pa-
reiškimas (...) tik patvirtina elgesio
šabloną, kurį Rusija jau ilgokai nau-
doja”, – pridūrė jis.

V. Putinas pareiškė, kad Rusija
savo arsenalą papildys daugiau negu
40 tarpžemyninių balistinių raketų,
kurios bus pajėgios įveikti bet ko-
kias, netgi techniškai pažangiausias
priešraketinės gynybos sistemas.

Šis pareiškimas nuskambėjo po
to, kai Rusija piktai reagavo į prane-
šimus, kad Jungtinės Valstijos pla-
nuoja dislokuoti sunkiąją ginkluotę
Rytų Europoje, smarkiai padidėjus
įtampai tarp Maskvos ir Vakarų šalių
dėl konflikto Ukrainoje.

NATO veiksmai yra proporcingi,
gynybiniai ir visiškai atitinkantys
mūsų tarptautinius įsipareigojimus.

„Mes reaguojame ir turime reaguoti į
vis labiau kategorišką Rusiją”, – pri-
dūrė Aljanso vadovas.

Panašiai kalba Vokietijos užsienio
reikalų ministras Frank-Walter Stein-
meier. Jis pareiškė, kad Rusijos pre-
zidentui Vladimirui Putinui būdingi
Šaltojo karo refleksai po to, kai Mask-
va nusprendė savo branduolinį arse-
nalą šiemet papildyti daugiau kaip 40
tarpžemyninių raketų. Pasak jo, svar-
bu, kad Ukrainos krizė nesugriautų
taikos Europoje, į kurią buvo dėta
tiek daug pastangų nuo Berlyno sienos
griūties 1989 metais. 

Nuomonę išreiškė ir JAV valsty-
bės sekretorius John Kerry. Jis įspėjo
Rusiją dėl Šaltojo karo ir atkreipė dė-
mesį į START nusiginklavimo sutar-
tį, kurią 1991 metais pasirašė Rusija ir
JAV, o 2010-aisiais atnaujino. Joje kal-
bama apie abiejų šalių branduolinio
ginklo arsenalo mažinimą. „Mes nuo
dešimto dešimtmečio intensyviai ben-
dradarbiavome, kad būtų sunaikintas
atominis ginklas, laikomas buvusiose
Sovietų Sąjungos teritorijose, ir nieks
nenori, kad mes žengtume žingsnį at-
gal”, – kalbėjo JAV valstybės sekreto-
rius. 

Vilnius (ELTA) – Naktį iš penkta-
dienio į šeštadienį Vilniuje vyko vie-
nos nakties kultūros ir meno festivalis
,,Kultūros naktis”, jo programoje – dau-
giau kaip šimtas įvairių meno ir kul-
tūros renginių. 

Pasak Kultūros naktis iniciatorės ir
Kultūros tarybos pirmininkės Dainos
Urbanavičienės, jau devintus metus
per Kultūros naktį lankytojams duris at-
veria muziejai, galerijos, teatrai ir net
bažnyčios. Visą miestą užpildo šokiai,
kinas, muzika ir instaliacijos. 

Šių metų festivalio programą pra-
dėjo kontroversiško menininko iš Če-
kijos Davido Černy meninės instalia-
cijos „Kabantis žmogus” pristatymas.
Vilniaus gatvėse vyko Airijos teatra-
lų ,,Macnas” ir gatvės cirko iš Prancū-

zijos pasirodymai. 
Prezidentūros kieme įsikūrė „Šiau-

rės šalių scena”,  kurioje spektaklio
„Black diamond” ištraukas parodė Da-
nijos modernaus šokio teatras. 

Neliko užmirštos ir mažiau tradi-
cinės erdvės – keletas šių metų projek-
tų vyko ant vandens – Neries ir Vilnios
upėse.  Į muzikinius koncertus kvietė
„LRT Opus scena” Vilniaus mokytojų
namų kiemelyje, Menų fabrikas „Loftas
bei „Piano.lt” vasaros terasa, o klasi-
kinės muzikos gerbėjai buvo laukia-
mi ,,Skambančiuose Valdovų rūmuose”
bei Vilniaus Rotušėje. Mažiesiems fes-
tivalio lankytojams skirtas visas Ber-
nardinų sodas. Čia įsikūrusioje „Šeimų
erdvėje” vyks žaidimai, kūrybinės dirb-
tuvės bei muzikantų pasirodymai. 

Briuselis (ELTA) – Pirmadienį
bus šaukiamas neeilinis euro zonos
valstybių vadovų susirinkimas žlu-
gus paskutiniam bandymui išspręsti
Graikijos krizę. Ketvirtadienį vyku-
siame finansų ministrų susitikime jo-
kio sprendimo pasiekti nepavyko.

Euro grupės vadovas Jeroen Dijs-
selbloem teigia, kad iki šiol pavyko pa-
siekti ,,per mažai progreso”, todėl ,,jo-
kio susitarimo dar nematyti”.

Ketvirtadienį Graikijos finansų
ministras Yanis Varoufakis pareiškė,
kad jo šalis pateikė ,,visapusį” pasiū -
lymą dėl reformų programos, o nesu-
tarimai kyla tik dėl 0,5 proc. šalies BVP
sudarančių išlaidų apimčių, kurios,
anot jo, ,,pavojingos aklavietės” nesu-
kuria.

Jis pabrėžė, kad Graikija jau ir

taip per pastaruosius penkis mėnesius
ėmėsi ,,didžiulių pokyčių”, ir atmetė
bet kokias siūlomas priemones, ga-
linčias ir toliau smarkiai kilstelėti
kainas ar sumažinti socialinę paramą. 

Graikijos vyriausybė birželio 30-
ąją Tarptautiniam valiutos fondui
(TVF) turi grąžinti 1,6 mlrd. eurų.
TVF mėnesio pradžioje dar leido Atė -
nams visą birželio įsiskolinimą su-
mokėti ne dalimis, o visą sumą iš kar-
to mėnesio gale.

Jau kelis mėnesius tęsiasi Grai-
kijos derybos su kreditoriais dėl sąly-
gų, kokiomis Atėnams būtų išmokėta
pažadėtoji 7,2 mlrd. eurų parama. Lai-
kas susitarimui senka, nes birželio
pabaigoje baigiasi paramos Atėnams
programa. Tada šaliai gresia bankro-
tas. 

Kur daugiausia vagia automobilius?

Vilnius (BNS) – Išgirdęs valstybės
kaltintojo pasiūlytą šešerių metų lais-
vės atėmimo bausmę „juodosios bu-
halterijos” byloje Darbo partijos įkū-
rėjas europarlamentaras Viktoras Us-
paskichas žada nuosprendžio laukti
Lietuvoje, o prokurorą Saulių Versec-
ką kaltina vykdant užsakymą.

„Aš visiškai nesutinku su kalti-
nimais. Tai yra užsakymas, kurį pro-
kuroras tvarkingai vykdo”, – Apelia-
ciniame teisme sakė V. Uspaskichas,
nepatikslinęs, kas galėtų būti S. Ver-
secko užsakovai.

Politikas sakė besidžiaugiantis
už partijos kolegas Vytautą Gapšį ir
Mariną Liutkevičienę, kad byloje
šiems švelninamos aplinkybės ir pro-
kuroras siūlo juos nuteisti lygtinai.
Kita vertus, jis pabrėžė byloje pasi-

gendantis kaltumo įrodymų.
„Man nebaisus tas kalėjimas, man

baisu, kada viskas daroma nepadėjus
ant stalo įrodymų”, – sakė V. Uspas-
kichas.

Generalinės prokuratūros pro-
kuroras Saulius Verseckas Apeliaci-
niame teisme ketvirtadienį pasiūlė
nuteisti Darbo partijos įkūrėją V. Us-
paskichą šešerių metų laisvės atėmi-
mo bausme, parlamentarui V. Gap-
šiui skirti pusantrų metų bausmę jos
vykdymą atidedant dvejiem metams,
M. Liutkevičienei – vienerių metų
bausmę, vykdymą atidedant dvejiem
metams.

Taip pat S. Verseckas siūlo Darbo
partijai skirti apie 376 tūkst. eurų
baudą.

V. Uspaskichui siūlo 6 metus kalėjimo

Vilnius (BFL) – „Susiduriame su
intensyvesniais bandymais verbuoti
mūsų piliečius, ypač taikiniais tampa
žmonės, kurie išvažiuoja į Rusiją ar Bal-
tarusiją, pasienyje, grubiai tariant,
netgi yra tokių terorizavimo atvejų. Ki-
bernetinis šnipinėjimas yra labai smar-
kiai suintensyvėjęs”, – sako Valstybės
saugumo departamento (VSD) gene-
ralinis direktorius Darius Jauniškis.

Jis taip pat parlamentarų prašė di-

dinti finansavimą žvalgybos instituci-
joms. Kiek reikėtų lėšų, kad tarnyba pil-
nai galėtų vykdyti savo funkcijas, ne-
konkretizuojama. 

Šiuo metu reikia lėšų atnaujinti
techninėms priemonėms, VSD vadovas
pripažino, kad tarnybai trūksta ir tech-
nikos, ir net automobilių.

Skirti daugiau lėšų VSD nuolat
ragina ir Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komitetas.

Daugėja bandymų verbuoti Lietuvos piliečius

Krizė Graikijoje sparčiai juda link pabaigos. Scanpix nuotr. 
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DR. ROMUALDA LAURINAITYTĖ-RYNNE

Šalto, vėluojančio pavasario gra žų sekmadienį, po šv.
Mišių Pal. J. Ma tulaičio misijoje Lemonte, LUMA Či-
kagos-Indianos padalinio moterys rinkosi kavinėje
„Senasis Vilnius”,  norėdamospa sidžiaugti, pagerb-
ti savo mielą or ganizacijos narę, daktarę Reginą, šven-
čiančią garbingą 90 metų jubi liejų. 

Iškilios asmenybės – kuklios, daž nai
nepastebimos. Regina atsisa kė di-
desnių iškilmių ir panoro susitik-

ti tik su organizacijos sesėmis.
Šiltam, džiugiam susitikimo šur-

muliukui rimstant prisiminėme, kaip
gerbiamoji dr. Regina pirmai siais mė-
nesiais, tik įsikūrus  Lietuvos univer-
sitetų moterų asociacijos (LUMA) Či-
kagoje, maloniai sutiko ateiti į mū sų
draugišką moterų būrį, praturtindama
mus savo patarimais, šiltu ir kul tūrin-
gu bendravimu, ypač įsimin tinu jos pa-
čios namuose. Domėjomės miesto isto -
rija ir asmenybėmis, ypač plačiai pa-
saulyje žinomu „Prerijų architek-
tu” Frank Lloyd Wright, aplankė me jo
muziejų, namus, stebėjome Oak Parko
savitą, išskirtinį grožį.

Nejučia susimąstai – kiek daug lie-
tuvių inteligenčių, darbštuolių mo-
 terų šiame krašte tyliai dirba savo dar-
bą, atiduodamos visą save profesijai ir
šeimai, dar neprakalbintos, ne parodytos, sektinos...

Miela ir gerbiama jubiliatė Regi na gimė Lietu-
voje, Kaišiadoryse, 1925 m. gegužės 17 d. Jadvygos ir
Alekso Sadauskų šeimoje. Tėvelis buvo Lie tuvos ka-
riuomenės karininkas. Jam teko kovoti ir Lietuvos
Nepriklau so mybės kovose.

Lietuvą užėmus sovietams Re ginos tėtis buvo su-
imtas ir kalėjime išbuvo iki pat vokiečių-rusų karo

pradžios. Mama su trimis dukrelėmis – Regina, Sta-
se ir Žibute grįžo į Kai šiadoris, į senuosius namus.
Per tą lai ką Regina baigė gimnaziją ir Kau ne pradėjo
studijuoti mediciną, įstojo į tuo metu pogrindyje vei-
kusią Atei tininkų organizaciją. Tėvas buvo lai-
 mingai grįžęs iš kalėjimo, nes traukdamiesi iš Ma-
rijampolės rusai ne spėjo visų kalinių sušaudyti ar iš-
 tremti į Sibirą.

Antrą kartą artėjant rusų ka riuo menei, 1944 m.

liepos mėn., visa šei ma pėsčiomis traukėsi per Ma-
ri jampolę, per visą Suvalkiją... Galiau siai pavyko pa-
tekti į Berlyną, į Bava riją. Karui pasibaigus apsigy-
veno DP stovykloje.

Regina medicinos studijas tęsė Tubingeno uni-
versitete. Reginos se se rys išvyko į Kanadą, tėveliai
– į Ameriką, o Regina liko Vokietijoje baigti medi-
cinos studijų. Baigusi universitetą išvyko į Phila-

delphiją, vė liau – į Čikagą, ruošėsi egzaminams li-
cencijai gauti, ištekėjo už Henriko Padlecko, inži-
nieriaus, baigusio Stutgarto universitetą. Gimė sū-
nus Arvydas, vėliau – Andrius.  Sėk mingai išlaikiusi
egzaminus įstojo į patologijos rezidentūrą Michael
Reese ligoninėje, kuri tuo metu buvo viena didžiau-
sių žydų ligoninių pa saulyje. Baigusi patologijos re-
zidentūrą įsigijo ir citopatologijos specialybę. Michael
Reese ligoninė  kvietė Reginą vadovauti citopatolo-

gijos laboratorijai, o vėliau – ir Cito-
 technologijos mokyklai. Šiose parei go-
se Regina išdirbo 32 m. 

University of  Illinois jai buvo su-
teiktas Clinical Assistant profesorės pa-
tologijoje titulas.

Šalia diagnostinio ir administra-
cinio darbo jubiliatė daug laiko skyrė
dėstymui, patologijos ir citopatologijos
mokė medicinos studentus ir kitų spe-
cialybių rezidentus bei Citotechnolo-
gijos mokyklos studentus.  Ak tyviai da-
lyvavo profesinėse organizacijose –
American Society of  Cy topathology, In-
terna tional Academy of  Cytopatholo-
gy, Illinois Society of  Cytology,  Ame-
rikos lietuvių gydytojų sąjungoje (kurį
laiką buvo valdybos narė). Buvo viena
pasau linio ci topatologijos žurnalo
„Acta Cytolo gi ca” leidėjų, mokslinių
redaktorių. Illi nois Society of  Cytolo-
gy ėjo vice pre zidentės pareigas. Šių or-

ganizacijų suvažiavimuose pristatyda-
vo mokslinius darbus, skaitydavo pas-

kaitas. Drauge su vienu iš kolegų parengė „Urinary
Sediment” atlasą.

Regina su vyru Henriku labai mė go keliauti.
Kiekvienais metais Pad leckų šeima važiuodavo į Ka-
nadą, keliaudavo po Amerikos Vakarus, lankydami
nacionalinius parkus. Ap lankė Aziją, Pietų Ameri-
ką ir Euro pą.

Nukelta į 11 psl.

Garbinga dr. Reginos Padleckienės sukaktis

Reginos Padleckienės  jubiliejinės šventės viešnios. Sėdi iš k.: Jolanta Magle, Regina Padleckienė; 2 ei-
lėje: Rima Sell, Birutė Deltuvienė, Danutė Bartulienė, Marija Boha revičienė, Gražina Arbačiauskienė, Dai-
va Karužaitė, Romualda Laurinaitytė-Rynne, Margarita Stiglich, Lilija Jasaitytė ir Alma Morkuvienė.

Jubiliatė Regina  Padleckienė
R. Padleckienės asmeninio archyvo nuotraukos

Jadvyga ir Aleksas Sadauskai su dukromis Stase, Regina ir Žibute. Regina ir Henrikas Padleckai su sūnumis Arvydu ir Andriumi.

Michael Reese citotechnologijos mokykloje. Daktarė Regina Padleckienė su studentais
praktinių užsiėmimų metu.



DR. ARVYDAS ANUŠAUSKAS 

Po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos praėjus
vos dviem dešimtmečiams, kilo dar žiauresnis
ir daug daugiau aukų ir nuostolių pareikala-

vęs valstybių susidūrimas – Antrasis pasaulinis ka-
ras. Karą lėmė totalitarinių valstybių agresyvi už-
sienio politika, demokratinių valstybių ir Tautų
Sąjungos neryžtingumas imtis veiksmų prieš ag-
resorius. Kalbėdami apie Lietuvos okupaciją vyks-
tant Antrajam pasauliniam karui, mes turėtume
žvelgti į 1939 m. situaciją. Tų metų kovo mėn.
Maskvoje vykusiame XVIII suvažiavime J. Stalinas
pareiškė: „Jau antri metai vyksta naujas impe-
rialistinis karas, teritorijoje nuo Šanchajaus iki Gib-
raltaro…”. Taigi, karas, anot Stalino, jau vyko. Bet
svarbesnė yra kita J. Stalino kalbos mintis: „karas
sukūrė naują padėtį santykiuose tarp šalių”. Pa-
žeidęs pokarinės taikios padėties pagrindus ir at-
metusi tarptautinės teisės elementarias sąvokas, ka-
ras iškėlė tarptautinių sutarčių ir įsipareigojimų
vertės problemiškumą. 

1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje užsienio rei-
kalų ministrai V. Molotovas ir J. Ri bentropas pa-
sirašė Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo
sutartį, vadinamąjį Molotovo–Ribentropo paktą. Ša-
lys susitarė nepulti viena kitos ir nedalyvauti jo-
kiuose susitarimuose, kurie būtų nukreipti prieš
kitą susitariančiąją šalį. Greta oficialaus sutarties
teksto buvo pasirašytas slaptasis protokolas, kuriais
Rytų Europa pasidalyta įtakos sferomis. Sudarius
Molotovo–Ribentropo paktą, karas tapo nebeišven-
giamas. Jau po savaitės A. Hitleris įsakė pulti Len-
kiją. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 

Vokietija, kariaudama su Lenkija, okupavo
daugiau jos teritorijos, negu buvo numatyta Mo-
lotovo–Ribentropo pakte. 1939 m. rugsėjo 28 d. pa-
sirašytoje Sovietų  Sąjungos ir Vokietijos draugys-
tės ir sienų nustatymo sutartyje oficialiai buvo su-
sitarta dėl bendros šių valstybių sienos. Prie su-
tarties pasirašytu slaptuoju protokolu Vokietija už
Liublino ir Varšuvos lenkiškąsias vaivadijas Sovietų
Sąjungos įtakos sferon perleido Lietuvą. J. Stalinui
paktas su Vokietija iš tikrųjų tapo visiškai natūra-
lus ir pagrįstas, o ne priverstinis. Kominterno
vykdomojo komiteto generalinis sekretorius Geor-
gijus Dimitrovas 1939 m. rugsėjo 7 d. užrašė J. Sta-
lino žodžius apie paktą: „Nepuolimo paktas tam tik-
ra dalimi padeda Vokietijai. (…) Kas blogo, jeigu mes,
sutriuškinę Lenkiją, išplatinsime socialistinę sis-
temą naujoms teritorijoms ir gyventojams”. J.
Stalino politika buvo nukreipta išimtinai į Sovietų
Sąjungos interesų tenkinimą. Jos pagrindu buvo
„įtakos sferų” idėja, kuri faktiškai suardė suvere-
numo idėją. Tai yra saugumas turėjo būti garan-
tuojamas aneksuojant tam tikras teritorijas, ne-
atsižvelgiant į jų suverenitetą. Bet sovietinė už-
sienio politika iš esmės buvo pamatuota Realpolitik,
kuri buvo subordinuota tiksliai apibrėžtiems geo-
politiniams interesams įgyvendinti. Ko gero jam ar-
timesnis buvo ne K. Markso, o H. Palmerstono 1848
m. šūkis: „mes neturime amžinų są-
jungininkų ir nuolatinių priešų. Am-
žini ir pastovūs yra mūsų interesai, ir
mūsų pareiga jiems tarnauti”.

Siekiant vykdyti karinį-politinį
spaudimą neutralioms Baltijos vals-
tybėms, 1939 m. rugpjūčio 13 d. Le-
ningrado karinėje apygardoje buvo
suformuotas Novgorodo armijos jun-
ginys, rugsėjo 14 dieną reorganizuotas
į 8-ąją armiją, – iš 100 tūkst. karių ir su
dar vienu korpusu, iš viso 135 tūkst.
karių išstatyta prieš Estiją. Kalinino
apygardoje mobilizuota 7-oji armija –
169 tūkst. karių buvo perduoti Le-
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ningrado karinei apygardai – ir telkiama Latvijos pa-
sienyje. Direktyva Nr. 043 rugsėjo 26 d. įsakyta iki rug-
sėjo 29 d. susitekti pasienyje. Kariams buvo duota už-
duotis užimti Taliną, Tartu. Jeigu Latvija suteiktų
karinę pagalbą 7-ajai armijai, sparčiu žygiu užimti
Rygą. Karinis jūrų laivynas turėjo neleisti Estijos lai-
vynui pasitraukti į Suomiją ir Švediją. Papildomai
prieš Lietuvą buvo sutelkta 3-ioji armija su 194
tūkst. karių ir 1 078 tankais. Rugsėjo 27 d. Stalinas
Maskvoje Ribentropui pareiškė, kad Estijoje „laiki-
nai” bus palikta egzistavusi valdžios sistema. Jeigu
Latvija atsisakys sudaryti paktą tokiomis pačiomis
sąlygomis kaip Estija, tada sovietinė armija „per
trumpą laiką susidoros su Latvija”. Vertindamas Bal-

tijos šalių pozicijas, Stalinas pasakė, kad „dabar iš
jų pusės nenumatoma jokių išpuolių, nes visos jos
gerokai išgąsdintos. 1939 m. rugsėjo mėn. pabaigoje
Baltijos šalių pasienyje Sovietų Sąjungos buvo su-
telkta 437 235 kariai, 3 052 tankai ir 3 635 artilerijos
pabūklai.

1939 m. spalio 3 d. SSRS Liaudies Komisarų Ta-
rybos (toliau — LKT) pirmininkas V. Molotovas
Lietuvai pagrasino, kad jei ji atsisakys sudaryti sa-
vitarpio pagalbos paktą, Sovietų Sąjunga „būtų pri-
versta nesiskaityti su dabar Lietuvos skelbiamu
neutralitetu”. Lietuva buvo priversta 1939 m. spa-
lio 10 d. pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį (Vil-
niaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai per-
davimo ir Lietuvos–Sovietų Sąjungos savitarpio pa-
galbos sutartį) ir įsileisti svetimą kariuomenę. Ta-
čiau sutartyje buvo įrašytos Lietuvos vidaus sant-
varkos, ekonominės ir socialinės sistemos neliečia-
mumo garantijos. Lietuvos valdžios tikslas – „išlai-
kyti tautos gyvybę ir suverenumo šešėlį” – buvo pa-
siektas tik trumpam. Pagal savitarpio pagalbos su-
tartį Lietuvai atiduodamas Vilnių ir įkurdamas
joje savo armijos įgulas, tolesnėse derybose su Lie-

Šių metų birželio 15 d. sukako 75 metai, kai Sovietų Sąjunga, tęsdama su nacistine
Vokietija sutartą kitų valstybių naikinimą, okupavo, o po to ir aneksavo Lietuvos
vals tybę. Po metų, 1941-ųjų birželio 14 d., sovietiniai okupantai pradėjo masinius
Lie tuvos gyventojų trėmimus į Sovietų Sąjungos gilumą. Prisimenant šiuos skau-
džius įvykius, kviečiame paskaityti istoriko Arvydo Anušausko tyrimą ,,Istorijos pa -
mo kos: 1940 m. tylioji okupacija". 

tuva Stalinas iš anksto užsiėmė šeimininko poziciją.
Realia alternatyva savitarpio pagalbos sutartims
galėjo būti tik Baltijos šalių okupacija su Raudono-
sios armijos pagalba. Po sutarčių sudarymo Baltijos
šalyse Sovietų Sąjunga jau turėjo 66 946 žmones, 1 065
tankus, 1 630 pabūklų, 526 lėktuvus.

Oficialiai SSRS vadovai ne kartą skelbė ištiki-
mybę 1939 m. spalio 10 d. sutarčiai ir palankumą Lie-
tuvai. V. Molotovas spalio 31 d. Aukščiausiosios Ta-
ry bos sesijoje tvirtino, kad pasirašytos sutartys
„jokiu būdu nereiškia Sovietų Sąjungos kišimosi
į Estijos, Latvijos ir Lietuvos reikalus”, o gandus apie
šių valstybių sovietizaciją skleidžią tik„bendri mūsų
priešai ir visokio plauko antisovietiniai provokato-
riai”. Tačiau SSRS pasiuntinys Kaune N. Pozdnia-
kovas (Pozdnjakov) 1939 m. gruodžio 20 d. V. Mo-
lo tovui rašė:  „Turime kalbėti su lietuviais apie jų vi-
daus reikalus visais atvejais, tiesiogiai susijusiais ne
tik su mūsų konkrečiais interesais ir ne tik politikos,
ekonomikos bei kultūros srityje, bet ir tuo atveju, jei
prieštaraujama mūsų savitarpio santykių dvasiai
[...]”. Užsienio reikalų ministrui pritarus, 1939 m.
spalio 29 d. – lapkričio 2 d. Paryžiuje susirinkę Lie-
tuvos pasiuntiniai parengė bendrą memorandumą,
kuriame Raudonosios armijos dalinių įvedimas į Lie-

tuvą traktuojamas kaip tiesioginė grėsmė jos vals-
tybingumui. Pasiuntiniai taip pat rekomendavo už-
sienyje sudaryti Nepriklausomybės finansinį fon-
dą, stiprinti Baltijos valstybių sąjungą, taip pat stip-
rinti kariuomenę, skirti ypatingą dėmesį visuomenės
vienybei užtikrinti („Reikia, kad visos svarbiausios
politinės partijos, grupės ir srovės padarytų bendrą
viešą pareiškimą, jog karo metu ir kol nesibaigs ši kri-
zė, jos, neišsižadėdamos savo ideologijos ir programų,
skelbia visiškas paliaubas”). 

1939 m. pabaigoje puldamas Suomiją Stalinas
sulaukia antausio iš Vakarų – Sovietų Sąjunga už ag-
resiją pašalinama iš Tautų Lygos. Dėl karo su Suomija
ir didesnio Lietuvos vyriausybės atsargumo SSRS
galimybės daryti poveikį Lietuvos vidaus padėčiai
sumenkėjo, bet pasibaigus „žiemos karui” ji akivaiz -
džiai atsigręžė į Baltijos valstybes. „Liaudies de-
mokratinės” Suomijos scenarijaus įgyvendinti
ne pasisekė, bet ta pati idėja buvo Lietuvos, Latvijos
ir Estijos pajungimo plane. Pasirašius taikos su
Suomija sutartį, sovietinė kariuomenė buvo per-
mes ta prie vakarinių sienų, o į kariuomenę pašauk -
tų rezervistų demobilizavimas nukeltas iki 1940 m.

Raudonosios armijos karių kolona Vilniuje. 1939 m. rugsėjo mėn.
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Aktyviai dalyvavo Ateitininkų or-
ganizacijoje, „Gajos” korporacijoje,
„Vaiko vartai į mokslą” organizacijoje.

Regina ir Henrikas buvo viena iš
dešimties šeimų, kurios nupirko da-
 bartinius Ateitininkų namus ir pado-
 vanojo juos Ateitininkų organizacijai.

Sunkiai susirgus abiejų tėve liams,
Henriko ir Reginos gyvenimas labai
pa sikeitė. Namuose dešimt metų buvo
slaugomi trys ligoniai, reikėjo išlaikyti
šeimą. Netekusi tėvų netrukus neteko
ir mylimo vyro Hen riko.

Galutinai sugrįžti į gyvenimą Re-
ginai padėjo atkurta Lietuvos ne pri-
klausomybė, kelionės į Lietuvą, dar ne-
matytas pasaulio šalis, vasa ros, pra-
leistos su anūkais Nikolu ir Beniumi
North Carolina valstijoje. Ko dėl pro-
fesinių įsipareigojimų nepajėgė duoti
savo sūnums, ji atidavė anū kams. Su

sūnumi Andriumi ir anū kais lankė na-
cionalinius parkus visoje vakarinėje
Amerikoje ir Aliaskoje, vaikams sten-
gėsi įdiegti pomėgį ke liauti. Žvejojo At-
 lan to vandenyne ir laivu apvažinėjo
daug negyvenamų salų. Išmokė jauni -
mą pamilti Lietuvą.

Regina labai laiminga, kad Die vas
ją saugojo ir leido sulaukti tokio gra-
žaus amžiaus.

Dėkojame ir mes visos, kad Die vas
davė mums laimę sutikti tokį gra žų
žmogų!

Dar ilgai nenorėjo skirstytis LU-
MIetės, gąsdinančiam uraganui siau-
tėjant džiaugėsi daktarės Regi nos
draugija… O ji lyg saulutė kiekvienai
spinduliavo  ramy bę, taikumą ir mei-
lę.

LUMA ir visi, kurie sutiko ją gy-
venimo kelyje, sveikina gerbiamą Dak-
tarę, linkėdami ilgų, gražių svei katos
metų!Birželio 19 d. Vilniuje, Užsienio reikalų

ministerijoje, vyko jau antrasis prof. Al-
fonso Eidinto knygos „Gyvenimas Lietuvai.
Vincas Mašalaitis ir jo darbai” pristatymas.
(Pirmasis išvakarėse vyko Kaune, Senojoje
Prezidentūroje, o kitą savaitę knyga dar bus
pristatyta Marijampolėje ir Prienuose). Ši
knyga – tai neeilinis įvykis Lietuvos, o taip pat
Lietuvos politikos istorijoje, nes kalba eina ne
apie prezidentus ir ministrus, o apie prieška-
rio Lietuvos valstybės administracijos dar-
buotoją, savo karjerą pradėjusį Lietuvos Vy-
riausybėje sekretoriumi ir, kaip sakoma, išsi-
laikiusį prie visų valdžių ir baigusį karjerą Vy-
riausybės administracijos vadovu. Kad knygą
ėmėsi rašyti prof. A. Eidintas, reiškia, kad tai
būta neeilinės asmenybės. Apie tai kalbėjo ne
tik knygos autorius, bet ir istorikas Česlovas
Laurinavičius, pokalbį vedęs ambasadorius Vy-
tautas Plečkaitis bei URM viceministras Andrius Krivas. Ne be reikalo jis va-
dintas „pilkuoju eminencija”. Renginyje dalyvavo knygos herojaus Vinco Ma-
šalaičio sūnus Puti3nas Mašalaitis su žmona Ani iš Philadelphijos. Plačiau apie
knygą, autorių bei renginį – kitose laikraščio laidose.

„Draugo” info

Garbinga sukaktis

Lietuvoje pristatoma knyga apie V. Mašalaitį

Knygos apie Vincą Mašalaitį pristatymas Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje (iš d.): prof.
Alfonsas Eidintas, Putinas Mašalaitis, Vytautas Plečkaitis, Česlovas Laurinavičius, Andrius
Krivas. A. Škiudaitės nuotr.

Alfonso Eidinto knygą „Gyvenimas Lietuvai.
Vincas Mašalaitis ir jo darbai” išleido Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras.

liepos 1 d. Būtent tuo metu, 1940 m.
kovo 5 d. Politinis biuras nusprendė su-
šaudyti 21 tūkst. lenkų karininkų. Va-
duoti lenkų ir atkurti Lenkijos Stalinas
nesiruošė.

SSRS politika 1940 m. pavasarį
Pabaltijyje aiškiai buvo derinama su
vokiečių puolimu Vakaruose. Balan-
džio viduryje Vokietijai užėmus Dani-
ją ir įsiveržus į Norvegiją,  Lietuvos pa-
siuntinys Maskvoje L. Natkevičius pa-
juto Kremliaus nedraugiškumą Lie tu-
vai. Gegužės 10 d. vokiečiai pradėjo di-
dįjį puolimą Vakaruose, įsiverždami į
Olandiją, Belgiją ir Liuksemburgą.
Gegužės 13 d. vokiečių kariuomenė
pralaužė sąjungininkų frontą ir įsi-
veržė į Šiaurės Prancūziją, atkirsdama
pusmilijoninę sąjungininkų kariuo-
menę, o jau po trijų dienų, gegužės 16-
ąją, „Izvestijos” rašė, kad „galimybės
mažiems kraš tams išlikti neutraliems
ir nepriklausomiems yra sumažėju-
sios iki minimumo. Visokie sampro-
tavimai apie teisę ir neteisę santy-
kiuose su mažomis valstybėmis, kai di-
delės valstybės kovoja dėl savo išli-
kimo, mažiausiai yra naivūs”. Ge-
gužės 24 d. vokiečių kariuomenei ga-
lutinai suveržus kilpą aplink Šiaurės
Prancūzijoje ir Belgijoje apsuptą są-
jungininkų kariuomenę (Diunkerko
katastrofa), išryškėjo Vokietijos per-
galės Vakarų fronte perspektyva.
Maskvoje sprendimas dėl Baltijos
šalių okupacijos priimamas gegužės
24 d. Būtent tada, gegužės 25 d., V. Mo-
lotovas įteikė L. Natkevičiui notą, ku-
rioje Lietuvos vyriausybė kaltinama
raudonarmiečių grobimu ir atvirai

grasinama imtis „kitų priemonių”.
Lietuvos vyriausybė, apsvarsčiusi so-
vietų notą, atmetė kaip nepagrįstus jai
pareikštus kaltinimus, tačiau pažadė-
jo pradėti tariamai dingusių raudo-
narmiečių paiešką. 

Plėtojantis diplomatiniam konf-
liktui, 1940 m. gegužės–birželio mėn.
prasidėjo tiesioginiai kariniai pasi-
rengimai. 1940 m. gegužės mėn. ag-
resijos mechanizmas jau veikė. Į ka-
riuomenės štabą plaukė žinios, kad
prie Lietuvos sienos, Baltarusijoje, tel-
kiami dideli Raudonosios armijos da-
liniai. Nuo birželio 5 d. sovietinė ka-
riuomenė, dislokuota Baltijos valsty-
bėse (70 tūkst. karių), buvo pervesta tie-
sioginėn gynybos komisaro S. Timo-
šenkos (Timošenko) žinion. Slaptieji ar-
chyvai liudija, kad jau birželio 4–6 die-
nomis politinis biuras skelbia papil-
domą mobilizaciją, nurodo skubiai
permesti Lietuvos sienos link didžiu-
les pajėgas. 1940 m. birželio 4–7 d. tri-
jų karinių apygardų kariuomenė „mo-
kymų” pretekstu buvo telkiama pa-
sienyje. 1940 m. birželio 7 d., kai Rau-
donoji armija pradėta telkti Lietuvos
pasienyje tiesioginei invazijai, Mask-
voje prasidėjusiose V. Molotovo ir A.
Merkio derybose Lietuvai buvo pa-
teiktas dar ir antras kaltinimas: esą ji-
nai sudariusi su Latvija ir Estija slap-
tą, prieš SSRS nukreiptą karinę są-
jungą, ir tuo laužanti 1939 m. spalio 10
d. sutartį. Šis kaltinimas, kaip ir pir-
masis, dėl raudonarmiečių grobimo,
nebuvo pagrįstas jokiais faktais. Bir-
želio 9-ąją Maskva įsako įkurti lagerius
karo belaisviams iš Baltijos šalių – iš

pradžių 50 000, paskui – 64 000 žmonių.
1940 m. birželio 10 d. prie rytinės

Lietuvos sienos susitelkė karinės so-
vietų pajė gos – pasienio ruože nuo
Druskininkų iki Ašmenos, būdami ka-
rinės parengties, laukė 11-osios armi-
jos kavalerijos korpusas, 6 divizijos ir
3 tankų brigados. Nuo Ašmenos iki
Daugpilio buvo dislokuota 3-iosios ar-
mijos kavalerijos korpusas, 5 šaulių di-
vizijos, 2 tankų brigados. Būdami ko-
vinės parengties įsakymo laukė 221 260
karių, 1 513 tankų, 245 šarvuočiai, 1 140
karo lėktuvų ir 2 946 minosvaidžiai bei
patrankos. Visame Baltijos šalių pa-
sienyje ir jose pačiose buvo sutelkta 435
000 karių, 3 000 tankų, 8 000 pabūklų, 2
061 lėktuvas. Baltijos šalių karinės pa-
jėgos buvo gerokai mažesnės: turėjo 73
000 karių taikos metu ir 427 000 karių

po mobilizacijos, kuriems apginkluoti
turėta 333 000 šautuvų, 8 325 kulkos-
vaidžiai, 1 200 patrankų, 147 tankai, 292
karo lėktuvai. Lietuvos kariuomenės
generolų nuomone, priešintis buvo
neįmanoma esant krašte sovietų ka-
riuomenės įguloms bei esant nepasi-
ruošusiai Lietuvos kariuomenei. Nors
su turėta ginklų ir šaudmenų atsarga
mobilizuota Lietuvos kariuomenė ne-
nutrūkstamus kovos veiksmus galėjo
tęsti dvi savaites, kariuomenės dalys
veikė įprastu taikos meto ritmu, ka-
riuomenė nebuvo mobilizuota ir pasi-
ruošusi gintis. 1940 m. birželio 1 d. Lie-
tuvos kariuomenė turėjo 26 084 karių,
kurių ginkluotė buvo 10–100 kartų ma-
žesnė negu prieš ją sutelktos invazinės
grupuotės.

Bus daugiau

Žodinėlio dalis
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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 GYdYtoJai

DRAUGAS •
773-585-9500

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. 630-340-9604

,,Draugo” sudoku Nr. 93
atsakymus atsiuntė: 

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Birutė Kasperavičius, St. Petersburg, FL

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 45
taip pat išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Remkime
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis.
Tel. 312-307-4619.  

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

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

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

We will hire experienced gut-
ter installers. Year-Round Job.
You can call in English or Polish
630-628-7381.

Beverly Shores, Indiana: parduo-
damas unikalus, su vaizdu į Michigan
ežerą, žemės sklypas (31.024 SF).
Kaina – $595,000 Pasiteirauti  tel.
312-623-6100 (angliškai) arba 773-
818-3981 (lietuviškai).
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Parengė Dainius Ruževičius

sPortAs

Šiaurės Amerikos Nacionalinės
ledo ritulio lygos (NHL) Stanley
taurės varžybų šeštosiose finalo

rungty nėse birželio 15 d. Vakarų kon-
ferencijos čempionė Čikagos „Black-
hawks” komanda namuose 2:0 (0:0, 1:0,
1:0) įveikė Rytų konferencijoje nuga-
lėtoją „Tampa Bay Lightning” ir lai-
mėjo seriją iki keturių pergalių 4:2.

38-ąją min. Duncan Keith išvedė
aikštės šeimininkus į priekį, o 55-ąją
min. rezultatą padvigubino Patrick
Kane. Čikagos klubo vartininkas Co rey
Crawford atrėmė visus 25 varžo vų me-
timus. Naudingiausiu atkrintamųjų
varžybų žaidėju pripažintas „Black-
hawks” gynėjas D. Keith.

Čikagos komanda pirmosiose šio
sezono finalo serijos rungtynėse Tam-
poje varžovus įveikė 2:1, o antrajame
susitikime sėkmė lydėjo arenos šei-
mininkus – 4:3. Trečiąsias rungtynes iš-
vykoje „Lightning” laimėjo 3:2, o ket-

virtąsias pralaimėjo 1:2. Penktajame
susitikime svečiuose „Blackhawks”
savo varžovus privertė pasiduoti mi-
nimalia persvara – 2:1.

Čikagos klubas Stanley taurę iš-
kovojo šeštąjį kartą. „Blackhawks”
ledo ritulininkai NHL čempionate taip
pat džiaugėsi 1934, 1938, 1961, 2010 ir
2013 metais.

Įdomu, kad Čikagos komandoje
žaidžiantis Kimmo Timonen tapo vy-
riausiu lygos ledo ritulininku, pir mą
kartą iškovojusiu Stanley taurę – pir-
madienį jam buvo 40 metų, 2 mė nesiai
ir 28 dienos. Rekordas priklauso David
Andrejchuk, kuriam iškovojus NHL
trofėjų buvo 40 metų 8 mėnesiai ir 9 die-
nos.

Birželio 18 d. „Blackhawks” ledo ri-
tulininkus karštai pasveikino jų sir-
galiai, kurie Čikagos miesto centre
savo numylėtiniams surengė įspūdin-
gą paradą.

Laura Asadauskaitė-Zadneprovs kie nė birželio
14 d. Minske laimėjo pasaulio taurės finalo var-
žybas ir iškovojo ne tik gražuolę taurę, bet ir

kelialapį į 2016 metų Rio de Janeiro olimpines žai-
dynes bei Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės rėmė-
jos, bendrovės „TOP sport” įsteigtą piniginę premi-
ją. Kita Lietuvos atstovė Gin ta rė Venčkauskaitė už-
ėmė 33-ąją vietą.

Minske sportininkės kovojo ne tik dėl pasaulio
taurės, bet ir dėl ke lialapio į Rio de Janeiro olimpi-
nes žaidynes. Jį pelnė tik varžybų nugalėtoja L. Asa-
dauskaitė-Zadneprovskie nė priešpaskutinę kombi-
nuotą bėgimo ir šaudymo rungtį nuo pirmoje vietoje
buvusio varžovės atsilikusi septyniomis sekundėmis,
bet sugebėjusi atsigauti paskutinėje rungtyje.

Fechtavimosi rungtyje L. Asa daus kaitė-Zad-
neprovskienė iškovojo 24 pergales ir užėmė trečią-
ją vietą (244 taškai). G. Venčkauskaitė laimė jo tik 10
dvikovų, todėl teko tenkintis 35-ąja vieta (160).

Plaukimo rungtyje mūsų sporti ninkės nėra itin
stiprios, tad savo po zicijų nepagerino. L. Asadaus-
kaitė-Zadneprovskienė atstumą įveikė per 2:19.14
min. ir užėmė 18-ąją vietą (283). G. Venčkauskaitė
plaukimo ta kelyje sugaišo 2:22.78 min. ir tarp visų
dalyvių užėmė 28-ąją vietą (272).

Papildomame fechtavimosi rung ties etape G.
Venčkauskaitė pelnė 4 taš kus (4 pergalės), o L. Asa-
dauskai tė pralaimėjo jau pirmąją kovą pirmauti
varžybose pradėjusiai brazilei Yane Marques.

Jojimo rungtyje labai nepasisekė G. Venčkaus-
kaitei, kuri surinko tik 241 tašką iš galimų 300. Ta-
čiau sun kumų jodamos turėjo daugelis spor tininkių,
nuo žirgų krito prie geriau sių priskiriamos lenkė Ok-
tawia No wacka, rusė Alisa Fachrutdinova, o airei Na-
talya Coyle nepavyko baigti trasos. 

L. Asadauskaitė-Zadneprovskie nė jodama tik pa-
čioje trasos pabaigoje kliudė vieną kliūtį ir surinko
293 taškus. Olimpinę čempionę lenkusi italė Gloria
Tocchi netrukus pelnė 290 taškų, o pirmavusios bra-

zilės Y. Marques žirgas sustojo prieš pirmąją kliūtį
ir ji pelnė vos 267 taškus.

Vis dėlto L. Asadauskaitei-Zad ne provskienei pa-
kilti į antrąją vietą nepavyko, nes ją aplenkė jodama
vi sus 300 taškų surinkusi prancūzė Elodie Clouvel.

Prieš kombinuotąją bėgimo ir šaudymo rungtį
G. Tocchi turėjo 827 taškus, E. Clouvel – 822, o L. Asa-
daus kaitė-Zadneprovskienė – 820.

Tai reiškė, kad paskutinę rungtį pirma pradė-
jo G. Tocchi, o L. Asa daus kaitė-Zadneprovskienė į
trasą išbėgo atsilikdama 7 sekundėmis. Pasaulio tau-
rės finalo komentatoriai po jojimo rungties tvirtino
neabejojantys, kad pirmoji vieta atiteks itin greitai
bėgančiai Lietuvos atstovei.

Kombinuotoji bėgimo ir šaudymo rungtis susi-
klostė taip, kaip ir žadėjo ekspertai. L. Asadauskai-
tė-Zadneprovskienė jau pirmajame šaudymo ruože
aplenkė E. Clouvel, o netrukus bėgdama už nugaros
paliko ir G. Tocchi. Likusią atkarpos dalį 2012-ųjų
olimpinė čempionė užbaigė tvirtai pirmaudama, jai
grėsmės ne sukėlė nė viena varžovė.

Iš viso finale L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė
surinko 1 375 taš kus, antrąją vietą užėmusi G. Toc-
chi – 1 352, o į trečiąją vietą iš aštuntosios paskuti-
nėje rungtyje pakilusi australė Chloe Esposito – 1 342.

G. Venčkauskaitė kombinuotoje rungtyje taip pat
pagerino savo poziciją. Kaunietė iš viso finale su-
rinko 1 202 taškus ir galutinėje įskaitoje užėmė 33-
ąją vietą.

LeBron James svajonei
iškovoti NBA čempio-
nų žiedus su „Cleve-

land Cavaliers” išsipildyti
buvo nelemta. Stipriausios
krepšinio lygos karaliais po
poros metų pertraukos tapo
„Gol den State Warriors”
krepšininkai. Birželio 16 d.
„Warriors” Clevelande 105:97
(28:15, 17:28, 28:18, 32:36) nu ga-
lėjo Didįjį trejetą pakeliui į fi-
nalą išbarsčiusią „Cavaliers”
komandą ir seriją iki keturių
pergalių baigė 4:2.

Kai savo žaidėjo karje-
roje penkis kart NBA čem-
pionu tapęs „Warriors” tre-
neris Steve Kerr šėlo kartu
su re guliariojo sezono MVP Stephen
Curry bei visa komanda, L. James
buvo nu leidęs galvą.

NBA finalo serijoje jis žaidė verž-
 liai, bet 2007-ųjų košmaras pasikarto-
jo. Būtent tada „karalius” James su
„Cavaliers” žaidė savo pirmajame fi-
nale, kol galiausiai stebėjo „San Ant-
onio Spurs” džiaugsmą. Šį sezoną jis
grįžo į Clevelandą, kad laimėtų, bet lai-
mėti suburta komanda, kuriai vado-
vauti buvo pavesta su Tel Avivo „Mac-
cabi” Eurolygoje pergalę šventusiam
David Blatt, apvylė gerbėjus.

L. James šeštosiose finalo rungty-
nėse žaidė beveik 47 minutes. Jis pelnė
32 taškus (dvitaškiai 11/23, tritaškiai
2/10, baudų metimai 4/8), atkovojo 18
kamuolių, atliko 9 rezultatyvius per-
davimus, triskart prasi žen gė, perėmė
du kamuolius ir pa darė 6 klaidas.

S. Curry rezultatyviausio ko man-
 dos žaidėjo vardą dalijosi su A. Iguoa-
dala. Abu krepšininkai pelnė po 25
taškus. Reguliariojo sezono MVP žai-
dė 43 minutes. Per jas įžaidėjas patai-
kė 5 dvitaškius iš 8, 3 tritaškius iš 11,
6 baudų metimus iš 8. Jis taip pat at-
kovojo 6 kamuolius ir atliko 8 rezulta-
tyvius perdavimus, triskart prasižen-

gė, perėmė tris kamuolius bei padarė
tris klaidas.

Naudingiausio finalo serijos prizas
atiteko ne L. James. Jis buvo įteiktas
„Cavaliers” vedlį prižiūrėjusiam And-
res Iguodala.

„Warriors” klubas per istoriją per-
galę šventė keturiskart. Ko man dai pa-
vyko laimėti 1947, 1956 ir 1975 metais.
„Cavaliers”  tuo kol kas nega li pasi-
girti. Nuo 1970 metų gyvuojantis klu-
bas dukart žaidė finale – 2007 ir 2015
metais.

S. Kerr tapo pirmuoju treneriu
nuo 1982 metų, kuriam jau pirmai-
 siais metais NBA pavyko laimėti čem-
pionų vardą. To šiemet „Cava liers”
vairą gavęs D. Blatt. 1982-aisiais grei-
ta pergale džiaugėsi Pat Riley, vado-
vavęs „Los Angeles Lakers”.

„Cavaliers” klubas dar sezono pra-
džioje suformavo Didįjį trejetą, bet iš
trijų svarbiausių ekipos žaidėjų išliko
tik L. James. Kyrie Irving su žaidė tik
pirmajame finalo serijos susitikime, o
anksčiau iškrito Kevin Love. 

„Warriors” klube 1989–1994 me-
 tais žaidė ir Šarūnas Marčiulionis.
Būtent Oaklando klubas jį pakvietė į
pajėgiausią krepšinio lygą.

Čikaga džiūgauja: „Blackhawks” ledo
ritulininkams – NHL Stanley taurė!

„Blackhawks” klubas Stanley taurę iškovojo šeštąjį kartą.

L. Asadauskaitė iškovojo pasaulio taurę ir bilietą į olimpines žaidynes

„Warriors” komanda šventė pergalę NBA po 40 metų per-
traukos.

Laimėjusi pasaulio taurę L. Asadauskaitė-Zadneprovskie-
nė iškovojo kelialapį į olimpines žaidynes.

NBA karūna – ne L. James: pergalę šventė
„Golden State Warriors”
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

Viešpats yra mano Ganytojas,
man nieko nestinga.
Žaliose pievose mane paguldo,
prie ramių tvenkinių gano. Ps 23. 1–2

Brangiam Ateitininkų Namų buvusiam pirminin-
 kui ir draugui

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame Ateitininkų Namų
val  dybos narei ŽIBUTEI, sūnui JUOZUI, dukroms
EMI LIJAI ir ALENAI, giminėms, artimiesiems ir
draugams.

Jo labai pasigesime.

Ateitininkų Namų valdyba

JAV LB Švietimo tarybos bendradarbiui

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, norime išreikšti gilią užuojautą jo žmonai
ŽIBUTEI ir šeimai bei artimiesiems.

JAV LB Švietimo taryba

Mūsų mylimo pusbrolio a. a. Juozo Vailokaičio
žmonai, brangiai

A † A
JULIJAI VAILOKAITIENEI

mirus, jos brolį KAZĮ JANULĮ Floridoje, a. a. dukters
Arildos vyrą JAMES KLORA, Beverly Shores, jų vai-
 kus ALEXIS ir ADRIA, a. a. pusbrolio Algimanto
Vai  lokaičio dukterį ANGELIKĄ, (a. a. Julijos kaip
dukterį augintą) ir sūnų ALGIMANTĄ, kitus gimi-
nes bei draugus nuoširdžiai užjaučiame ir su malda
lydi me pas Aukščiausiąjį.

Aldona, Aurelijus, Jurgis ir 
Marijus Prapuoleniai

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po
audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę
metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

Iškiliam Cleveland, OH lietuviui, ŠALFASS ir vieti-
 nės Lietuvių Bendruomenės nariui, JAV kariuomenės
atsargos pulkininkui

A † A
EDMUNDUI RIMUI 

ČAPUI – ČAPKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras ARBELĄ ir
HAI  DENĄ, žmoną OLGĄ, seserį DIANĄ, brolius AR T-
HUR, RAIMOND ir NIDĄ ČAPUS.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Cleveland Lietuvių
klubui, kurį Edmundas visuomet rėmė. Čekius rašyti
American Lithuanian Citizens Club ir siųsti klubo ad-
ministratorei Rūtai Degutienei, 877 E. 185th St., Cleve -
land, OH 44119. Dėkojame iš anksto.

ŠALFASS Centro valdyba

Mylimai sesutei

A † A
REGINAI BUTKEVIČIUS

pabaigus šios žemės kelionę, giliai užjaučiame
JANI NĄ MATULIONIENĘ ir visus jos artimuosius.
Su liūdesiu,

Gailutė Palionienė su šeima
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PAs mUs
IR

APLInK mUs

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747   

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, birželio 24 d. 1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite istorinį dokumentinį filmą „Už-
mirštas desantas” apie šaltojo karo metu vy-
kusias vakarų ir sovietų žvalgybų nematomas
kovas, kuriose daug lietuvių dalyvavo ir
žuvo.

� Rugpjūčio 15–16 d. vyks jau 101-osios
metinės Lietuvių dienos Pennsylvanijoje.
Pradžia – šeštadienį, 11 val. r., tęsis iki sek-
madienio, 4 val. p. p. Vieta – Schuylkill Mall,
Route 61 ir Interstate 81, Frackville, PA
17931. Įėjimas nemokamas. Daugiau in-
formacijos: http://kofl144.weebly.com

Kun. Lukas Laniauskas, SJ
aukos šv. Mišias sekmadienį, liepos 12 dieną, 11 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje.

1380 Castlewood Dr., Lemont IL 60439. Tel: (630)243-6234; facebook.com/BJAProject
BALTIC JESUIT ADVANCEMENT PROJECT

Po pamaldų - susitikimas su t. Luku, SJ, - kviečiame!
Bus patiekta kava ir lengvos vaišės.

Rengia Baltijos jėzuitų plėtros projekto Taryba

Dalis 2012 m. JAV LKMA suvažiavimo dalyvių klausosi mokslinio pranešimo.
Nomedos Girniūtės nuotr.

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 11 val. r. Nekalto Prasidėjimo vienuolyne
Putname įvyks visuotinis JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) su-
važiavimas, kuriame bus renkama nauja valdyba. Nariai galės dalyvauti rinki-
muose nuotoliniu būdu, paskirdami savo mandatus dalyvaujančiam asmeniui.

Visi, kurie domisi išeivijos lietuvių moksliniu darbu maloniai kviečiami at-
vykti į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės 1 val. p. p. Kalbės keturi prele-
gentai: dr. Milda Richardson (meno istorija), dr. Tomas Girnius (matematika), dr.
Aleksas Gedmintas (antropologija) ir Nomeda Girniūtė (biologija). 

Po paskaitų bus galima aplankyti Amerikos lietuvių kultūros archyvą
(ALKA) ir išgirsti apie įvairius pakeitimus bei naujoves.

LKMA pirmininkė dr. Mirga Girniuvienė

JAV LKMA SUVAŽIAVIMAS

Padėka už Lietuvos garsinimą

Š. m. garbės konsulų suvažiavimo metu Vilniuje birželio 5 d. LR ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičiaus konsulei Daivai Čekanauskaitei-Navarrette įteikė Padėkos raštą
už jos veiklą garsinant Lietuvos vardą JAV.                            LR Vyriausybės archyvo nuotr.

Smagiai praėjo 10-asis Baltų piknikas San
Francisce. Pramogų netrūko nei suaugu-
siems, nei vaikams. Tonu Sepp nuotr.

10-asis Baltų piknikas

www.draugas.org/kalendorius.html


