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JAV LB XXI Tarybos rinkimų
apžvalga – 10 psl. 

Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos. – Ciceronas

ŠIAME NUMERYJE:

Naujienos iš Bostono Šv. Petro
parapijos – 4 psl. 
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Į gimtąją žemę sugrįš B. Railos ir jo žmonos palaikai 

Kauno arkikatedroje – Padėkos šv. Mišios 

Koncertu, kuriame dalyvavo kunigų grupė ,,Sas-
cerdos”, kunigas Tomasz Pilch bei seserys bene-
diktinės, Kauno arkivyskupijos kiemelyje birželio

23-iosios vakarą prasidėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimo mi-
nėjimas.

Kartu šią savaitę minima Kauno arkivyskupijos dan-
giškojo globėjo diena. Ji yra išskirtinė Padėkos šv. Mišio-
mis už atsistatydinusio iš pareigų Kauno arkivyskupo met-
ropolito Sigito Tamkevičiaus tarnystę. Šios Mišios (bei Šv.
Jono Krikštytojo iškilmė) Kauno arkikatedroje bazilikoje
prasidėjo trečiadienį, valandą prieš vidurdienį. 

Kauno arkivyskupija skelbia, jog arkivyskupas S.
Tamkevičius šių metų birželio pirmoje pusėje dalyvavo As-
tanoje Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių forume. Skai-
tydamas pranešimą, jis sakė: ,,Atstovauju mažai laisvai Lie-
tuvos valstybei prie Baltijos jūros, kuri neseniai beveik pen-
kiasdešimt metų neturėjo laisvės. Neturėjo laisvės ir Ka-
talikų Bažnyčia, kuriai priklauso dauguma lietuvių. Aš pats

už tikinčiųjų teisių gynimą buvau nuteistas dešimčiai metų
lagerio ir tremties. Kaip vyskupas, dvidešimt ketveri me-
tai tarnauju Kauno arkivyskupijoje...”

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, trečia-
dienį dalyvavęs padėkos šv. Mišiose Sigitui Tamkevičiui bai-
giant vykdyti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas, pa-
dėkojo jam už prasmingus darbus lietuvių tautai.

,,Ištikimybė savajam pašaukimui lydėjo Jus nuo pa-
rapijos vikaro iki arkivyskupo metropolito ir Vyskupų Kon-
ferencijos pirmininko pareigų, suteikė ištvermės dar-
buotis Bažnyčios ir Tėvynės labui. Vertinu Jūsų indėlį į Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimą, padrąsinamą žodį ir kil-
nų asmeninį pavyzdį, liudijimą, kad tiesa dovanoja tikrą-
ją laisvę ir veda keliu, kuriame išsiskleidžia gražiausi žmo-
gaus ir Tautos gyvenimo žiedai”, – Kauno arkikatedroje ba-
zilikoje sakė premjeras. 

– 3 psl. 

Birželio 26 dieną, penktadienį, Maironio lietuvių li-
teratūros muziejuje vyks atminimo popietė, skir-
ta žymiam išeivių žurnalistui, rašytojui Broniui Rai-
lai (1909–1997).

Padėkos šv. Mišios už arkivyskupo
metropolito A. Tamkevičiaus tarnys-
tę.

Rašytojo dukros Neringa ir Undinė pasirū-
pino, kad Tėvų valia būtų įvykdyta – atgulti
amžino poilsio į gimtąją žemę. N. ir U. Rai-

laitės atskraidino iš Los Angeles urnas su tėvų pa-
laikais. Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Kaune 11
val. r. vyks atsisveikinimas su žurnalistu Broniu
Raila ir jo žmona Daneta; vidurdienį ten pat šv. Mi-
šias aukos monsinjoras Vytautas Grigaravičius.
Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse, Rašytojų pan teo-
ne. 

Dalyvaus Kauno vicemeras Simonas Kairys,
Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų dak-
taras, profesorius Aleksandras Krasnovas, Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius
Radzevičius, žurnalistas Domas Šniukas, rašytojas
Petras Palilionis, Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Iš-
eivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija
Babonaitė-Paplauskienė, Nacionalinio Kauno
dramos teatro direktorius, aktorius Egidijus Stan-
cikas, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vai-
niūnaitė (I smuikas), Artūras Šilalė (II smui-
kas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasi-
liauskas (violončelė). – 2 psl. 
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Sociologinė apklausa rodo, kad didesnė gyventojų da-
lis pritaria dvigubos pilietybės įteisinimui ir surengus
referendumą už tokį pasiūlymą balsuotų teigiamai.
Anot politologo Algio Krupavičiaus, potencialus re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės būtų sėkmingas,
jeigu šis klausimas būtų pateikiamas ne kaip atskirų
partijų, o visos valstybės interesas.

Visiškai dvigubos pilietybės įteisinimui Lie-
tuvoje pritartų 20 proc. gyventojų, labiau pri-
tariančių nei nepritariančių piliečių skaičius

siekia 42 proc. rodo naujienų agentūros ELTA už-
sakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų ben-
drovės ,,Baltijos tyrimai” gegužės pradžioje atlikta
sociologinė apklausa. Dviejų pasų turėjimui visiškai
nepritaria 7 proc. respondentų, daugiau nepritaria
negu pritaria – 20 proc. apklaustųjų, dar 11 proc. šiuo
klausimu neturi jokios nuomonės. Rezultatus su-
grupavus, už dvigubą pilietybę pasisako 62 proc.,
prieš – 27 proc. respondentų.

Gegužės pradžioje Seimas priėmė svarstyti Li-
beralų sąjūdžio siūlymą dvigubos pilietybės klau-
simu surengti referendumą, kuris turėtų vykti kar-
tu su 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimais. Planuoja-
ma, kad parlamentarai dėl referendumo galutinai ap-
sispręs kitų metų pavasario sesijoje, tuo tarpu „Bal-
tijos tyrimų” apklausa rodo, kad jei toks referendu-
mas vyktų kitą sekmadienį, už dvigubos pilietybės
įteisinimą balsuotų 57 proc. respondentų, prieš – 32
proc., 11 proc. šiuo klausimu neturi nuomonės.

A. Krupavičiaus nuomone, siūlymas referen-
dumą jungti prie Seimo rinkimų yra vienintelis ,,gy-
vybingas” būdas šį klausimą išspręsti, jei norima at-
siklausti gyventojų. Norint pakeisti Konstitucijos pir-
mame skirsnyje esančią nuostatą dėl pilietybės bū-
tina, kad į referendumą ateitų ne mažiau kaip 50 proc.
visų rinkimų teisę turinčių piliečių, teigiamai dėl dvi-
gubos pilietybės taip pat turėtų pasisakyti ne mažiau
kaip pusė balsuoti galinčių žmonių. Nuo 1991 m. Lie-
tuvoje referendumai buvo rengiami 12 kartų, iš jų 7
kartus to padaryti nepavyko, nes prie balsadėžių ne-
susirinko užtektinai piliečių. Pastarąjį kartą atski-
rai nuo kitų rinkimų įvykęs referendumas buvo reng-
tas 2003 m., kai gyventojų buvo klausiama apie Lie-
tuvos narystę Europos Sąjungoje.

,,Tada tam referendumui buvo sukurtos spe-
cialios taisyklės, buvo vykdomas dviejų dienų bal-
savimas ir buvo vykdoma masinė agitacija, ap-
imanti visas institucijas. Jeigu už dvigubą pilietybę
agituos tik liberalai – to gali neužtekti. Kai kurių par-
tijų rinkėjams sutelkti kaip tik reikalingas balsavi-
mas ‘Ne’, ir tokių rinkėjų, ko gero, turi nemažai Tė-
vynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai”, –
Eltai teigė A. Krupavičius.

Anot politologo, referendumą rengiant kartu su
rinkimais, tikėtina, kad reikiama piliečių dauguma
susirinktų, tačiau tam, kad dviguba pilietybė būtų
įteisinta referendumu, šiuo klausimu būtinas visų
didžiųjų šalies politinių jėgų sutarimas, taip pat kryp-
tingas darbas su visuomene, aiškinant dvigubos
pilietybės įteisinimo privalumus, trūkumus ir pa-
sekmes.

,,Reikėtų politinio pakto tarp svarbiausių partijų,
lyderių, kurie aiškiai suformuluotų poziciją. Taip
buvo daryta Lietuvai stojant į ES, kai visos pagrin-
dinės politinės jėgos sutarė ir aiškiai pasakė visuo-
menei, kad tikrai taip reikia elgtis kaip kad numa-
toma elgtis. Jeigu būtų toks politinis paktas, tai vi-

suomenę būtų lengviau
įtikinti”, – teigė A. Kru-
pavičius.

Politologo nuomone,
jei referendumas dėl pi-
lietybės būtų rengiamas
ir neįvyktų, dvigubos pi-
lietybės klausimas iš
Lietuvos politikų dar-
botvarkės būtų išbrauk-
tas ilgam laikui, todėl
įteisinant dvigubą pilie-
tybę turėtų būti išban-
dyti ir kiti būdai. Visų
pirma prie šio klausimo
galėtų grįžti Konstitu-
cinis Teismas (KT), 2006
m. išaiškinęs, kad dvi-
guba pilietybė išvyku-
siems po 1990 m. Lietu-
voje turėtų būti suteikiama tik retais ir išimtiniais
atvejais. 2013 m. KT paskelbė, kad daugiau gali-
mybių dėl pilietybės suteikimo Lietuvoje galėtų su-
teikti tik konstitucinės pataisos.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pir-
mininko Zenono Vaigausko teigimu, dvigubos pi-
lietybės problema visiškai gali būti išspręsta tik re-
ferendumu. Pasak VRK vadovo, nors rinkėjų akty-

vumas Seimo rinkimuose auga, visada
yra galimybė nesurinkti reikiamo balsų
skaičiaus, kad referendumas įvyktų, ypač
jei nebus sudaromos visos galimybės bal-
suoti užsienyje esantiems piliečiams. 2004
m. Seimo rinkimų pirmojo turo metu
bendras rinkėjų aktyvumas siekė 36 proc.,
2008 m. – 48 proc., 2012 m., – 52 proc., tuo-
met gyventojų taip pat buvo klausiama, ar
Lietuvai reikalinga nauja atominė elekt-
rinė.

,,Turime piliečių užsienyje, kurie ne
visada balsuoja ar turi galimybių balsuoti,
ne visi mūsų piliečiai Lietuvoje yra ak-
tyvūs. Tų piliečių, kurie dalyvauja ap-
klausose, balsų gali ir nepakakti. Pato-
giausias variantas čia būtų balsavimas in-
ternetu”, – Eltai sakė Z. Vaigauskas.

Z. Vaigausko skaičiavimais, jei refe-
rendumas būtų rengiamas kitąmet, jo

kaina siektų apie 1 mln. eurų. Savo paramą refe-
rendumui dėl dvigubos pilietybės yra išsakiusi Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Lo-
reta Graužinienė, premjeras Algirdas Butkevičius.
Prieš referendumą pasisako šiuo metu opozicijoje
esantys konservatoriai. 

ELTA

Į gimtąją žemę sugrįš B. Railos ir jo žmonos palaikai 

Atkelta iš 1 psl.

Maironio lietuvių literatū-
ros muziejuje saugoma dalis žur-
nalisto, rašytojo B. Railos archy-
vo. Medžiaga tvarkoma, tyrinė-
jama. Šiai progai atminti pa-
rengta paroda „Dialogas su lie-
tuviais”, kurioje atskleistas žur-
nalisto, rašytojo B. Railos gyve-
nimo ir kūrybos kelias. Jis pasi-
aukojančiai dirbo lietuviško žo-
džio tarnystei: „Niekad nepavar-
gau skirti savo laiką ir darbą
kultūros primato dėsniui ryš-
kinti ir sąmonėje ugdyti. Ir toliau
tikiu, kad tai pats kiečiausias pa-

matas ir stipriausias ginklas mūsų tautai išlikti, sa-
vitumą išlaikyti, valstybinę nepriklausomybę ir lais-
vę atrungti”, – rašė 1990 metais knygoje „Egzodo
biografijos”.

Lietuvos kultūriniame pasaulyje nerasime kito
tokio žmogaus, kuris nuo pirmųjų iki paskutinių-
jų gyvenimo dienų nepaleido plunksnos iš savo ran-
kų, plačiai darbavosi spaudoje: rašė politinėmis, is-
torinėmis temomis, aptarinėjo kultūrinius, litera-

tūrinius įvykius, rašė knygų, teat-
rų pastatymų, parodų recenzijas.
Dar daugiau – atsidūręs Ameriko-
je ne tik rašė, bet ir kalbėjo radijo
laidose aktualiomis temomis: „Nuo
1975 metų pradžios reguliariai ruo-
šiau ir kalbėjau į Lietuvą per Lais-
vės, vėliau per Laisvosios Euro-
pos radijo siųstuvus glaustos ap-
imties (5–7 minutės) komentarus
apie sovietinę politiką Lietuvoje, jos
kultūros skaudulius, rezistencijos
problemas ir kt.”

B. Raila savo darbus sudėjo į at-
skiras knygas, kurių išėjo per dvi-
dešimt. Parodoje lankytojai pama-
tys visas jo išleistas knygas, reda-
guotus žurnalus, originalius do-
kumentus, unikalias nuotraukas,
rankraščius, laiškus. Originalūs
eksponatai suteiks galimybę prisi-
liesti prie jo gyvenimo ir kūrybos
akimirkų Lietuvoje, Prancūzijoje,
Vokietijoje, Amerikoje.

Alkas.lt

Algis Krupavičius
P.�Romančiko�(ELTA)�nuotr.

Paroda „Dialogas su lietuviais”. 
Maironiomuziejus.lt�nuotr.

Bronys Raila
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Lietuvos ambasadoje Washingtone – pamainų kaita

pats sakė, kovos su Kremliaus propa-
ganda. 

Per penkerius Ž. Pavilionio darbo
JAV metus atidaryti nauji konsulatai ir
gerokai išsiplėtė garbės konsulų ratas.
Juos atsisveikinimo vakarėlyje atsto-
vavo Lietuvos garbės konsulė Phila-
delphijoje Krista Bard, kuri pripažino,
jog yra ir garbinga, ir liūdna kalbėti to-
kiame renginyje. Ji garbės konsule
tapo beveik tuo pačiu metu, kai amba-
sadorius pradėjo savo kadenciją Was-
hingtone.

„Pirmas dalykas, kurį Ž. Pavilionis
padarė susitikime su garbės konsu-
lais, – pasakojo K. Bard, – buvo ne
įprastiniai nurodymai, kaip konsulai
turėtų veikti, o klausimas, ką jie norė-
tų nuveikti Lietuvos labui”. Taip jis lai-
mėjo visų garbės konsulų simpatijas,
pastebėjo K. Bard. Anot konsulės, Ž. Pa-
vilionis įdėmiai išklausydavo konsulus
ir visada ieškojo galimybių pakeisti tai,
ką jis gali pakeisti.  

K. Bard taip pat teigė daug išmo-

kusi per penkerius artimo bendradar-
biavimo su išvykstančiu ambasado-
riumi metus, sakė gerbianti jį kaip va-
dovą ir kaip žmogų, vyrą ir tėvą. Baig-

dama savo trumpą, bet emocingą kalbą,
Lietuvos garbės konsulė Philadelphijoje
skatino ambasadorių parašyti knygą ir
įteikė jam Tiffany parkerį, linkėda-
ma, jog jam niekada netektų išsitraukti
kardo, kad visas kovas galėtų laimėti,
išsitraukęs parkerį.

Dovanas ambasadoriui ir kitiems
išvykstantiems ambasados darbuoto-
jams teikė ir kiti itin karšto pirmadie-
nio vakarą Lietuvos ambasadoje susi-
rinkę lietuviai. 

Ambasadoje tą vakarą taip pat
buvo atidaryta lietuvio menininko iš
New Yorko Vytenio Jonkūno fotografijų
paroda „Įstrigęs traukinyje”. Pirmą
parodą ambasadoje surengė ir iš Was-
hingtono išvykstantis Ludo Segers,
kurio nuotraukas ne kartą skelbė
„Draugas”. 

Naujasis Lietuvos ambasadorius,
dabartinis Lietuvos užsienio reikalų vi-
ceministras Rolandas Kriščiūnas. Į
Washingtoną turėtų atvykti rugpjūčio
pradžioje.

ROSSETA 
VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Po penkerių metų pasaulio politikos
sostinėje į Lietuvą grįžta Lietuvos am-
basadorius JAV ir Meksikoje Žygiman-
tas Pavilionis. Kartu išvysta ir Lietuvos
ambasados ministras patarėjas Artūras
Vazbys, pirmoji sekretorė Liana Vaz-
bienė, vyriausioji specialistė Vida Va-
siliauskaitė ir trečioji specialistė Justi-
na Krutulytė.

Ambasadorius Ž. Pavilionis sakė,
jog tikisi, kad jo postas Washng-
tone yra paskutinis paskyri-

mas užsienyje jo dvidešimt dvejų metų
diplomatinės karjeroje, nes atėjo metas
jo šeimai suteikti stabilumą, kurio
taip trūko per tuos metus. Jis nuošir-
džiai dėkojo savo žmonai Linai ir jų
vaikams, kurie kantriai lydėjo jį ilgo-
je diplomato kelionėje.

Ambasadorius taip pat sakė, jog
dirbdamas Briuselyje ir Washingtone
padarė viską, ką galėjo padaryti Lie-
tuvos labui. Lietuva dabar yra demo k-
ratinė valstybė, kuri priklauso kone vi-
siems Vakarų valstybių klubams ir or-
ganizacijoms.

„Nebent reikėtų kelių karinių ba-
zių Lietuvoje ar netoli jos”, –  pusiau
juokais, pusiau rimtai pridūrė Ž. Pa-
vilionis ir sakė ketinantis kitą gyve-
nimo etapą skirti demokratijos plėtrai
Rytuose. Jis citavo Popiežių Joną Pau-
lių II, kuris ne kartą tvirtino, jog Eu-
ropa turi kvėpuoti laisvai abiem plau-
čiais – Rytuose ir Vakaruose. Todėl da-
bar reikia susitelkti ir padėti Ukrainai

bei kitoms Rytų Europos šalims, ku-
riose dar nėra pilnos demokratijos, ir
kurios nusipelno gyventi stabiliai ir sa-
varankiškai.

Ž. Pavilionis taip pat padėkojo
ambasados komandai ir tvirtino, jog
galėtų palyginti ją nebent su ta ko-
manda, su kuria kažkada Briuselyje
kovojo už Lietuvos narystę Europos Są-
jungoje. Tiesa, kai kurie dabartinės
JAV ambasados darbuotojai su Ž. Pa-
vilioniu dirbo ir Briuselyje.

Į Lietuvą grįžtanti LR ambasados
JAV pirmoji sekretorė Liana Vazbienė
vadovaus Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos Artimųjų Rytų ir Afrikos
skyriui. Ambasados ministras pata-
rėjas Artūras Vazbys ministerijoje
dirbs viešųjų ryšių skyriuje ir, kaip

Išvykstantieji: Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje Žygimantas Pavilionis, jo žmona Lina, ambasados ministras patarėjas Artūras
Vazbys, pirmoji sekretorė Liana Vazbienė, vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskaitė. R.�Wilbur�nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Ministras pirmininkas taip pat pažymėjo, kad toks
pavyzdys ir toliau įkvepia dirbti ir aukotis kuriant tei-
singesnę Lietuvos dabartį ir ateitį, ir palinkėjo stiprios
sveikatos bei sėkmingos kloties tolesniems sumany-
mams ir darbams.

Š. m. birželio 11 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus
priėmė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamke-
vičiaus, SJ atsistatydinimą iš pareigų pagal Kanonų tei-

sės nuostatas ir naujuoju Kauno arkivyskupu metropo-
litu paskyrė dabartinį Panevėžio vyskupą Lionginą Vir-
balą, SJ. Kol paskirtasis arkivyskupas perims arkivys-
kupijos valdymą, arkivyskupijai toliau vadovaus arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius apaštalinio administra-
toriaus teisėmis.

Naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino
Virbalo ingresas į Kauno arkikatedrą vyks 2015 metų lie-
pos mėnesio 11 dieną.

ELTA

Gėlės Lietuvos ambasados pirmajai sekre-
torei Lianai Vazbienei.

Emocingai kalbėjo Lietuvos garbės konsu-
lė Philadelphijoje Krista Bard.

Kauno arkikatedroje – Padėkos šv. Mišios 

Paskutinio atsistatydinusio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslo klausėsi daugybė parapijiečių ir svečių. 
Kauno�arkivyskupijos�archyvo�nuotraukos
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

SIMONA MINNS

Bostono Šv. Petro bažnyčios parapijoje prabėgęs pa-
vasaris buvo pilnas įvykių, o birželio pabaiga atneš
ir permainų.

Lankėsi šlovinimo grupė
„Gyvieji akmenys”

„Gyvieji akmenys” (GA) – tai muzikinė šlovi-
nimo grupė, kuri į Šv. Petro bažnyčios parapiją Ga-
vėnios laikotarpiu atvyko jau trečią kartą. Jų atvy-
kimas – tai didelis įvykis parapijos bendruomenei,
nes jie aktyviai įsijungia į bendruomenės maldos ir
kasdieninį gyvenimą. Bostono šlovinimo ansamblio
„Jaunos širdys” narė Asta Vaičienė sakė: „Su GA pa-
buvusi ir pasimeldusi visą savaitę jaučiuosi kaip nau-
jas žmogus.” Bostoniškiai neabejotinai pajuto sve-
čių šilumą ir gilų tikėjimą, kuris sutvirtino dvasi-
nę kelionę. GA Bostone praleido visą savaitę, tad pa-
rapija labai dėkinga, kad kunigas Steponas Žukas
juos vėl pakvietė ir gražiai priėmė.

GA aplankė šešis maldos būrelius, kurie renkasi
jau penkerius metus iš eilės ir  vadovaujasi  „Renew
International” paruošta programa „Kodėl aš kata-
likas?” Iš šešių grupių keturios yra lietuviškos gru-
pės, kitos dvi – angliakalbės. GA meldėsi už grupe-
les ir už kiekvieno žmogaus asmeniškai išsakytas in-
tencijas. Toks asmeniškas ryšys ir jautrumas dau-
geliui būrelio žmonių buvo labai jaudinantis.

„Gyvieji akmenys” repetavo ir giedojo sekma-
dienio Mišiose kartu su vietiniu šlovinimo an-
sambliu „Jaunos širdys”. Prieš Mišias GA taip pat
prisidėjo liudijimu parapijos Gavėnios rekolekcijo-
se. Tądien Mišias aukojo  iš Lietuvos atskridęs ku-
nigas Petras Smilgys. Po apsilankymo kunigas Pet-
ras  rašė: „...iš klebono ir visų parapijiečių jaučiau
šilumą ir draugiškumą.”

„Gyvieji akmenys” taip pat aplankė Bostono li-
tuanistinę mokyklą, susitiko su mokinių tėveliais,
aplankė Putname (Connecticuto valstija) gyvenan-
čias Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolyno seseles ir Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio slaugos namus. GA giedojo ir meldėsi kartu su
seneliais ir darbuotojais.

Džiugūs tikėjimo ir liudijimo pasiekimai

Šv. Petro bažnyčios parapijos aktyvi narė pro-
fesorė Aldona Lingertaitienė jau penkiolika metų va-
dovauja pasauliečių programai Bostono Šv. Jono se-
minarijoje. Kovo mėnesį buvo švenčiamas šios prog-
ramos jubiliejus. Dr. A. Lingertaitienė  buvo pagerbta

Bostono Šv. Petro bažnyčios parapijoje – aktyvi veikla ir pokyčiai

kartu su ilgamečiais se-
minarijos profesoriais.
Tai ypatinga programa,
suteikianti galimybę pa-
sauliečiams tiesiogiai pri-
sidėti prie krikščioniško
gyvenimo liudijimo,
skleidimo ir mokymo.

Viena iš programos
įkūrėjų ir  dabartinė va-
dovė Aldona Lingertai-
tienė sakė: „Vadovauti
Bostono Arkivyskupijos
magistro laipsnio pasau-
liečių pastoracijos pa-
ruošimo programai (Mas-
ter of  Arts in Ministry
Program) yra nuostabiai
įdomu. Mano disertacija
iš teologijos ir švietimo
kaip tik paruošė mane
tokiam darbui. Admi-
nistruoju šią programą
ir dėstau religinio švieti-
mo ir pastoracijos klases.
Jaučiuosi ypatingai lai-
minga dirbdama tokį
svarbų darbą. Smagu
bendrauti su nuostabiais
studentais ir profeso-
riais.”

„Gyvieji akmenys” kartu su šlovinimo ansambliu „Jaunos širdys”, svečiu iš Lietuvos kunigu Petru Smilgiu (pirmoje ei-
lėje) ir Šv. Petro parapijos klebonu Steponu Žuku (antroje eilėje antras iš dešinės).                         Parapijos�archyvo�nuotr.

Šv. Petro parapijiečiai padėkojo klebonui Steponui Žukui už naujo kavos aparato ir šal-
diklio bažnyčios virtuvei įsigijimą. Išreikšdami dėkingumą už 16 klebono tarnavimo pa-
rapijoje metų parapijiečiai padovanojo iškabą „Klebono Žuko kavinė”. Dovana  simbo-
lizuoja, kad jis visada laukiamas ir mylimas parapijiečių.                   Simonos�Minns�nuotr.

Parapijietė Ieva Rackutė Krikšto sakramentui ruošėsi nuo pat rudens.
Sauliaus�Keriko�nuotraukos

Didįjį Šeštadienį Šv. Petro bažnyčioje įvyko Mato Šermukšnio krikštynos. 



krikštyklų akmenis, kuriuos lietė pirmųjų krikš-
čionių rankos. /.../ Kalbėti apie visa apimančią ir pa-
keičiančią sielos ir kūno transformaciją.”

Filmo pristatymo metu prodiu seris brolis Ge-
diminas paminėjo, kad tai – vizuali poezija, filmas,
kurį reikia justi, sekti simboliais. Po filmo parapi-
jiečiai turėjo daug klausimų ir diskutavo su broliu
Gediminu. Filmo sukūrimą  parėmė Lietuvių kata-
likų religinė šalpa bei tikintieji.

Pasikeitimai parapijoje

Vykdant Bostono arkivyskupijos programą „Die-
vo mokiniai misijoje” Šv. Petro parapija sutinka nau-
jąjį kleboną kunigą Stephen Madden ir vikarą kunigą
Gerald Souza bei tuo pačiu išlydi kleboną Steponą
Žuką. Paklaustas, kaip jis jaučiasi, klebonas Stepo-

nas Žukas sakė: „Mano emocijos daugialypės. Labai
sunku palikti vietą, kurioje dirbau šešiolika su
puse metų. Bet tuo pačiu aš juk niekur nedingstu, aš
nepamiršiu ir neapleisiu mūsų parapijiečių. Šiuo pa-
sikeitimu aš praplečiu savo pašaukimo ribas ir savo
kunigystę. Aš turėsiu galimybę aukoti šv. Mišias šio-
je bažnyčioje, suteikti sakramentus ir atvykti aukoti
šv. Mišias ypatingomis progomis. Būsiu toks pats ak-
tyvus Lietuvių Bendruomenės narys kaip ir buvau.”
Nors Šv. Petro bažnyčia ir sutinka naująjį angliakalbį
kleboną, lietuviškos šv. Mišios bus aukojamos kiek-
vieną sekmadienį, kaip kad buvo įprasta. Bostono ar-
kivyskupija oficialiai pripažįsta kunigo Stepono
Žuko atliekamas lietuvių apaštalavimo kapeliono pa-
reigas. Oficialios naujojo klebono ir vikaro sutiktuvės
bei kunigo Stepono Žuko išlydėtuvės vyks birželio 28
dieną per sekmadienio šv. Mišias.

Šv. Petro bažnyčios parapijiečiai di-
džiuojasi ir be galo džiaugiasi, kad
Aldona suteikia nepaprastai daug ši-
lumos, žinių ir gyvo krikščioniško pa-
vyzdžio visiems parapijiečiams. Aldo-
na organizuoja maldos būrelius, pri-
sideda prie Mišių šlovinimo ansamblio,
ruošia mažuosius Pirmosios komuni-
jos sakramentui ir padeda rūpintis
parapijos dvasios ir ūkiniais reika-
lais. Sveikiname su puikios programos
15-uoju jubiliejumi! Daugiau informa-
cijos apie programą galima rasti in-
terneto svetainėje www.thebostonpi-
lot.com/article.asp?ID=173487.

Ievos ir Mato krikšto 
sakramentas

Didįjį Šeštadienį Šv. Petro bažny-
čioje įvyko dvejos krikštynos: Ievos
Rackutės ir Mato Šermukšnio. Ieva ruošėsi Krikš-
to sakramentui nuo pat rudens, padedama Mirgos
Girniuvienės, Aldonos Lingertaitienės ir klebono
Stepono Žuko. Gavėnios metu per sekmadienines Mi-
šias vyko specialios apeigos, kuriose visi susirin-
kusieji meldėsi už Ievą. Savo patirtį Ieva apibūdina:
„Pasikrikštyti su sūnumi buvo tikrai ypatinga
šventė. Kai priimi religiją sąmoningai, yra visai ki-
toks jausmas: gilus, apgalvotas ir jaudinantis. Esu
dėkinga savo mokytojoms: profesorei Aldonai ir fi-
losofijos mokslų daktarei Mirgai. Jos man atsakė į
sunkiai suvokiamus klausimus ir pateikė krikš-
čionių katalikų religijos tiesas progresyviai ir šiuo-
laikiškai.”

Jaunučiai ateitininkai

Šiais metais Šv. Petro bažnyčioje rinkosi Jau-
nųjų ateitininkų kuopa. Ateitininkai – tai katali-
kiška jaunimo organizacija, besivadovaujanti pen-
kiais principais: katalikiškumas, šeimyniškumas,
inteligentiškumas, tautiškumas ir visuomenišku-
mas. Ši kuopa be galo nori suburti daugiau jaunų šei-
mų, kurios leistų savo atžaloms patirti dvasingumą
lietuviškoje aplinkoje, per jų amžiaus prizmę ir su-
pratimą. Kuopoje diskutuojama, žaidžiama, pie-
šiama. Kuopa vėl rinksis rudenį, tad mielai kvie-
čiame 9–14 metų vaikus prisijungti prie kuopos su-
sirinkimų.

„Avinėlio vartai” 
Šv. Petro bažnyčioje

Gegužės 24 dieną bažnyčioje buvo rodomas
naujas krikščioniškas dokumentinis filmas „Avi-
nėlio vartai”. Tądien šv. Mišias aukojo ir filmą pri-
statė pats filmo prodiuseris pranciškonas brolis ku-
nigas Gediminas Numgaudis. Filmo režisierius ir
scenarijaus autorius Audrius Stonys sakė: „Šiuo fil-
mu norėjome priartėti prie krikšto ištakų, nufil-
muoti Jordano upės vandenis, į kuriuos, rodydamas
mums kelią, prieš du tūkstančius metų paniro Jė-
zus Kristus, parodyti ankstyvųjų krikščionybės
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Šiais metais Šv. Petro bažnyčioje rinkosi Jaunųjų ateitininkų kuopa. Nuotraukoje su jau-
naisiais dalyviais Simona Minns ir klebonas Steponas Žukas.           Dorsey�Minns�nuotr.

Filmą „Avinėlio vartai” bostoniškiams pristatė pats filmo prodiuseris pranciškonas brolis kunigas Gediminas Numgaudis. 
Simonos�Minns�nuotr.

Šv. Petro bažnyčios parapijiečiai džiaugiasi dr. Aldonos Lingertaitienės (pirma iš dešinės)
aktyvia krikščioniška veikla.     Parapijos�archyvo�nuotr.

Atnaujinta paroda apie DP
2014 metų rugpjūtį Balzeko lietuvių kultūros muziejus atidarė parodą ,,No Home To Go To:

The Story of  Baltic Displaced Persons, 1944–1952”, pasakojančią apie žmones, pasitraukusius
po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos į Vakarus. Paroda susilaukė daug dė-
mesio ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Lietuvoje. Daugelį paroda paskatino atsi-
ųsti muziejui savo šeimų dokumentų, nuotraukų, spaudos leidinių ir kitokios medžiagos apie
pasitraukimą po Antrojo pasaulinio karo ir gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejus nusprendė parodą atnaujinti papildydamas naujai gauta medžiaga. Šia
proga kreipiamės į visuomenę prašydami ir toliau dovanoti muziejui savo asmeninių dokumentų,
nuotraukų, namų apyvokos daiktų, taip pat atsiminimų, šeimos istorijų, kurios atspindėtų DP
patirtį. Šią medžiagą galėtume panaudoti parodoje ir laikyti muziejaus fonduose ateities moks-
liniams tyrinėjimams. 

Norintieji dovanoti muziejui savo šeimos memorabiliją, turėtų pristatyti ją iki šių metų
rugpjūčio 1 dienos. Prašome kreiptis į Ritą Janz arba Karilę Vaitkutę telefonu 773-582-6500 arba
elektroniniu paštu info@balzekasmuseum.org. Medžiagą galite siųsti į Muziejų adresu: DP Pro-
ject, Balzekas Museum of  Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Rd. Chicago, IL 60629.

Vasarą parodą ,,No Home To Go To: The Story of Baltic Displaced Persons, 1944–1952”
gali pamatyti Philadelphijos gyventojai ir svečiai. Nuo birželio 22 iki rugpjūčio 30 d. ji rodoma
Free Library of Philadelphia, 1901 Vine Street, Philadelphia, PA 19103.



venime bei teatrinėje
veikloje. 1953 me  tais su
Petru Jurkštu „Margu-
čio” radijuje įsteigė sa-
vaitinę literatūros va-
landėlę „Pelkių žiburė-
lis”, kuriai vadovavo iki
1977 metų. Režisavo dau-
 gelį radijo pastatymų,
tarp jų – tėvo B. Sruogos
dramą „Apyaušrio da-
lia”.  Lietuviškame teat -
re išbandė įvairias pa-
reigas: suflerės, admi-
nistratorės, spektaklių
vedėjos, muzikos tvar-
kytojos, režisūros padė-
jėjos ir kt.  Buvo Laisvo -
sios Europos ir Laisvės
radijo korespondentė,
veikliai dirbo Santa ros-
Šviesos organizacijoje,
dėstė dramos kursą Či-
 kagos Pedagoginiame li-
tuanistikos institute.

Į Lietuvos Skautų
sąjungą (LSS) įstojo 1945
metais Detmolde, Vo-
kieti joje. Čikagoje Lie-
tuvių jūrų skautijoje
veikliai ir sąžiningai ėjo
įvairias pareigas bei ak-
tyviai dirbo Lie tuvių

Skautų sąjungoje. J.v.s. Da lia Sruogai-
tė priklausė jūrų skauti ninkių „Vė-
lungių” būreliui, Čikagos skautinin-
kų/ių draugovei bei jūrų skau tininkų
„Grandžiai”. Daug metų buvo jūrų
skaučių aplinkraščio „Vėt rungės” re-
daktorė. Sesė Dalia priklau sė „Pelėdų”
skilčiai, kuri redagavo ir išleido „Sese,
Budėk”.  Vadovavo „Nerijos” tuntui ir
ne vienerius me tus buvo LSS jūrų
skaučių skyriaus vadė. Yra apdovanota
skautų aukš  čiau siu Geležinio vilko
ordinu. 

Dalia Sruogaitė grįžo į Lietuvą
2001 m. Lietuvoje ji išleido knygą „At -
minties archeologija”, kurioje pa sakoja
apie savo vaikystę ir jaunystę Lietu-
voje, karo metus, traukimąsi į Vo kieti-
ją, gyvenimą vadinamųjų „di pukų”
stovyklose. Knygoje autorė pa sakoja ir
apie savo tėvą, aprašo tra giš ką prasi-
lenkimą su juo karo metais. 

Liko nuliūdę dukra Aušrinė ir sū-
nus Al gis.

Gero vėjo, miela sese Dalia!
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Redaktorė�Aušra Jasaitytė Petry •�8830�Magnolia�Court�•�Orland�Park,�IL�60462�•�El.�paštas:�ausra67@sbcglobal.net

skaut YBės keLias

Laikas registruotis!
Čikagos��skautų�tuntų�ruošiama�skautų/skaučių�vasaros�stovykla�jau
laukia�stovyklautojų!�Registracijos�anketas�rasite:�www.rakas. org.
Registracija� baigiasi� birželio 25 d. Pavėlavusieji� užsiregistruoti
mokės�25�dol.�baudą.

Reikia talkos!
Dainų šventės metu Čika-
goje, Sheraton Chicago Ho-
tel & Towers vyks Dainų
šventės mugė, kurioje da-
lyvaus ir Lietuvių skautų
sąjunga. Ieškome skau tų
/skau čių, kurie mugės metu
galėtų atstovauti Lietuvių
skautų sąjungai. Mugė vyks
liepos 3–5 dienomis: liepos 3 d.
(penktadienį) ir liepos 4 d. (šeštadienį) nuo 10 val. r. iki 9 val.
v.; liepos 5 d. (sekmadienį) nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. ir nuo
5 val. p. p. iki 10 val. v. Budėjimo valandas galite pasirinkti.
Prašome apsirengti tvarkinga išeigine uniforma. Dau-
giau informacijos suteiks br. Albertas Kerelis: albert-
kerelis@sbcglobal.net

A†A 
STASei KeLeČienei 

mirus,� reiškiame� gilią� užuojautą� netekus� brangios� mamos� Lietuvių
Skautų�brolijos�prityrusių�skautų�vadui�broliui�LINUI,�marčiai�RAMUNEI,�anū-
kams,�broliams�KĘSTUČIUI�ir�AUDRIUI.

Telydi�Jus�paguoda�ir�dvasios�stiprybė�šią�sunkią�netekties�valandą.

Lietuvių Skautų sąjungos vyr. skautininkas s. fil. Albertas Kerelis
ir vyr. skautininko padėjėja s. fil. onutė Gecevičienė

J.V.S. FIL. TAIYDA CHIAPETTA

Velionė gimė 1925 metais Kaune;
mirė 2015 m. birželio 3 d.  Vil-
niuje.  A. a. Dalia buvo a. a. is-

torikės Vandos Daugirdaitės-Sruogie-
nės ir a. a. poe to, dramaturgo Balio
Sruogos dukra. 1943 m. baigė Vilniaus
Kuni gaikš tienės Birutės gimnaziją.
Pra dėjo studijuo ti teatrologiją tėvo
dėstomame kurse, lankė J. Blekaičio te-
atro studiją Vil niuje. 1944 m. baigė
„Lie  tuvos vaiko” drau gijos vaikų dar-
želio auklėtojų kursus ir gavo diplomą.

1945 m. Detmoldo lageryje su ki-
 tais menininkais įsteigė lietuvių dra-
 mos, operos ir tautinių šokių grupes.
Tais pačiais metais baigė pagreitintus
gailestingųjų seserų kursus, Grefs  -
waldo universiteto klinikoje.

1946–1949 metais D. Sruogaitė Bo-
nos universitete studijavo muziko-
 logiją ir meno istoriją, Koelno uni-
versitete lankė teatrologijos seminarą.   

Persikėlusi į JAV, aktyviai daly-
vavo Čikagos lietuvių kultūriniame gy-

Anapus išplaukė a. a. j.v.s. Dalia Sruogaitė

Iš k.: Vija Paulienė, a. a. Dalia Sruogaitė ir Taiyda Chiapet-
ta, 2002 m.

Susitikimas Dalios Sruogaitės namuose Vilniuje 2014 m. Sėdi iš k.: Ariana Chiapetta,  Da-
lia Sruogaitė ir Maya Chiapetta, už jų – Taiyda Chiapetta.    Asmeninio�albumo�nuotraukos

Tėvas Lukas Laniauskas, SJ savo primicijų metu Dainavoje birželio 20 d. laimino jo
pa sveikinti atvykusius skautus.                                              Jono�Kuprio�nuotr.
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Pilna to žodžio prasme parvežė, nes, kaip bir-
želio 19 d. Vilniuje, Už sie nio reikalų minis-
terijoje, vykusiame knygos „Gyvenimas Lie-

tuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai” pristatyme kal-
bėjo prelegentai, Vincas Mašalai tis Lietuvoje nebuvo
žinomas, netgi 20-tomė – naujausioji Lietuvos en cik-
lopedija šios pavardės nepami nėjo. Išeivija šią as-
menybę pažįsta ne tik kaip buvusį prieškarinės Lie-
tuvos ministrų kabineto administracijos vadovą, bet
ir kaip VLIK’o ir kitų išei viškų organizacijų veikė-
ją (nors ir Bostono enciklopedija apie jį žinių duo-
da labai nedaug). Kaip knygos pri statyme pažymė-
jo užsienio reika lų viceministras Andrius Krivas, tai
buvo ypatingo kuklumo žmogus, ma tyt, ir tai buvo
priežastis, kodėl apie jį taip mažai esama viešų žinių.
Taigi šis rašinys bus ne tik apie knygą, ku ri liks kaip
savotiškas V. Mašalaičio paminklas, bet ir apie patį
herojų. 

Knygos atsiradimo 
aplinkybės

Šių eilučių autorei prieš gerą de šimtmetį mie-
liausioji Julija Dantienė iš Philadelphijos šnipštelėjo,
kad pas Putiną Mašalaitį yra jo tėvo – prieš ka rio vy-
riausybės kanceliarijos vir ši ninko Vinco Mašalai-
čio archyvas, kurio jis niekam nepatiki tvarkyti, o
pats tam neturi laiko. Ėmiau judinti Senosios Pre-
zidentūros Kaune darbuotojas, kad jos dėtų pa-
stangas šį archyvą iškelti į istorijos šviesą. Ir 2012
m. pasitaikė proga – Kauno pre zidentūra-muziejus
rengė parodą apie Prezidentą Antaną Smetoną ir jo
aplinką. Tuomet pirmą kartą į Puti ną Mašalaitį krei-
pėsi oficiali Lietu vos institucija. Iš muziejininkų Pu-
ti nas Mašalaitis sužinojo, kad prof. Al fonsas Eidintas
išleido knygą apie Pre zidentą Antaną Smetoną.
Kaip knygos pristatyme papasakojo pats, perskaitęs
ją suprato, kad štai yra žmogus, kuriam jis gali pa-
tikėti Tėvo archyvą. O kaip papasakojo Profeso rius,
Putinas Mašalaitis tėvo laiškus ir kitą medžiagą jam
pristatė į Atė nus, kur tuo metu jis ambasadoriavo.
Taigi knyga parašyta Graikijoje. O istoriko dr. Čes-
lovo Laurinavičiaus, ku ris taip pat dalyvavo knygos
pristatyme, žodžiais, profesorius Eidin tas (istorikas,
diplomatas, rašytojas) yra nepralenkiamas istorinių
knygų rašytojas. Ir štai naujausia knyga – jau ant
skaitytojų stalo. Knyga – ne romanas, o mokslinė stu-
dija, kurioje daug vietos skirta ne tik Vinco Ma ša-
laičio asmenybei, bet daugiau uni kaliems archyve
esantiems dokumentams.

Vinco Mašalaičio asmenybė

Glaustą Vinco Mašalaičio biogra fiją pateikė
ambasadorius, 1990 m. kovo 11-osios Nepriklauso-
mybės akto signataras Vytautas Plečkaitis. V. Ma ša-
laitis – suvalkietis, gimęs Pilotiš kių kaime, Mari-
jampolės apskrityje, baigęs Marijampolės gimnazi-
ją studijavo Maskvos universitete mediciną (kai ku-
riuose šaltiniuose klaidingai esą nurodoma, kad jis
studijavo tei sę). Jau dirbdamas ministrų kabinete
Kaune jis studijavo teisę. „Kad jis ne žinomas, kaltas
jo kuklumas, – sakė ir ambasadorius, – praktiškai tai
bu vo antras žmogus Vyriausybėje po mi nistro pir-
mininko: generalinis sek retorius iki 1940 m., prieš
tai – vedėjas, o savo karjerą nuo 1919 m. pradėjo kaip
sekretorius ministrų ka binete. Praktiškai jis dirbo
su visais Lietuvos premjerais. Tai buvo asme nybė,
kuri niekada savęs neafišavo, labai retai dalyvaudavo
priėmimuo se, ir ateidavo tik tuomet, kai negalėda-
vo ateiti ministras pirmininkas. Ši neeilinė asme-
nybė buvo susijusi su Klaipėdos kraštu. Jis daug nu-
veikė rengdamas įstatymų projektus, buvo vienas iš
tų, kurie su Galvanausku prisidėjo prie lito įvedimo,
redagavo ‘Vyriausybės žinias’. 1940 m. išvengė trem-
ties, nes slapstėsi. 1941 m. kurį laiką buvo generalinio
tarėjo Petro Kubiliūno patarėjas, bet labai greitai įsi-
jungė į antinacinę veiklą ir buvo vienas iš tų, kurie
padėjo Prezidentui Antanui Smetonai palikti Lietuvą
1940 m. birželio 15 d., jau vykstant so vietinei oku-
pacijai. Būtent į jį krei pėsi A. Smetona, prašydamas
parū pinti jam pasą ir pinigų kelionei. Iš to fakto ga-
lima daryti išvadą, kad Sme tona lyg ir nesirengė bė-
gti iš Lietu vos”, – kalbėjo V. Plečkaitis.

Prof. A. Eidintas į Lietuvą parvežė Vincą Mašalaitį

Įdomiame knygos autoriaus A. Edinto pasako-
jime V. Mašalaitis at siskleidė kaip unikalių liudijimų
šaltinis. Pvz., Mašalaitis tvirtai sako, kad paskuti-
nis Lietuvos vyriausybės posėdis 1940 m. buvo ne vie-
nas, o du – naktį ir dieną. „Kas galėjo pagalvoti, kad
įžymųjį Krupavičiaus, Aleksos ir Griniaus 1942 m.
pareiškimą vokiečiams parašė Mašalaitis, ir tik pa-
rašai buvo surinkti”, – sako profesorius ir prisipa-
žįsta, kad knygoje Mašalaičio asmeniui jis skiria ma-
žiau dėmesio, nes jis neturėjo galimybių sėdėti
Lie tuvos bibliotekose: „Aprašiau tai, ką radau Ma-
šalaičio archyve. Drįsau šio darbo imtis, nes Ma-
šalaitis, kai gaudavo laišką ir parašydavo atsakymą
(Škirpai, Skipičiui ar Sidzikaus kui...), jį persira-
šydavo į bloknotėlį pieš tuku. Kai turi visą susira-
šinėjan čių diskusiją, gali rašyti ir apie žmogaus dar-
bus. Jis susirašinėjo ir su „Teisininkų žinių” re-
dakcija, redaktoriumi Šmulkščiu. Taip pamažu
nu sitapė jo visuomeninės veiklos pa veikslas. Pa-
rašiau platesnę jo biogra fiją, nes nelabai kur apie
jį iki šiol buvo rašyta. ...Jo „Vyriausybės ži nių” re-
dagavimas buvo didžiulis in dėlis į visą mūsų teisi-
nę, įstatyminę sistemą ir raidą. Buvo nedaug teisi-
 nin kų, kurie kvalifikuotai galėjo ra šyti tekstus, kad
visi suprastų ir do kumentas įgautų įstatymo pavi-
dalą. Reikėjo kurti terminiją. ...Emigraci joje jo
buvo kita veikla”.

Istorikas dr. Č. Laurinavičius kny gą pavadino
istorijos vadovėliu. „Prisipažinsiu, nors save laikau
isto riku, apie tą žmogų beveik nieko nežinojau. To
žmogaus tarsi ir nebuvo, nors Vyriausybėje jis dir-

Knygos apie Vincą Mašalaitį pristatyme Vilniuje, Užsienio
reikalų ministerijoje, dalyvavo sūnus Puti nas Mašalaitis su
žmona Ani. A.�V.�Škiudaitės�nuotraukos

Istorikas, diplomatas ir rašytojas prof. Alfonsas Eidintas savo
knygos „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai”
pristatyme (kairėje) su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje
Algirdu Kumža.

bo nuo 1919 m. (tuomet jam buvo tik 25 m.). Po to kilo,
perėjo 1926 m. lūžį. Jam būdingas darbštumas, in-
telektas. Kad buvo Mykolaičio Putino bičiulis – tai
jau daug ką sako. Intelektas subalansuotas. Jo ‘San-
taros’ politinė kryptis ga lėjo būti amortizuojanti po-
litinė jėga konflikte tarp kairiųjų ir deši niųjų.
...Šioje knygoje visų atsakymų ne gau si, kaip ir iš
kiekvienos kitos knygos, bet ji duoda tam tikrą at-
 spal vį, impulsą galvojimui, kaip ten galų gale bu vo...
Mašalaitis buvo labai žmogiškas, neradau, kad jo pa-
sisakymuose kas nors būtų buvęs blogas, visų po-
zicijos jam buvo suprantamos, netgi apie 1926 m. per-
versmą, kuris emigracijoje buvo laikomas kontro-
versišku, jis sako: ‘Gal Lietuva svarbiau negu kaž-
kokia santvarka’. Buvo lietuvis, ir tai buvo stip-
riausia jo savybė. Ypač daug vietos jis skyrė Maža-
jai Lietu vai. O labiausiai mane patraukė jo mąs ty-
mas: ‘Joks Lozoraitis iš užsie nio neparveš Lietuvai
laisvės. Lie tu va laisvę galės išsikovoti tik pati’. Ši-
tas teiginys yra ypatingos reikš mės. Knygoje yra ne-
paprastai daug informacijos apie atskirus istorinius
epizodus, reikia ją skaityti ir gilintis...”

Pokalbio vedėjas V. Plečkaitis pri minė, kad
klaipėdiečiai Vincą Mašalaitį vadino „pilkuoju
eminencija”, suprasdami, kad jo įtaka spren džiant
Klaipėdos klausimą yra labai didelė. Aplinkybes, ko-
dėl jis taip bu vo vadinamas, paaiškino prof. Eidin-
 tas, bet tai ilgas istorinis rakursas, į kurį mums leis-
tis per toli, svarbu bu vo patvirtinti knygos herojaus
ypatin gą vaidmenį įvairiais istoriniais momen-
tais. V. Mašalaičio archyvas padeda atskleisti dau-
gelį Lietuvos istorijos puslapių – dėl 1938 m. Len kijos
ultimatumo Lietuvai, dėl lito įve dimo ir kt. 

„Mašalaitis buvo valstybininkas, kuris ne-
skaičiuoja darbo valandų, – sakė dr. Eidintas. – Vals-
tybės reika lams jis dirbo ir gyvendamas Ameri koje,
rašė straipsnius spaudoje, po lemizavo, rašė projektus
VLIK’ui ir Teisininkų draugijai, DP lageryje 1948 m.
parašė naują Lietuvos konstituciją, kuri, tikiu, bus
naudinga mū sų teisininkams. ...Jis padarė svarbius
pareiškimus Kersteno komitetui, bet svarbiausias
jo liudijimas buvo apie komunizmo nusikaltimus so-
vietų užgrobtose šalyse kartu su vengrais, čekais ir
kt. tautų atstovais, paskelbtas JAV kongreso biule-
tenyje 1966 m.” 

Vinco Mašalaičio sūnus Putinas Mašalaitis,
kuris Lietuvą su tėvais paliko būdamas 6 m., kalbėjo,
kad  jam svarbu buvo išlaikyti tėvo archy vą ir pa-
likti jį istorijai. Jis sakė, kad tais laikais, kai nebu-
vo vilties, jog Lietuva bus laisva, jo tėvas buvo įsi-
tikinęs, kad Lietuva išsilaisvins, tik  klausimas buvo
– kada. „...Dar man įdomus buvo tetuko mąstymas
apie Europos Sąjungą, kurios tada dar nebuvo. Jis
sakė, kad Europai reikia jungtis ir Lietuvai reikia
būti Euro pos susivienijimo dalimi. Šiandien, po 60
m., matome, kad taip ir atsiti ko”, – sako sūnus.

„Draugo” korespondentei Puti nas Mašalaitis
apie Tėvą papasakojo daugiau. V. Mašalaitis gimė
1892 m., mirė 1975 m. JAV. Iš Vokietijos į Ame riką Ma-
šalaičių šeima atvyko 1949 m. gruo džio mėn. ir ap-
sigyveno Phila delphijoje. Tėvas, žinoma, dirbo ne pa-
gal specialybę, iki apytikriai 1962 m. (kuomet jam
buvo 70 m.). Žmona dirbo virėja, o Mašalaitis tur-
tingoje amerikiečių šeimoje (tuose namuose buvo
viešėjęs Churchill, o ponios tė vas buvo JAV amba-
sadorius Londone Pirmojo pasaulinio karo metu)
buvo patarnautojas ir mokytojas. „Tai bu vo aukštos
kultūros žmonės, kurie vertino Tėvo intelektą ir juo
pasinaudojo kaip savo keturių dukrų mokytoju, –
sako Putinas Mašalaitis. – Te tuko tikslas buvo su-
kurti sąlygas, kad aš baigčiau mokslus, jis buvo pa-
 siruošęs daryti bet ką, kad tai įvyk dytų (Putinas Ma-
šalaitis tapo inžinie riumi ir savo karjerą vis dar tę-
sia. – A. V. Š.). Dauguma darbų, kuriuos jis atliko Lie-
tuvai, buvo daromi po dar bo, atliekamu laiku, iki vi-
durnak čio”.

Kur gauti knygą

Baigiant pasakojimą reikia pri dur ti, kad kny-
gos leidimą parėmė Vyriausybė, prisidėjo Užsienio
reika lų ministerija ir Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos centras. Ją įsigyti galima internetu www.kny-
gapastu.lt

Vinco Mašalaičio archyvas bus saugomas Kau-
ne, Išeivijos instituto archyve. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Skolų krizei išspręsti dar reikia padirbėti 

Popiežius abejoja apsireiškimais Medjugorjėje

Briuselis („Drau-
go” info) – Čia susitikę
Europos vadovai birže-
lio 22 dieną vengė opaus
klausimo dėl milžiniš-
kos Graikijos skolų naš-
tos restruktūrizavimo,
o šiuos debatus pradėti
mažiausiai linkusi
buvo Vokietija.

„Tai nėra skubus
klausimas”, – pareiškė
Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel, pajė-
giausios Europos Są-
jungos ekonomikos
vadovė, atsakydama į
klausimą dėl Graikijos skolų, kurios
sudaro 180 proc. bendrojo vidus pro-
dukto.

Viršūnių susitikime euro zonos va-
dovai tikėjosi pagaliau rasti išeitį,
kuri apsaugotų Atėnus nuo bankroto
bei tikėtino pasitraukimo iš euro zo-
nos.

Europos Komisijos (EK) vadovas
Jean-Claude Juncker sakė, kad šis su-
sitikimas „nebuvo tinkamas laikas
diskutuoti” apie opų skolų klausimą.
Prancūzija taip pat nebuvo linkusi
kelti šios temos. 

EK pirmininkas Jeaan-Claude
Juncker Graikijos vyriausybei pasiūlė
papildomos paramos programą, ku-
rios vertė siekia 35 mlrd. eurų. Para-
mos skyrimas bus tolygiai paskirstytas
iki 2020 metų. Programa bus skirta pa-
gerinti Graikijos ekonomikos augimo
perspektyvas. EK taip pat stengiasi
konsoliduoti Graikijos biudžetą ir pa-
didinti gyventojų užimtumą. Nurodo-

ma, kad pirmasis milijardas pagal
naująją programą Atėnams gali būti
pervestas dar antrąjį šių metų pusmetį.

Kiek anksčiau Graikijos bankai
yra apriboję savo padaliniuose grynųjų
pinigų išmokas iki 3 tūkst. eurų vie-
nam asmeniui. Tokio apribojimo buvo
imtasi po to, kai savaitgalį bankoma-
tuose buvo išgryninta daugiau kaip 400
mln. eurų, o viso kapitalo mažėjimas
pasiekė 2 mlrd. JAV dolerių.

Graikijos premjeras Alexis Tsip-
ras pareiškė, kad dabar tik nuo Euro-
pos vadovybės priklauso, ar bus pa -
siektas susitarimas dėl pagalbos sko-
lų slegiamiems Atėnams, kuri išgel-
bėtų šalį nuo nemokumo. Tai jis pa-
reiškė po to, kai jo vadovaujama vy-
riausybė pateikė Briuseliui naują re-
formų planą.

Euro zonos vadovai po susitikimo
nurodė, kad artėjama prie susitarimo
dėl Graikijos skolų krizės, tačiau dar
reikia padirbėti.

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus leido suprasti, kad jam
kelia abejonių Dievo Motinos apsi-
reiškimai Medjugorjėje, pietinėje Bos-
nijoje. Pranciškus sakė, kad Vatikanas
netrukus priims sprendimą dėl Med-
jugorjės reiškinio autentiškumo.

Diskusijos dėl Medjugorjės apsi-
reiškimų vyksta nuo 1981 metų, kai
šeši jaunuoliai pranešė reguliariai
toje vietoje matantys apsireiškiančią
Mergelę Mariją. Skirtingai nei Portu-
galijos Fatimos ar Prancūzijos Lurdo
atvejais, šįkart Vatikanas atsargiai
vertina šių apsireiškimų autentišku-
mą. Nei Roma, nei vietos vyskupija
nėra paskelbę Medjugorjės šventa vie-

ta, o Vatikanas perspėja kol kas ne-
rengti į ją maldininkų kelionių.

Tačiau kalbos apie apsireiškimus
davė finansinės naudos atokiai maž-
daug už 110 kilometrų nuo Sarajevo
esančiai gyvenvietei, kurią nuo 1981
metų aplankė jau daugiau nei 30 mln.
tikinčiųjų.

2010 metais tuometinis popiežius
Benediktas buvo suformavęs tarptau-
tinę komisija Medjugorjės reiškiniui iš-
tirti. Pranciškus pranešė, kad komi-
sijos ataskaita buvo perduota Tikėjimo
doktrinos kongregacijai, tačiau Vati-
kano atstovas Federico Lombardi sakė,
kad šis klausimas dar nebuvo nagri-
nėjamas.

Rusija sumažino deimantų eksportą 

Maskva (BNS) – Per pirmąjį šių
metų ketvirtį Rusija eksportavo 8 649
mln. karatų neapdirbtų deimantų – 28
proc. mažiau nei prieš metus. Finan-
sine išraiška šis Rusijos eksportas su-
menko 20,7 proc. iki 1,118 mlrd. JAV do-
lerių.

Pagrindinė rusiškų deimantų pir-

kėja išliko Belgija, kurioje yra įsikū-
rusios pagrindinės deimantų biržos,
(5,78 mln. karatų), po kurios rikiavosi
Indija (1,5 mln. karatų), JAE (470 tūkst.
karatų).

Pernai Rusija eksportavo 38,1 mln.
karatų deimantų – 8 proc. daugiau
nei užpernai.

Egipte turistams bus saugiau 
Kairas (ELTA) – Egipto preziden-

tas Abdel Fattah al-Sisi įsakė sustip-
rinti saugumą pagrindinėse turistų
lankose vietose, tarp jų ir šalia senovės
paminklų.

Prieš kelias dienas per išpuolį
gausiai turistų lankomame Egipto
Luksoro mieste sužeisti keli žmonės.

Liudininkų teigimu, teroristas deto-
navo sprogmenis automobilių stovėji-
mo aukštelėje netoli garsiosios Kar-
nako šventyklos. Prezidentas patvir-
tino, kad tokie baisūs nusikaltimai
nenuslopins Egipto piliečių ar val-
džios pareigūnų noro kovoti su tero-
rizmu. 

Apskundė skandalingą nuosprendį

Paskelbti Piliakalnių ir Vydūno metai

Vilnius (BNS) – Prokuratūra Lie-
tuvos apeliaciniam teismui apskundė
nuosprendį, kuriuo Vilniaus apygar-
dos teismas išteisino du buvusius
OMON pareigūnus. Skunde atsižvelgta
į kritiką dėl tarptautinės teisės nuo-
statų taikymo ir pagal tai pakeistas
kaltinimas.

Prokurorų manymu, rezonansinę
diskusiją sukėlęs tam tikrų sąvokų,
normų bei principų interpretavimas

kilo dėl unikalios teisiniu požiūriu to
meto Lietuvos situacijos bei iš esmės
neegzistuojančios Lietuvoje teismi-
nės praktikos tokiose bylose.

Vilniaus apygardos teismas bir-
želio 4 dieną išteisino buvusius sovietų
specialiosios paskirties milicijos būrio
OMON vadus Vilniuje Boleslovą Ma-
kutynovičių ir Vladimirą Razvodovą
dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo
nusikaltimų 1991 metais.

JAV dislokuos karinės technikos Lietuvoje 

Vilnius/Talinas (BNS) – JAV gy-
nybos sekretorius Ashon Carter pa-
tvirtino, kad Washingtonas dislokuos
apie 250 tankų, šarvuočių ir kitos ka-
rinės technikos septyniose Europos ša-
lyse, kad padėtų padrąsinti NATO są-
jungininkes, patiriančias grėsmę dėl
Rusijos politikos ir teroristinių gru-
puočių veiklos.

Bulgarija, Estija, Vokietija, Lat-
vija, Lietuva, Lenkija ir Rumunija
gaus po karinės technikos komplektą,
kurio pakaktų vienai kuopai arba ba-

talionui apginkluoti ir kuris bus dis-
lokuotas tose šalyse bent jau laikinai.
A. Carter sakė, kad ta technika galės
būti kilnojama regione, vykdant karių
mokymams ir pratyboms.

Tarp numatomos dislokuoti gink-
luotės bus ratinių pėstininkų kovos
mašinų „Bradley” ir savaeigių haubi-
cų.

Toks žingsnis leistų NATO šalims
greičiau reaguoti į bet kokią karinę
krizę šiame regione.

Vilnius (BNS) – Seimas priėmė
nutarimus, kuriais 2017-ieji paskelbti
Piliakalnių, o 2018-ieji –Vydūno metais.

2017 metus skirti piliakalniams
nutarta atsižvelgiant į tai, kad „pilia-
kalniai, prie jų esančios gyvenvietės,
šventvietės, kapinynai, pilkapiai, se-
nieji keliai yra lietuvių tautos tapatu-
mą stiprinančios vertybės, ir į tai,
kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsi-
sąmoninta, o apsauga nepakankama”.

Priimtame dokumente pabrėžia-
ma, kad piliakalniai yra baltų kultūros
ir ankstyvosios Lietuvos valstybės
simbolis, Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valstybingumo liudijimas
ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpi-
mo šaltinis.

2018-ieji pavadinti Vydūno metais,
nes tuomet sueis 150 metų, kai gimė fi-
losofas, rašytojas, publicistas, kultūros
veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storos-
tas). Taip norima priminti visuomenei
šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų
reikšmingumą, filosofinio, literatūri-
nio, publicistinio palikimo svarbą
šiandieninės Lietuvos visuomenės is-
torinės atminties ugdymui, vertybinių
nuostatų formavimui.

Taip pat paskelbti konkurso ,,Lie-
tuvos kultūros sostinė” nugalėtojai –
kultūros sostinėmis nuo 2017 metų
taps Klaipėda, Marijampolė ir Rokiš-
kis. Šiemet ja yra Žagarė, o 2016 metų
Lietuvos kultūros sostine bus Telšiai.

Nauja Vilniaus garsenybė – 61 varpas

Vilnius (DMN info) – Vilniaus
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažny-
čioje bus įrengtas vienintelis sostinė-
je ir vienas rečiausių muzikos inst-
rumentų – kariljonas. Lietuvoje iki šiol
buvo du kariljonai – Kaune ir Klaipė-
doje. Numatyta, kad Vilniaus kariljo-
nas bus didžiausias Lietuvoje, mo-
derniausias ir vienas įspūdingiausių

regione – turės net 61 varpą, kurių ma-
žiausio svoris – 8 kg, o didžiausio –
3360 kg. Birželio 28 dieną vyks iškil-
mingas jų šventinimas.

Varpų skambėjimas lydės ne tik
religines šventes, bet ir valstybinius
minėjimus, svarbius istorinius įvy-
kius. 

Nauja Vilniaus garsenybė – net 61 bažnyčios kariljono varpas. T.�Lukšio�(BFL)��nuotr.

Tūkstančiai graikų dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami
daryti viską, kad šalis liktų euro zonoje. ELTA�nuotr.
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Stiprėja ekonominiai 
Lietuvos ir Kinijos ryšiai

Lietuvos specialistai laukiami 

Birželio 18–19 d. Ūkio ministro
Evaldo Gusto vadovaujama de-
legacija San Francisce (JAV)

vykusiuose su sitikimuose su JAV pa-
tekimo į rin ką centro (US Market Ac-
cess Centre) vadovu Alfredo Coppola,
„Rocket Space” viceprezidente rinko-
darai Asleigh Harris, Stanfordo uni-
versiteto pasaulinių programų vadove
Re becca Edwards, organizacijos „SRI
In ternational” ir NASA padalinio va-
dovais aptarė galimybę Lietuvos aukš-
tųjų technologijų įmonėms bendra-
darbiauti ir vykdyti bendrus projektus
su JAV bendrovėmis ir organizacijomis,
veikiančiomis Silicio slė nyje. Ūkio mi-
nistras „SRI Internatio nal” tyrimų ins-
tituto ir NASA pada linio vadovus pa-
kvietė į šių metų rug sėjo mėnesį Vil-
niuje vyksiantį ino vacijų forumą „In-
novation drift”.

Pasak ūkio ministro E. Gusto, per
susitikimą su JAV patekimo į rinką
centro vadovu Alfredo Coppola prista-
tyti strateginiai Ūkio ministerijos tiks-
lai ir Lietuvos inovacijų sistema, ap-
tartos Lietuvos įmonių gali mybės įsi-
tvirtinti JAV rinkoje. Susi tikime kal-
bėta ir apie JAV patekimo į rinką cent-
ro ir Ūkio ministerijos bendradarbia-
vimo galimybes Lietuvoje, siekiant
stiprinti Lietuvos pradedan čiųjų įmo-
nių sektorių.

JAV patekimo į rinką centras tei-
 kia pagalbą Europos technologijų įmo-
 nėms, norinčioms savo veiklą vyk dyti
JAV. Šiame centre konsultuojamos ir at-
rinktos Lietuvos įmonės, įsteigtos per
Ūkio ministerijos projektus.

Per susitikimą su „Rocket Space”
viceprezidente rinkodarai Asleigh Har-
ris aptartos Lietuvos įmonių bendra-
darbiavimo su „Rocket Space” ga limy-
bės. „Rocket Space” – tai vienas di-
džiausių technologijų akselerato rių
San Francisce.

Ūkio ministro vadovaujama dele-
gacija su „SRI International” tyrimų
instituto vadovais kalbėjo apie ben-
dradarbiavimą stiprinant inovacijų
sistemą Lietuvoje. Aptartos realios ga-
limybės Lietuvos įmonėms dirbti su

JAV partneriais verslumo ugdymo,
aukštųjų technologijų eksporto ir ino-
vatyvios pramonės skatinimo srityse.
E. Gusto teigimu, šis bendra darbiavi-
mas leistų Lietuvos verslui ir mokslui
kurti aukštos didelės pri dėtinės vertės
produkciją, plėtoti nau jausias techno-
logijas, skatinti diegti inovacijas ir di-
dinti konku rencingumą.

„SRI International” – tai nepri-
klausoma organizacija, vykdanti moks-
linių tyrimų ir eksperimentinės plė tros
veiklą pagal JAV Vyriausybės ir pra-
monės įmonių užsakymus. „SRI In-
ternational” veikla skatina atsiras ti
naujas pramonės šakas ir produkciją,
kuri daro įtaką kasdieniam žmonių gy-
venimui.

Per vizitą NASA padalinyje kal bėta
apie galimybę stiprinti Lietuvos kos-
moso sektorių ir bendradarbiauti su
NASA agentūra vykdant bendrus pro-
jektus kosmoso srityje, taip pat aptar-
ta abiejų įstaigų inicijuota Lie tuvos stu-
dentų stažuočių programos NASA
agentūroje eiga.

San Francisce ūkio ministro va do-
vaujama delegacija lankėsi inova cijų
agentūroje „Nordic Innovation House”
ir didžiausio socialinio tinklo „Face-
book” buveinėje. Su pastarosios kom-
panijos atstovais tartasi dėl Lie tuvos
mažųjų įmonių verslumo skatinimo
galimybių, taip pat pristatyta investi-
cinė aplinka Lietuvoje.

JAV E. Gusto vadovaujama dele-
gacija taip pat lankėsi Philadelphi jo je,
kur susitiko su Kanados Manito bos
provincijos ekonomikos ministru Kevin
Chief, dalyvavo gyvybės mokslų foru-
me „Bio International Con vention 2015”
ir Lietuvos pristatymo renginyje, ku-
riame susirinko Lietu vos gyvybės
mokslų sektoriaus esami ir potencialūs
partneriai iš JAV, Ja ponijos, Vokietijos,
Švedijos ir kitų valstybių. Ūkio mi-
nistro E. Gusto vadovaujamą delegaciją
JAV sudarė Mokslo, inovacijų ir tech-
nologijų agentūros, VšĮ  „Versli Lietu-
va”, Ūkio ministerijos, mokslo ir vers-
lo atstovai.

Ūkio ministerijos info

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Ki ni jos
vicepremjeru Zhang Gaoli ir ap tarė galimybes ir toliau stiprinti abie-
 jų šalių ekonominį bendradarbiav imą, įgyvendinti bendrus projektus.

Lietuva yra patogi tranzitui ša lis, turinti modernią transportavimo sistemą
ir sparčiai besivystanti logistikos srityje. Kinijos verslininkai domisi gali-
mybėmis investuoti mūsų šalyje ir mezga verslo ryšius su lietuviškomis įmo-
nėmis, organizuojami Lietuvos ir Kinijos verslo forumai.

Investavimu Lietuvoje domisi fi nansinių paslaugų bendrovė „IZP Tech-
nologies group”, kurios įmonė „Globebill” svarsto galimybę mūsų šalyje kur-
ti finansinių paslaugų verslą. Ši įmonė – didžiausia tarptauti nius mokėjimus
atliekanti įmonė Azijoje.

Lietuva taip pat bendradarbiauja su viena didžiausių ir turtingiausių Ki-
nijos provincijų – Shandong.

Susitikime aptartas ir Lietuvos bei Kinijos bendradarbiavimo stipri nimas
žemės ūkio srityje. Kalbėta apie būtinybę kuo greičiau užbaigti derybas dėl
leidimo Lietuvai į Kiniją įsivežti pieno ir mėsos produktų.

Per pastaruosius 4 metus Lietu vos eksportas į Kiniją išaugo trigu bai. Lie-
tuvos verslininkai norėtų eks portuoti į Kiniją aukštąsias techno logijas, pa-
vyzdžiui, lazerius.

G. Zhang susitiko su šalies premjeru A. Butkevičiumi ir aptarė politi nį,
ekonominį, prekybinį bendradarbiavimą, dvišalių investicijų perspektyvas.
Daug dėmesio buvo skirta partnerystei „Kinija+16”, kuri buvo įvertinta kaip
stiprinanti dvišalius ryšius ir papildanti Kinijos – Euro pos Sąjungos strate-
ginį dialogą. Prem jeras pasiūlė tradicinį „Kini ja+16” vyriausybių vadovų fo-
rumą bei tokio paties formato  universitetų konsorciumą surengti Lietuvo-
je.

Susitikime taip pat pabrėžta,  kad  pastaraisiais metais bendradarbia-
vimas tarp Lietuvos ir Kinijos stiprėja ir aprėpia vis platesnį interesų ratą. 

Ministras pirmininkas pažymė jo, kad ši Vyriausybė per beveik trejus dar-
bo metus sugebėjo patrigubinti Lietuvos eksportą į Kiniją. 

A. Butkevičius išreiškė viltį, kad aukšto svečio vizitas suteiks impulsą
tolesnei santykių plėtrai, pasiūlė vystyti bendradarbiavimą aukštųjų tech-
nologijų srityje. Vien Lietuvoje ga minami lazeriai sudaro 5 proc. ša lies eks-
porto į Kiniją. Pokalbio metu buvo pabrėžtas abipusis suinteresuotumas ska-
tinti partnerystę šioje srityje – atlikti bendrus tyrimus, dalytis patirtimi.

Ministras pirmininkas susitiki me paprašė paspartinti lietuviškų pieno
ir mėsos produktų eksporto į Kiniją galutinio leidimo išdavimą. Lietuva yra
pasirengusi priimti Ki nijos inspektorius ir auditorius dėl žemės ūkio produktų
eksporto.

Pokalbio metu taip pat aptartas bendradarbiavimas švietimo ir mokslo
srityse. Pasirašytas Lietuvos ir Kinijos susitarimas dėl aukštojo moks lo kva-
lifikacijų pripažinimo. Ti kimasi, kad šis susitarimas paskatins studentų ju-
dėjimą.

Didelis dėmesys buvos skirtas Kinijos inicijuotam projektui „Viena juos-
ta, vienas kelias”. Tai – 40 milijar dų dolerių vertės fondas, skirtas fi nansuoti
ekonomikai, ypač transpor to infrastruktūros projektams ir re gio nų sujun-
gimui. Ministro pirmi nin ko teigimu, Lietuva transporto pa slaugų sektoriuje
galėtų tapti Ki nijos prekių ir krovinių srautų pa skirstymo centru Rytų Eu-
ropoje. Tam pasitarnautų intermodaliniai terminalai, konteineriniai trau-
kiniai „Saulė”, „Šeštokai Express” bei „Vi kin gas” ir Klaipėdos uostas. Vyriau -
sybės vadovas pasiūlė Kinijos verslininkams pasinaudoti esama infrast-
ruktūra, taip pat paragino šios ša lies įmones investuoti Lietuvoje.

A. Butkevičius atkreipė dėmesį, kad nuo liepos 1 dienos Lietuvos am ba-
sadoje Pekine steigiama kultūros atašė pareigybė.

Vilniuje vyko Pekino nacionali nės operos trupės gastrolės, o Lietu vos Na-
cionalinio operos ir baleto teatro trupė neseniai baigė pasiro dy mų turą Ki-
nijoje. Praėjusią savaitę Pekine įvyko Baltijos filmų festivalis, o Baltijos ša-
lyse vyks ,,Kinijos kultūros metų” festivalis.  

„Draugo” info

VersLo n auJienos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015�metų�birželio�23�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,89�EUR

1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,69�EUR

1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,72�EUR

1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,41�EUR

1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,61�EUR

Algirdas Butkevičius ir Zhang Gaoli. K.�Pansevič�nuotr.

Ūkio ministras E. Gustas buvo sutiktas „Facebook” centre.            Ūkio�ministerijos�nuotr.
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Amerikos Kryžkelių  apygarda –�Na-
rimantas�Gruzdys;�

Connecticuto apygarda –��Rasa�Doo-
ling,�Neringa�Pangonytė,�Agnė�Siau-
rusevičiūtė,�Giedrė�Stankūnienė;��

Floridos apygarda –�Rūta�Bručkutė-
Robinson,�Zita�Kirvaitis;

Michigano apygarda –� Almantas
Galvanauskas,�Rigonda�Savickas,
Virga�Šimaitytė,��Raminta�Vilkienė;

naujosios Anglijos (Bostono) apy-
garda –�Edvardas�Bubnys,�Tomas�Gir-
nius,�Rima�Girniuvienė,�Dalia�Shilas,�Jo-
nas�Stundžia,�Irena�Veitienė;

new York apygarda –�Valdas�Buo-
žys,�Skirmantė��Juodeikytė-Philippo-
ne,�Rasa�Mitrulevičienė,�Tomas�Mit-
rulevičius,�Monika�Paulavičiūtė-Kun-
gienė,�Rasa�Savičiūtė-Sprindys,�Laima
Šileikytė-Hood,�Laura�Vidžiūnaitė�;

ohio apygarda –�Algis�Gudėnas,�Zita
Masčinskienė;

Pietryčių  apygarda /Rajonas 1 –�Lai-
ma� Liutikienė,� Rasa� Miliūtė,� Daina
Petkevičienė;

Pietryčių apygarda/Rajonas 2 –
Rimvydas� Baltaduonis,� Daiva� Kaz-
laus�kas,�Ramunė��Kligys,�Vaida�Meižys,
Vytautas� Pakalniškis,� Danelė� � Vidu-
tienė;

Vakarų  apygarda/Rajonas 1 –��Si-
gita�Barysienė,�Ričardas��Černiauskas,
Danguolė�Navickienė,� �Angelė� �Ne-
lsienė,�Diana�Plačiakienė,�Aida�Saka-
lauskaitė,�Raimundas��Šilkaitis;

Vakarų  apygarda/Rajonas 2 –�Gied-
rė��Babarskienė,��Irena�Blekys,�Ernes-
ta�Ingelevičiūtė;�

Vakarų  apygarda/Rajonas 3 –�Kęs-
tutis�Eidukonis;

Vidurio Vakarų  apygarda/Rajonas
1 –�Rimantas�Dirvonis,�Algimantas�Kal-
vaitis,�Svajonė��Kerelytė,�Juozas�Poli-
kaitis,� Jonas�Prunskis,�Živilė� �Rama-
šauskienė,�Aušrelė��Sakalaitė,��Milda
Šatienė,�Austėja�Sruoga;

Vidurio Vakarų  apygarda/Rajonas
2 –�Birutė��Vilutienė;�

Vidurio Vakarų apygarda/Rajonas
3 –�Audrius�Abrutis,�Gediminas�Da-
mašius,�Paulius�Slavėnas.

ALGIRDAS GRYBAS

JAV Lietuvių Bendruomenės XXI Tary-
bos rinkimai baigėsi. Pusmetį vykusio
pasiruošimo, agitacijos, balsavimo ma-
ratono rezultatas – iš 81 kan didato iš-
rinkta 60 Tarybos narių, kurie kartu su
apygardų pirminin kais trejus metus
vadovaus di džiau siai JAV lietuvių or-
ganizacijai. Tai labai atsakingos, jėgų ir
laiko parei kalausiančios pareigos. Svei-
kinu iš rinktus Tarybos narius, dėkoju
jiems už ryžtą bei pasiaukojimą ir linkiu
kuo didžiausios sėkmės.

Mano nuomone, šių metų rin-
kimai buvo ypatingi tuo, kad
gana tiesiogiai atspindėjo

JAV lietuvių demografinius pokyčius,
besikeičian tį požiūrį į lietuvybę, tuo pa-
čiu – ir JAV LB vaidmenį jų gyvenime.

Pastaraisiais metais turėjome pro-
gą stebėti, kaip jaunos ar naujai įsi-
kūrusios bendruomenės – pavyz džiui,
San Francisco, Rytinio Long Islando ir
Rochesterio apylinkės – aktyviai įsi-
traukė į JAV LB veiklą. Džiugu, kad
toks aktyvumas neliko nepastebėtas: į
Tarybą šiemet išrinkti net penki šių tri-
jų apylinkių atstovai – daugiau nei iš
tokių ilgaamžių ir aktyvių regionų
kaip Connecticuto ar Michigano apy-
gardos. Tikiuosi, kad jaunatviško ak-
tyvumo ir en tu ziazmo nepritrūks visos
kadencijos metu, LB veikloje sulauk-
sime naujų idėjų ir puikių rezultatų.

Kita vertus, bendras rinkimų ak ty-
vumas nedžiugino: iš viso balsavo 3 001
asmuo, t. y. 13 proc. mažiau nei prieš
trejus metus (tuomet balsavo 3 452 as-
menys). Apygardų ir apylinkių rinki-
minių komisijų nariai dažnai ap gailes-
tavo, kad sunku rasti žmo nių, norinčių
kandidatuoti į Tarybą. Priežasčių tam
toli ieškoti nereikia: aktyviai veikian-
tys organizacijos na riai puikiai žino,
kad tarp bendruo menių narių jaučia-
mas apatiškumas bendruomeninei
veiklai, apylinkių na riai nemato aiš-
kios Tarybos naudos jų vietinėms ben-
druomenėms, kai kuriuos galimus
kandidatus ver čia dvejoti finansinės ir
laiko sąnaudos, reikalingos bendruo-
meninėje veikloje. Gaila, kad Tarybos
sesijose apie šias problemas šnekama
vos pu se lūpų, o konkrečių sprendimų
nėra siūloma. Galbūt naujoji Taryba
skirs tam didesnį dėmesį ir sieks, kad
kiek vienas organizacijos narys jaustų
na rystės organizacijoje bei Tarybos
veik los naudą.

Naujojoje JAV LB Taryboje išvy si-
 me nemažai naujų ar kurį laiką ne ma-
tytų veidų: tik 23 XX Tarybos na riai
perrinkti į XXI Tarybą. Lygiai  trečdalis

Apygarda / Rinkiminis rajonas

Gauta galiojan!   
korte

 !i" balsavimo 
eli"

Viso
Gaut" 
viet" Likutis Papildomos Viso viet"Apygarda / Rinkiminis rajonas

Asmeni#kai / 
Pa#tu Internetu

Viso
 

viet" 
skai!ius

Likutis p  
vietos Viso viet"

Amerikos Kry!keli" apygarda 34 4 38 0 0.759747 1 1

Connecticut apygarda 171 14 185 3 0.698767 1 4

Florida apygarda 64 8 72 1 0.439520 1 2

Michigan apygarda 167 15 182 3 0.638787 1 4

Naujosios Anglijos (Boston) apygarda 251 59 310 6 0.197934 0 6

New York apygarda 351 62 413 8 0.257248 0 8

Ohio apygarda 93 9 102 2 0.039320 0 2

Pietry#i" apygarda rajonas 1 114 41 155 3 0.098967 0 3

Pietry#i" apygarda rajonas 2 242 36 278 5 0.558147 1 6

Vakar" apygarda rajonas 1 245 98 343 6 0.857714 1 7

Vakar" apygarda rajonas 2 108 56 164 3 0.278907 0 3

Vakar" apygarda rajonas 3 75 5 80 1 0.599467 0 1

Vidurio Vakar" apygarda rajonas 1 448 6 454 9 0.076974 0 9

Vidurio Vakar" apygarda rajonas 2 77 0 77 1 0.539487 0 1

Vidurio Vakar" Apygarda Rajonas 3 144 4 148 2 0.959014 1 3

Viso 2,584 417 3,001 53 7 60

Renkama Tarybos nari" 60

Vienai vietai reikia bals" 50.017

JAV Lietuvių Bendruomenės XXI Tarybos 
rinkimų apžvalga

Į TARYBą IŠRINKTI:

išrinktųjų – vyrai. Aktyviausiai bal-
suota Vidurio Vakarų apygardos I ra-
jone (šis rajonas apima Čikagos mies-
tą bei priemiesčius; iš viso balsavo
454 rinkėjai), New Yorko apygardoje
(413 rinkėjų) ir Vakarų apygardos I ra-
jone (šis rajonas apima Califor nijos ir
Hawaii valstijas; 343 rinkėjai).  Dau-
 giausiai balsų surinko Juozas Poli-
kaitis (Vidurio Vakarų apygardos I
rajonas; 298 balsai), Skirmantė Juo dei-
kytė-Philippone (New Yorko apygarda;
206 balsai) ir Milda Šatienė (Vidurio Va-
karų apygardos I rajonas; 203 balsai).

Nors didžiosios apygardos bei rinki-
miniai rajonai džiugino kandidatų
gausa, turėjome tris regio nus, ku-
riuose kandidatavo vos vienas asmuo:
tai Vakarų apygardos III  ra jonas (šis ra-
jonas apima Arizona, Nevada, New
Mexico ir Utah valstijas), Vidurio Va-
karų apygardos II ra jonas (Indianos
valstija) ir Amerikos Kryžkelių apy-
garda. Ši situacija V a ka rų ir Vidurio
Vakarų apygardų rajonuose liūdina, ta-
čiau nestebina: prieš trejus metus ten
taip pat kandidatūras kėlė vienas as-
muo. O štai Amerikos Kryžkelių apy-

gardoje prieš trejus metus kandidata-
vo net septyni (!) asmenys – todėl šie-
met matyti vos vieną kandidatą buvo
itin apmaudu. Linkime šioje apygar-
doje veikian čioms apylinkėms akty-
vinti veiklą ir pritraukti naujų žmonių,
kurie kitų rinkimų metu sutiktų at-
stovauti savo regionui JAV LB Tary-
boje. Guodžia bent tai, kad visi trys re-
gionai, iškėlę po vieną kandidatą, su-
rinko  pa kan kamai rinkėjų ir bus at-
stovaujami XXI Taryboje.

Krašto Rinkimų komisija, siek-
da ma gerinti rinkimų organizavimą
bei pasiekti kaip įmanoma daugiau
JAV LB narių, pritaikė nemažai šiuo-
laikinių sprendimų. Pirmą kartą bu vo
sukurta rinkimams skirta interneto
svetainė www.rinkimai2015.us, kurio-
je buvo pristatomos rinkimų komisijos,
kandidatai, pateikiami straipsniai,
rinkimus reglamentuojantys įstatai
bei atsakymai į dažnai užduodamus
klausimus. JAV LB nariai, pasirinkę
balsuoti internetu, galėjo užsiregist-
ruoti ir patogiai balsuoti toje pačioje
svetainėje. Infor macija taip pat buvo
aktyviai dalinamasi ir Krašto Rinkimų
komisijos oficialiame „Facebook” pus-
lapyje bei daugybėje bendruomenių so-
cialinių paskyrų. Negana to, „Face-
book” tinkle buvo užsakytos dvi rek-
laminės kampanijos, raginančios už-
siregis truoti, o vėliau – aktyviai bal-
suoti rinkimuose. Džiaugiamės, kad
kiek viena iš šių kampanijų pasiekė
apie 20 000 lietuvių. Straipsnius apie
rinkimus spausdino „Draugas” ir kiti
JAV lietuvių  laikraščiai bei  „Del fi.lt”
naujienų tinklalapis. Kraš to Rinki mų
komisija rengė mėne sinius tele konfe-
rencinius pokalbius su apygar dų pir-
mininkais, kurių metu pateikdavo
naujausią rinkiminę informaciją bei
atsakydavo į klausimus. Tokiu būdu
buvo siekiama užtikrinti, kad visos
apygardos gautų tikslią, aiškią infor-
maciją, kurią buvo prašomos perduo-
ti vietinėms bendruomenėms ir apy-
linkių rinkimų komisijoms. Siekiant
išvengti klaidų ar netikslumų, ruo-
šiant balsavimo dokumentus, užuot
pateikę bendrinius šablo nus, Krašto
Rinkimų komisijos na riai paruošė
skrajutes, plakatus, balsavimo korteles,
protokolus ir su vestines kiekvienai
apygardai ir apy linkei atskirai su jau
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Rinkimų komisijos nariai (iš k.): Justinas Krūgelis, Eglė Redikaitė, Algirdas Grybas, Aure-
lija Šešelgytė, Gelmina Židelytė ir Edgaras Pantelejevas.                              A.�Grybo�nuotr.

paruošta spe cifine informacija (narių
sąrašais, ad resais ir pan.), apygardų ir
apy lin kių rinkimų komisijoms liko
tik at spausdinti gautą medžiagą ir iš-
dalinti ją bendruomenių nariams.

Žinoma, kaip ir bet kuriame di de-
lio masto ilgalaikiame projekte, Tary-
bos rinkimų organizavime iškilo ne-
mažai iššūkių. Labiausiai liūdino kai
kurių asmenų, sutikusių užimti atsa-
kingas pareigas rinkiminėse ko misijo-
se, atsainus požiūris į rinkiminį pro-
cesą. Iki pat rinkimų pradžios kai ku-
rios Pietryčių apygardos apy linkės
nepateikė rinkiminių komisijų narių
sąrašų ar pašto adresų, kur tose apy-
linkėse gyvenantys asmenys galėtų
balsuoti paštu. Kitose apylin kėse gy-
venantys pavieniai asmenys mus in-
formavo, kad, nors buvo užsi registravę
balsuoti internetu, vis tiek gavo bal-
savimo kortelę ir balsavimui paštu. Pa-
sitaikė viena apylinkė, kurio je balsa-
vimo kortelė paštu bendruo menės na-
rius pasiekė tik gegužės 13 d. Tai ne-
abejotinai sukėlė nepato gu mų tos apy-
linkėms nariams, kurie privalėjo spė-
ti išsiųsti pažymėtas kor teles atgal iki
gegužės 15 d., kaip to reikalauja įstatai.
Nors visų apygardų pirmininkai rin-
kimus organizavo ne pirmą kartą, pa-
stebėjome, kad proceso detalės buvo ge-
rokai primirštos. Kelių apylinkių rin-
kiminių komisijų nariai skundėsi, jog
apygardų atstovai vėluoja, perduodami
rinkiminę informaciją, ją pateikia ne
visą. Kai kurių komisijų nariams sun-
kiai sekėsi naudotis elektroni nėmis ko-
munikacijos priemonėmis, kas gerokai
apsunkino pasiruošimą rinkimams.
Galiausiai, itin šalta ir ilgai užsitęsu-
si žiema taip pat sukėlė nemažai sun-
kumų. Nuo jos turbūt labiausiai nu-
kentėjo Bostono regiono lietuviai, kur
rekordinis sniego kie kis neleido žmo-
nėms susitikti, efektyviai vykdyti agi-
tacinę kampaniją.

Ateityje raginčiau pasiruošimą
rinkimams pradėti gerokai anksčiau –
bent jau iki rinkimų likus vie ne riems
metams, o ne šešiems mė ne siams, kaip
dabar nurodoma įstatuose. Daugybė
darbų (svetainės ruošimas, įstatų per-
žiūra, balsavimo dokumentų ir agita-
cinės medžiagos dizai nas) gali ir turėtų
būti atlikta prieš prasidedant agitaci-
nei kampanijai, kad tuo metu visos jė-
gos galėtų būti skirtos kandidatų pa-
ieškai ir informacijos sklaidai. Taip pat
siūlyčiau ieškoti būdų, kaip galima per-
duoti sukauptą rinkimų organizavimo
pa tirtį būsimoms rinkimų komisi-
joms. Prieš trejus metus pradėtas ruoš-
ti rinkimų informacinis paketas yra
puikus žingsnis link to, mes šį darbą
būtinai tęsime. Tačiau derėtų ap svars-
 tyti ir galimą glaudesnį buvusios ir
naujosios Krašto Rinkimų komisijų

bendradarbiavimą. Ragin čiau atidžiau
sudarinėti rinkimines komisijas. Rin-
kimų organizavimas reikalauja gana
specifinių įgūdžių, ku riuos turi toli
gražu ne kiekvienas apylinkės ar apy-
gardos valdybos na rys. Sudarant rin-
kiminę komisiją, siūlyčiau atsižvelgti
į tai, ar komandoje yra narių, mokan-
čių gerai naudotis kompiuteriu ir
šiuolaikinėmis technologijomis, tu-
rinčių darbo didelio masto projekte pa-
tirties, gerai suprantančių darbų ir at-
sakomybės pasiskirstymo svarbą. Ko-
misijose tu rėtų būti žmonių, galinčių
pasiekti Bendruomenės narius ir tra-
diciniais būdais, ir internetu.

JAV LB Tarybos rinkimų organi-
zavimas – didelis, ilgalaikis, daug at-
sakomybės ir susikaupimo reika lau-
jantis darbas. Todėl noriu nuošir džiai
padėkoti visiems apylinkių ir apygar-
dų atstovams, kurie aktyviai padėjo or-
ganizuoti rinkimus. Už pa galbą noriu
ypatingai padėkoti XX Krašto Rinkimų
komisijos pirminin kei bei Michigano
apygardos pirmi ninkei Janinai Ud-
rienei ir XXI Kraš to Rinkimų komisi-
jos nariams Eglei Redikaitei, Aurelijai
Šešelgytei, Ed garui Pantelejevui ir
Gelminai Žide lytei. Be jų nuoseklaus
darbo ir neiš senkančios energijos šie
rinkimai ne būtų buvę nei iš tolo tokie
sėkmingi.

Dar kartą sveikinu XXI Tarybos
narius ir linkiu sėkmingos veiklos!

Algirdas Grybas – JAV LB Krašto
Rinkimų komisijos pirmininkas

Lietuvos ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys birželio 19 dieną buvusiai
Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) pirmininkei Gabijai Marijai
Petrauskienei už nuopelnus Lietuvai ir už šalies vardo garsinimą įtei-

kė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių.
G. Petrauskienė – KLB pirmininkė 1991–1992 metais, kartu su Vytautu Sta-

siu Bireta organizavusi KLB pagalbos Lietuvai vajų, kurio tikslas – surink-
ti milijoną dolerių pagelbėti Lietuvai pirmaisiais atkurtos Nepriklausomy-
bės metais. G. Petrauskienės aktyvaus darbo dėka šis tikslas buvo pasiektas.

Už vajaus metu surinktus pinigus buvo nupirktas ir įrengtas Lietuvos at-
stovybės Briuselyje pastatas, finansuoti Lietuvos Atkuriamojo Seimo pir-
mininko Vytauto Landsbergio, Lietuvos ministro pirmininko Gedimino
Vagnoriaus vizitai Šiaurės Amerikoje. Už dalį lėšų buvo nupirktos ir išsiųs-
tos į Lietuvą ryšio priemonės, kurios blokados atveju turėjo užtikrinti Lietuvos
ryšį su pasauliu. Pagalbos Lietuvai vajus taip pat apmokėjo dalį Lietuvos lito
gamybos išlaidų, teikė paramą Lietuvos invalidų draugijai.

G. Petrauskienė aktyviai dalyvavo steigiant ir stiprinant Lietuvos vals-
tybės tarnybą, 1991 m. buvo Lietuvos ministro pirmininko patarėja, vėliau kar-
tu su Kanados tarptautine vystomojo bendradarbiavimo agentūra (Canada In-
ternational Development Agency, CIDA) parengė paramos Lietuvai planą, skir-
tą stiprinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus.

URM info ir nuotr.

Kanados lietuvei – 
valstybinis apdovanojimas

Gabija Petrauskienė ir Vytautas Žalys

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

Prisiminkite�Draugo�fondą�savo�testamente.�Keletas�stambesnių
palikimų�užtikrins�laikraščio�gyvavimą�daugeliui�metų!�

Remkime Draugo fondą

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



Neramių kojų sindromo gydymas

Išgydyti šį sindromą vaistų nėra. Galima tik pa-
lengvinti požymius pakeitus gyvenimo būdą arba pa-
šalinus priežastis, sukėlusias neramių kojų sindro-
mą. Esant nestipriai išreikštiems požymiams siū-
loma: 

� pakankamas miegas. Miego režimas:  kiek-
vieną dieną gultis ir keltis tuo pačiu metu. Būtina pa-
togi lova ir čiužinys;

� karšti ar šalti galūnių kompresai;

� raumenų atpalaidavimas švelniai patem-
piant, masažuojant ar pagulint šiltoje vonioje;

� dienos metu joga, meditacija ar kiti atsipa-
laidavimo būdai;

� lengvas fizinis krūvis; 

� maisto papildai, praturtinti geležimi, magniu,
folio rūgštimi;

� alkoholio bei nikotino atsisakymas. 

Esant stipriai išreikštiems požymiams reikalin-
ga gydytojo konsultacija. Šiuo metu yra skiriami įvai-
rūs vaistai, sumažinantys nemalonius pojūčius. Tai
raminantys (benzodiapinai), prieštraukuliniai vais-
tai, opioidai. Taip pat siūloma fizioterapinės prie-
monės, tokios kaip nervų elektrostimuliacija, vibra-
cinis masažas. Kartais pagelbsti akupunktura, ma-
sažas.

Yra svarbu sveikai maitintis. Į valgiaraštį įjun-

kite maisto produktus, kuriuose gausu geležies, fo-
lio rūgšties, kalcio ir magnio.

Geležies daugiau yra raudonoje mėsoje, žuvyje,
kiaušinio trynyje, tamsiai žalios spalvos lapinėse
daržovėse. Kad organizmas pasisavintų geležį reika-
lingas pakankamas skrandžio rūgščių kiekis. Todėl
kartais nepaisant to, kad žmonės vartoja maistą,
turtingą geležimi, organizmas jos nepasisavina ir su-
sergama mažakraujyste. Kad organizmas geriau įsi-
savintų geležį siūloma nevalgyti angliavandenių tu-
rinčių produktų: duonos, makaronų, cukraus ir ryžių. 

Magnis randamas jūros gėrybėse (krabuose,
krevetėse), pupelėse, nesmulkintų grūdų gami-
niuose, riešutuose, špinatuose, žirniuose, priesko-
niniuose žalumynuose, ypač petražolėse. K a l c i o
gausu pieno produktuose, baltagūžiuose kopūstuo-
se, brokoliuose, kiaušinių tryniuose, riešutuose, pu-
pelėse.

Folio rūgšties yra  žalios spalvos lapinėse dar-
žovėse, tokiose kaip kopūstai, špinatai, o taip pat ke-
pimo mielėse, viščiukų kepenyse, kviečių sėlenose,
pupelėse, petražolėse, burokėliuose.

Neramių kojų sindromo  nesutapatinkite su
mėšlungiu, kuris pasitaiko beveik kiekvienam as-
meniui (jį patiria net 95 proc. žmonių). Apie tai, kas
yra mėšlungis ir kaip su juo kovoti, skaitykite kita-
me laikraščio numeryje.

Paruošta remiantis: www.webmd,  www.mayoclinic.com,
www. ve.lt/naujienos, www.sos03.lt       
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sVeikata

Neramių kojų sindromas. Kas tai yra?
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Nemažai žmonių vargina nevalingai judančios, trūk-
čiojančios kojos. Dažniausiai tai atsitinka  nakties mie-
go metu ir trukdo normaliai išsimiegoti bei pailsėti.
Kas tai yra? Kokios atsiradimo priežastys? Kaip su tuo
kovoti? Ar tai pavojinga?  Į šiuos klausimus paban-
dysiu trumpai  atsakyti.

Neramių kojų sindromo požymiai

Neramių kojų sindromas – neurologinis sind-
romas, pasireiškiantis jutimo ir judėjimo sutrikimu.
Šio sindromo metu kojų raumenyse pasireiškia ne-
malonaus dirginimo, dūrimo, skausmo pojūčiai,
kas verčia nuolat kojas judinti ir tokiu būdu juos su-
mažinti. Kartais atsiranda nevalingi raumenų trūk-
čiojimai. Dažniausiai trūkčioja kojos, bet kartais gali
trūkčioti ir rankos. Paprastai tai atsitinka nakties
miego metu, bet psichiškai ir fiziškai pavargus ne-
valingi galūnių judesiai gali atsirasti  ir sėdint. Ne-
ramių kojų sindromas kankina net 10 proc. Ameri-
kos gyventojų. Dažniau pasitaiko moterims, bet
gali būti ir vyrams bei vaikams. Žmonės nemalonius
judesius kojose jaučia skirtingai. Vieni negali api-
būdinti, koks tai  jausmas, kiti jį apibūdina kaip
skausmą, skruzdžių ropojimą kojomis, tirpimą, de-
ginimą ar dilgčiojimą. Manoma, kad tai priklauso
nuo individo nervų sistemos jautrumo.

Kokios yra sindromo atsiradimo priežastys?

Neramių kojų sindromo priežas tys nėra žino-
mos. Manoma, kad jo išsivystymui turi reikšmę ge-
nai, nes šis sindromas atsiranda asmenims, kurių šei-
moje yra buvę tokių požymių. Neramių kojų sind-
romui išsivystyti įtakos gali turėti: 

� lėtinės ligos, tokios kaip Parkinsono liga, inks-
tų susirgimai, periferinė neuropatija, kepenų ligos,
cukraligė, tireotoksikozė (būklė, kai skydliaukė ga-
 mina per daug hormono tiroksino); 

� mažakraujystė;

� kai kurių vitaminų ir mikroelementų stoka
organizme. Tai vit. B12, folio rūgšties, geležies, kal-
cio trūkumas; 

� vaistai, tokie kaip antipsichotiniai, antidep-
resantai, o taip pat antihistamininiai vaistai, var-
tojami gydyti slogą ir alergiją;

� nėštumas. Kai kurias moteris, ypač paskuti-
niais trimis nėštumo mėnesiais kankina neramių
kojų sindromas, kuris po gimdymo per mėnesį sa-
vaime praeina.

Neretai piktnaudžiaujant alkoholiu, kava ar
nikotinu, pastoviai trūkstant miego sustiprėja kojų
trūkčiojimai, bet nustojus vartoti alkoholį ir niko-
tiną, sumažinus kavos  kiekį bei pradėjus ilgiau mie-
goti požymiai susilpnėja ar net išnyksta. 

Kaip nustatomas neramių kojų sindromas?

Specialių tyrimų šiam sindromui nustatyti
nėra. Diagnozė nustatoma, atlikus kraujo tyrimus dėl
geležies ir vitaminų kiekio, o taip pat atmetus ligas,
galinčias sukelti panašius požymius. Jei tokių ligų
nerandama  neramių kojų sindromo diagnozė nu-
statoma remiantis ligonio skundais, šeimos ligų is-
torija, vartojamais vaistais. 

Ar tai yra pavojinga sveikatai  būsena?

Ne,  tai nėra pavojinga sveikatai būsena. Tačiau
dėl neramių kojų sukeltų nemalonių pojūčių su-
trinka sergančiojo miegas. Tai dažnai tampa dep-
resijos ar lėtinio nuovargio sindromo priežastimi. Šio
sindromo požymiai su amžiumi gali sustiprėti, nors
dažnai  būna periodai, kai požymiai sumažėja ar lai-
kinai išnyksta net kelias savaites ar mėnesius, o po
to vėl atsikartoja. Asmenims, turintiems neramių
kojų sindromą, nebūtinai gresia neurologinės ligos,
tokios kaip Parkin sono liga. 

mano VirtuVė

Kepiniai su varške
Varškę�mėgsta�ir�seneliai,�ir�vaikai,�o�naminių�ke-
pinių�kvapams�nelieka�abejingi�ir�vyrai.�Taigi�šie
receptai�iš�vaikystės�–�visiems,�visiems.

Vyniotos bandelės
(Jos skaniausios, žinoma, šviežios!)

Tešlai: 
200 g (7 oz) varškės
200 g (7 oz) šalto sviesto 
2 tryniai
2 stiklinės persijotų miltų 
1 šaukštelis kepimo miltelių
žiupsnis druskos

Užtepimui: 
2 baltymai 
1 stiklinė cukraus
kakava, cinamonas

Didesniame dubenyje persijotus miltus sumai-
šyti su kepimo milteliais ir druska. Burokine tarka
sutarkuoti šaltą sviestą ir trupinant jį rankomis su-
maišyti su miltais. Varškę ištrinti su dviem tryniais
ir, trupinant pirštais, įmaišyti į miltus. Suformuoti
tešlos rutulį, pabarstyti miltais ir susukti į maisti-
nę plėvelę. Dėti į šaldytuvą porai valandų. (Galima
tešlą paruošti iš vakaro – tuomet pusvalandį iki ke-
pimo ją reikės ištraukti iš šaldytuvo, kad šiek tiek su-
minkštėtų, kitaip bus sunku kočioti.)

Kočiojimo paviršių ar lentą pabarstyti miltais,
tešlą dalinti pusiau ir iškočioti plonus stačiakampius.
Paruošti vieną vyniotinį, kai kepinys baigs kepti –
paruošti kitą.

Užtepimui – baltymus išplakti su cukrumi iki
standumo, galima pridėti kakavos arba cinamono. Šia
mase aptepti vieną tešlos stačiakampį, suvynioti jį
kaip vyniotinį ir aštriu peiliu supjaustyti 1,5 cm plo-
čio (per pirštą) juostelėmis. Dėti gabaliukus pjūviu
į viršų į kepimo popieriumi išklotą ir sviestu pateptą
skardą, paliekant tarp jų 2 cm tarpelius, nes kepda-

mos bandelės išsipučia.
Kepti iš anksto iki 180˚C ( 350 F) įkaitintoje or-

kaitėje, kol gražiai paruduos (apie 20 min.)

Varškės apkepas

800 g (28 oz) varškės
4 kiaušiniai
3–4 šaukštai manų kruopų
4 šaukštai pieno arba grietinėlės
3–4 šaukštai cukraus

Tai – varškės apkepo pagrindas, o po to reikia
pasitelkti savo fantaziją arba  pridėti tai, ką mėgs-
ta jūsų šeima. Aš dažnai į paruoštą iš pagrindinių
produktų masę įpjaustau 3 bananus, galima įpjaus-
tyti obuolių arba kriaušių, šviežių ar konservuotų
persikų, tinka ir džiovinti vaisiai.

Gaminant reikia pirmiausia gerai ištrinti varš-
kę su tryniais ir cukrumi. Tada į varškę suberti
manų kruopas, supilti pieną ar grietinėlę. Baltymus
išplakti atskirai ir įmaišyti pačioje pabaigoje. 

Kepimo indą ištepti sviestu, pabarstyti džiū-
vėsėliais, sukrėsti varškės masę, ant viršaus uždė-
ti sviesto gabaliukų ir kepti įkaitintoje iki 180–190˚C
(350–375 F) orkaitėje apie 30–35 min.

Skanaus!
Jūsų Indrė



RENATA ŽIŪKAITĖ

Šiandieną – dar vienas liudijimus, kaip
savanorystė skurdžiose trečio pasaulio
šalyse priverčia perkainoti vertybes ir
kita linkme pasukti savo gyvenimo vai-
rą.

Tomas Kurapkaitis, dirbantis Ca-
ritas organizacijoje, 5,5 mėnesio
praleido savanoriaudamas In-

dijoje, Bengalijos regione šalia Kal-
kutos miesto, kur savo misiją pradėjo
Motina Teresė.

Mintis išvykti į savanoriauti į In-
diją Tomui kilo Vokietijoje bestudi-
juojant socialinį darbą. Ten Tomas su-
žinojo apie ,,Teisingos prekybos” ju-
dėjimą, kurio siekis yra mažinti skur-
dą besivystančiose šalyse. Šis judėji-
mas Pietų Amerikos, Azijos ir Afrikos
skurdžiausiose šalyse steigia tam tik-
rus kooperatyvus, kurių pagaminta
produkcija yra importuojama į Vaka-
rų pasaulį. Yra siekiama, kad didžioji
parduotos produkcijos pelno dalis su-
grįžtų į vietos bendruomenę.

Šis judėjimas taip pat įsipareigoja
palengvinti vietos bendruomenei gy-
venimo sąlygas: įvesti kaime elektrą,
įsteigti medicinos punktą ar kt. Ben-
galijos regione, kur darbavosi Tomas,
savanoriai turėjo pagelbėti įsidarbin-

ti kurtiesiems, o taip pat jie prižiūrė-
jo devynis vienišų motinų paliktus
vaikus Globos namuose.

Kadangi vaikai kalbėjo tik benga-
liškai, Tomui buvo nelengva perženg-
ti kalbos barjerą. Su vaikais jis ben-
draudavo šypsenomis, rankų gestais,
mimika, padėdavo jiems ruošti namų
darbus, žaisdavo. Su vietiniais gyven-
tojais net teko suprojektuoti ir nupin-
ti iš lianų vaikams žaidimų aikštelę.

Beveik pusė metų praleistų Indi-
joje paskatino Tomą labiau įvertinti tai,
ką jis turėjo Lietuvoje. Vien Kalkutoje
apie 1 mln. žmonių gyvena tiesiog gat-
vėje, po galva pasikloję laikraštį ar kar-
toną, tačiau jie džiaugiasi ir nesi-
skundžia. Indijoje apskritai niekur
negali pabūti vienas tik su savimi,
ten nuolat esi pagaunamas ir paskan-
dinamas milžiniškoje žmonių jūroje,
gal dėl to ir bendruomeniškumo jaus-
mas ten stipresnis nei Europoje, kur
kiekvienas gina savo erdvę.

„Indijoje žmonės daug paprastes-
ni ir ambicijų kitiems kelia daug ma-
žiau nei europiečiai, bet džiaugtis ten
žmonės tikrai moka, – pasakojo Tomas.
– Jie džiaugiasi, kad gyvena, kad gims-
ta vaikas, kad turi stogą virš galvos,
džiaugiasi, kad miršta.”

Džiaugsmingas požiūris į mirtį
Tomui buvo ypač netikėtas, ypač kai
pamatė šalia savo namų per kelią būrį

baltai išsipuošusių links-
 mų vyrų su būgne liais ir
gėlėmis, nešančių miru-
sį savo draugą. 

„Jie džiaugėsi, kad
jų bičiuliui baigėsi gy-
venimo kančios, – stebė-
josi vyras.

Tas laikas, praleis-
tas Indijoje, išmokė To -
mą gyvenimo paprastu-
mo ir nuolankumo. „Da-
bar daug ramiau priimu
gyvenimo iššūkius, ku-
rie man jau neatrodo to-
kie svarbūs kaip anks-
čiau. Man jau nebereikia
tiek pirkti, pramogauti,
išmokau džiaugtis pa-
prastais, kasdieniškais
dalykais ir  viską priim-
ti kaip dovaną”, – sakė
jis. 
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Po DieVo sParnu

Savanorystė Indijoje 
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ĮVAiRŪS

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

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

� 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.  

�  Darbšti�moteris�ieško�vyresnių�žmonių�prie-
žiūros�darbo�su�gyvenimu.�Patirtis�ir�gera�ang-
lų�kalba,�geros�rekomendacijos.�
Tel. 773-329-9918  

� 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.�Kar-
tu�gali�dirbti�ir�vyras.�Tel. 708-691-6996.  

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

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

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

SiŪLo dARBĄ

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

Tomas Kurapkaitis bernardinai.lt�nuotraukos
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lo�ir�enciklopedijų�leidybos�centras�(Vilnius),�2014.�656�puslapių,�iliustracijos,
žemėlapiai,�ISBN�978-5-420-01746-3��Knygos�išleidimą�finansavo MLF rėmė-
jai ir Lietuvių Fondas.
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„Concise Encyclopaedia of Lithua nian Minor” 
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teatrų ir koncertų saLėse

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

It’s got those big shoulders,
And skyscrapers that go way way up –
It’s got the blues, and dancing shoes,
And it has the Stanley Cup!!!

„Kaip smagu būti pas jus... Či-
kaga... Čikaga. Patyrėte rim-
tų liūčių, tačiau tai nesulai-

kė miesto žmonių entuziazmo. Esate
prie visko pripratę! Jei nesugebate
kentėti, jūs neturite teisės gyventi Či-
kagoje. Šiemet išgyvenote sniegin-
giausią žiemą, o pernai – šalčiausią.
Praėjusį pirmadienį jus užklupo rim-
ti potvyniai, kaukė sirenos, tačiau tai
neatbaidė piliečių išjungti pompas rū-
siuose ir pakilti į savo namo antrąjį
aukštą įsijungti televizorių ir stebėti
‘Blackhawks’ ledo ritulio varžybas.
Trys ‘Stanley Cup’ per šešerius metus.
Čikaga, ką jūs darote? Oho!!! Ketvir-
tadienį į miesto centrą sugužėjo net du
milijonai gyventojų. Sunku patikėti! Ar
liko nors vienas čikagietis, kuris tą die-
ną nuėjo į darbą?” Taip šmaikštavo
„Prairie Home Companion” radijo lai-
dų įkūrėjas Garrison Keillor Ravinia
Festival scenoje Highland Parke pereitą
šeštadienį, birželio 20 d.

Apie „Prairie Home Companion”
gyvąjį radijo teatrą esu ne kartą rašęs
,,Draugo” puslapiuose. Su šiomis lai-
domis susipažinau prieš ketvirtį am-
žiaus. Jas iškart pamilau ir niekada jų
nepraleidžiu. Šiandien neįsivaizduoju
šeštadienio popietės be Garrison Keil-
lor. Išmuša penktą valandą ir automa-
tiškai namuose ar automobilyje  įsi-
jungiu WBEZ stotį. Kas savaitę – tei-
sioginė laida, perduodama vis iš kito
miesto. Jau penktus metus stebiu ir
Keillor radijo teatro pasirodymą High-
land Parko estradoje. Dabar net sunku
būtų įsivaizduoti vasaros pradžią
„Vėjų mieste” be „Prairie Home Com-
panion” dainų, juokų, parodijų, vai-
dinimėlių, ir, žinoma, aktualijų iš Lake
Wobegan. Šios laidos – kaip geras bi-
čiulis – visuomet mylimos ir laukia-
mos.

Vakarą Michigano ežero pakran-
tėje Highland Parke pavadinčiau svai-
ginančiu muzikiniu-humoristiniu kok-
teiliu. Štai Keillor sukurtas personažas
detektyvas Guy Noir nukeliavo į „Vėjų

Also sprach Garrison Keillor

miestą” padėti moteriai, kuri po šeše-
rių dešimtmečių darbo valytoja Čika-
gos viešojoje mokykloje nesulaukia
pensijos. Pati į darbą nešasi valymo
prie mones. Deja, detektyvui Noir ne tik
nepavyksta iškovoti savo klientei pri-
klausančios pensijos, bet ir jis pats pa-
tenka į aferistų pinkles. Apsimetėlis po-
kerio „naujokas” išvilioja iš Noir 300
dolerių lošiant kortomis. Kitas sukčius,
bandantis parduoti jam armoniką,
taip pat sėkmingai ištuština detektyvo
kišenę. Galop, nieko nepešusios pen-
sininkės dukra „atsilygina” detektyvui
šimtinėmis – tačiau įspėdama, kad
Noir teks palaukti, kol išdžius dažai.
Tokį absurdo teatrą gali sukurti tik
Garrison Keillor!

Į savo laidas Keillor įtraukia įvai-
riausių muzikinių žanrų atlikėjus.
Man itin gerą įspūdį paliko muzikan-
tas, dainų kūrėjas iš Oklahomos John
Fullbright. Širdį suvirpino jo dainos
„Never Cry Again”, „I Only Pray at
Night”, o ypač „Blameless”.  Didelė va-
karo staigmena buvo bliuzo daininin-
kas Elvis Bishop. Gimęs Californijoje,
jis augo ūkyje Iowa valstijoje, vėliau
persikėlė Oklahomą. Jau paauglystėje
neišleido iš rankų gitaros. Gavęs vals-
tybinę stipendiją, studijavo prestiži-
niame University of  Chicago. Tačiau
Hyde Parke su savo draugais atrado

bliuzo klubus, ir… užmiršo mokslus.
Kaip nepasiduoti aplinkos pagundai,
kai pusvelčiui galėjai pamatyti tokius
„grandus” kaip Muddy Waters, Little
Walter, Otis Rush, Magic Sam bei How-
lin’ Wolf... 1963 m. Elvis buvo pasiruo-
šęs baigti mokslus, – tačiau ne uni-
versitete, bet muzikuojant su bliuzo ve-
teranais. Pasisėmęs iš jų patirties, Bis-
hop pradėjo sėkmingą muzikinį ke-
lią. Ir eina juo iki šiol. Ravinia estra-
doje smagiai klausėsi Elvis atlieka-
mos „Old School, Can't Even do Wrong
Right” bei „Everybody's in the Same
Boat”. Tą vakarą taipogi energingai
muzikavo ir „Čikagos armonikos ka-
raliumi” vaidinamas Howard Levy.

„Prairie Home Companion” ne-
apsieina ir be klasikinės muzikos. Pra-
ėjusį šeštadienį koncerte dalyvavo 1974
m. Čikagoje gimusi smui kininkė Ra-
chel Barton Pine. Būdama vos dešim-
ties metukų amžiaus ji debiutavo su Či-
kagos simfoniniu orkestru. Rachel –
vienintelė amerikietė ir pati jauniau-
sia aukso medaliu apdovanota smui-
kininkė Tarptautiniame Johann Se-
bastian Bach konkurse. Iki ašarų jau-
dino ir tai, kad ši, deja, amžiams su-
luošinta moteris pasirodė scenoje sto-
vėdama. Mat 1995 m. Pine per plauką
išliko gyva, patyrusi kraupią traumą
„Metra” traukinio stotelėje šiaurinia-

me Čikagos priemiestyje Winnetka.
Belipant iš traukinio, ant peties ka-
bantis smuiko įdėklo diržas įstrigo
tarpduryje. Traukinys Rachel tempė
net 366 pėdas. Keleiviams pastebėjus
nelaimę, pavyko sustabdyti traukinį
avariniu būdu. Pine išliko gyva, tačiau
jos kojos buvo stipriai sužalotos. Kar-
tu su pianistu Rohan de Silva Ravinia
scenoje Rachel Barton Pine virtuoziš-
kai atliko kompozitorės Amy Marcy
Beach „Romance for Violin and Piano”
bei kompozitoriaus Max Liebling „Fan-

Garrison Keillor bendrauja su žiūrovais prieš koncerto pradžią. www.prairiehome.org�nuotraukos

,,Prairie Home Companion”
muzikos vadovas Rich Dworsky

,,Prairie Home Companion” laidose netrūksta ir klasikinės muzikos.  Ravinia scenoje Ra-
chel Barton Pine su pianistu Rohan de Silva.

Detektyvas Guy Noir nesugebėjo padėti čikagietei valytojai atgauti savo pensijos. Iš k.:
,,The Royal Academy of Radio Actors” Fred Newman, Tim Russell, Sue Scott, ,,Čikagos ar-
monikos karalius” Howard Levy ir detektyvas Guy Noir –  Garrison Keillor.
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Mano kolegai
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dr. POVILUI ŠVARCUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ALDO-
NAI, jų dukterims ir žentams bei visai jų giminei.

Jarų šeima

Beatričė, 5 metai

– Beatriče, ar matei liūdintį žmogų?
– Mačiau. Mano močiutė vakar

liū dėjo, nes jai labai skaudėjo galvą. Ji
gėrė vaistus, valgė tabletes ir dar žo-
lelių arbatos gėrė, bet jai vis vien skau-
dėjo tą galvą. Tada močiutė buvo labai
liūdna, nes jai reikėjo kentėti skausmą.
Kai aš jai pasakiau, kad gal reikėtų gal-
vos masažą padaryti ir skausmas praei-
tų, ji nuėjo miegoti, bet kai pamiegojo,
tai galvos skausmas nepraėjo. Tada mo-
čiutė paskambino savo draugei ir pa-
klausė jos, ką daryti, kad galvos ne-
skaudėtų. Tada ji su drauge išėjo pa-
sivaikščioti. Kai sugrįžo iš lauko, gal-
vą jau mažiau skaudėjo. Močiutė jau
buvo truputį linksmesnė, bet vis vien
dar truputį liūdna, nes galvos skaus-
mas dar iki galo nebuvo praėjęs.

– O kaip manai, gerai ar blogai, kai
žmogus liūdi?

– Blogai. Dažniausiai žmonės ir
vaikai liūdi tada, kai jiems kas nors ne-
gero nutinka. Taip blogai, kai žmo gui
skaudu. Dar vaikai liūdi, kai jiems ko
nors nenuperka arba, pavyz džiui, vai-
kui nepavyksta ko nors pa daryti. Aš
lankiau baleto būrelį, bet man nie-
kaip neišeina toks  suktukas. Aš daug
kartų bandžiau, bet vis tiek neišeina.
Kitos mergaitės tai padaro tą suktuką,
nelabai lengvai, bet vis vien padaro, o
aš negaliu. Man dėl to labai liūdna, bet
dar pasistengsiu ir kada nors būtinai
jį padarysiu. Kai tas suktukas išeis, tai
tada jau bus linksma, o ne liūdna.
Tada nebeliūdėsiu.

Simonas, 4 metai

– Ar tau kada nors buvo liūdna?
– Liūdėjau, kai sirgo mano šu niu-

 kas. Jam skaudėjo akytę. Jis mirksėjo
ir iš akytės jam bėgo ašaros. Jis net nie-
ko nevalgė. Tada su mama tą šuniuką
nuvežėme pas šunų daktarą. Jis davė
vaistų, net adatą dūrė. Ir vis kas – kitą
dieną šuniukas jau pa svei ko ir nebuvo
toks liūdnas. Ir aš tada jau nebeliūdė-
jau. Mes bėgiojome kie me, o kad ne-
būtų taip liūdna, mama net tokį ska-
nėstą šuniukui nupirko, ir jis iš karto
visą suvalgė. Po to ska nėsto liūdesys iš

karto pradingo ir man, ir šuniukui.

– Ir daugiau liūdesys tavęs niekada ne-
aplankė?

– Aplanko. Man visada būna liūd-
na, kai pasidaro tamsu. Naktį man
liūdna. Tada aš einu miegoti. O kai pa-
bundu ryte, jau būna prašvitę ir liū de-
sio nebelieka. Jis kažkur pradingsta,
pabėga kažkur.

Gabrielius, 6 metai

– Aš tai linksmas vaikas. Beveik
niekada man nebūna liūdna. Tik la bai
retai liūdžiu. Mama sako, kad kar  tais
paliūdėti gerai, nes kai žmogus liūdi,
tada daugiau galvoja. Ir tik rai. Kartą
susitarėme susitikti su draugu. Aš la-
bai laukiau to susitikimo, nes norėjo-
me drauge pažaisti vie ną žaidimą. Bet
sutartu laiku mano draugas neatėjo į
mūsų susitikimą. Dėl to labai nuliūdau.
Mama liepė ne liūdėti ir sakė, kad ga-
lėsiu su draugu susitikti kitą kartą.
Tada aš ilgai gal vojau, kodėl jis paža-
dėjo, bet neatėjo į mūsų susitikimą. Aš
jam paskam bi nau, ir jis pasakė, kad pa-
miršo, jog mes buvome susitarę susi-
tikti. Aš vi sai nesupykau ant jo, bet vis
vien man buvo labai liūdna. Dabar
su  ta rėme susitikti šeštadienį. Gal šį
kar tą jau nebepamirš ateiti?

– Žinai tokį pasakymą: pa lai minti liū-
dintys – jie bus paguosti?

– Žinau,  bet manau, kad Dievas pa-
guodžia tuos žmones, kuriems kas
nors bloga nutinka, kokia nors ne lai mė
ar liga juos ištinka. Tada Dievas pa-
guodžia, leidžia jiems pasveikti ar ba
kuo nors pradžiugina. Kai į susitikimą
neateina draugas, tada paguo džia tik
mama. Manau, Dievui tokios smulk-
menos ir menkos bėdos gal ne rūpi. Jis
gi turi svarbesnių reikalų.

– Tai gal ir liūdėti dėl smulkmenų ne-
labai verta?

– Žinau, kad neverta, bet vis vien
man labai liūdna buvo. Bet trumpai.
Paskui viskas labai greitai praėjo. Da-
bar jau nebeliūdžiu.

Vaikus kalbino
Aldona Atkočiūnaitė

Man liūdna, kai tamsu. Rytą liūdesys kažkur pabėga
Vaikai apie liūdesį

ANTANAS ŽILINSKAS

Prasidėjus Vokietijos-Sovietų Są-
jungos karui, 1941 m. birželio 22
d. 3 val. ryto fašistinės Vokieti-

jos kariuomenė įžengė į SSRS oku-
puotos Lietuvos teritoriją. Raudonoji
Armija, paniškai bėgdama į Rytus,
pirmosiomis karo dienomis Lietuvos
teritorijoje įvykdė gausybę siaubą ke-
liančių nusikaltimų, prilygin-
tų karo nusikaltimams (Rainiai,
Pravieniškės, Červenė, Panevė-
žys). Tarp jų – ir mįslinga žvė-
riškai kankintų trijų kunigų V.
Balsio, J. Petrikos ir J. Dabrilos
žūtis Budavonės miške (Bart-
ninkų seniūnija, Vilkaviškio ra-
jonas).

Vos prašvitus birželio 22 d.
rytui, į Lankeliškių kleboniją įsi-
veržė grupė raudonarmiečių ir
areštavo ten rastus tris kuni-
gus.

Karo istorijos klubo rytuf-
rontas.net kūrėjai surado kuni-
gus areštavusio karininko „Ap-
dovanojimo lapą”. Dokumentas
buvo be pavardės, bet nurodytas
miestas ir gatvė, iš kurios tas ka-
rininkas buvo pašauktas į so-
vietinę armiją (г. Сальцы,
Ленинградская обл., Новогородская
улица, д. 29).

Man šiuos duomenis nu-
siuntus į vietinį muziejų, ga-
vau muziejininkų laišką (cituoju): „Į
Jūsų laišką atsakome, kad šiuo adresu
iki karo gyveno Filipovas Viktoras
Pavlovičius, 1914 m. gimimo. Iki karo
jis baigė Karinę ryšių mokyklą. Jo gi-
minaičių žodžiais, jis tarnavo 188 šau-
lių divizijos ryšių batalione Lietuvoje.
1941 m. rudenį sužeistas. Apdovanotas:
Raudonosios Žvaigždės ordinu ir Tė-
vynės 2-o laipsnio ordinu. Šešiasde-
šimtaisiais metais tarnavo Klaipėdoje.
Mirė 1990 m. vasario 6 d.”

Raudonosios Žvaigždės sovietinis
ordinas buvo vienas aukščiausių karo
meto apdovanojimų. „Apdovanojimo
lape” rašoma, kad V. P. Filipovas šiam
apdovanojimui pristatytas už  diver-
santų popų rūbais (išskirta aut.) su-
laikymą ir ryšių atkūrimą tarp divi-
zijos štabo Kazlų Rūdos miškuose ir pa-
sienio.

Apdovanojimui teiktas Filipovas

Viktoras Pavlovičius, 557 atskirojo ry-
šių bataliono Kabelinio telefoninio
būrio vadas (188 šaulių divizija).

Istoriniai šaltiniai patvirtina ku-
nigų arešto faktą, o kankinystės isto-
rija vis dar slypi archyve prie Maskvos.

Solecko kraštotyros muziejus iš
Rusijos patikino, kad jie suras archy-
vuose glūdinčius faktus apie „didvy-
rišką žygdarbį” pirmosiomis karo die-
nomis atlikusį karininką.

Atskleistas karo nusikaltimas

tasia on Sousa Themes for Violin and
Piano”. 

Koncerto pabaigoje pradėjo lyti.
Tai nesuteikė galimybių surengti pik-
niko šiame nuostabiame parke, tačiau
koncerto įspūdžiai iki šiol gyvi. Tai
buvo puiki atgaiva visiems – jaunam
vaikui ir žilaplaukiui seneliui, o ypač
mūsų mylimiems tėveliams, kurių
šventę minėjome kitą dieną. Jiems
Garrison Keillor skyrė šią dainą:

They love you still, your mom and dad.
You may not think so, but they do.
They gave you all the love they had
Though they were human, it is true.
And they had trouble with their folks
That they kept quiet from your ears,
Down deep beneath the family jokes
Was shouting, silence, many tears.

If  childhood history makes you blue,
Thinking of  your parents’ mess,
Let the misery end with you
And treat your kids with tenderness.

Žiūrint į ateitį – liepos 1 d. Ravinia
estradoje matysime ,,Pink Martini” ir
Aimee Mann, liepos 2 – Blondie ir
Melissa Etheridge, liepos 3 – Brahms
ir Schubert kūrybos vakarą (daly-
vaujant smuikininkėms Miriam Fried
ir Midori), o liepos 5 – ,,The Knights”
ir soprano Dawn Upshaw. Šis muziki-
nis rojus laukia kiekvieno melomano
– nesvarbu, koks bebūtų jūsų muziki-
nis skonis. 

Sezono repertuarą sužinosite ap-
silankę festivalio svetainėje www.ra-
vinia.org arba paskambinę tel. 847-
266-5100.

Bliuzo muzikantas Elvis Bishop visus pralinksmino  savo daina ,,Old School”.
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DRAUGAS  
4545 W 63rd ST 

CHICAGO, IL 60629
773-585-9500

Pas mus
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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

Sveikiname 
adv. Joną Gibaitį 

vardo dienos proga.

Grupė dėkingų lietuvių: Vytautas, Adelė, 
Birutė, Ernestas, Enrikas ir daug kitų.

Konsulate vyks papildomas priėmimas 

Pranešame,� kad� į� Dešimtąją� Dai�nų� šventę� Čikagoje� iš� toli-
mesnių�Valstijų�atvykstantiems�lietuviams�LR�ge�ne�ralinis�konsu-
latas�Čikagoje�liepos 3 d., penktadienį,�teiks�konsulines�pa�slau-
gas� ir� aptarnaus� iš� anksto� užsire�gistravusius� piliečius.
Pageidaujan�tys�gali�registruotis�el.�paštu:�kons.cikaga@urm.lt.

Psichologinės ir dvasinės pa�galbos�draugija�(PDPD)�tęsia�ne-
mo�kamų�susitikimų-konsultacijų�ciklą�Lemonte�kiekvieno�mėne-
sio�antrą�sekmadienį,�po�Mišių,�12:15�val.�p.�p.,�kambaryje�„Pas�pre-
latą”�Psichologi�nės�pagalbos�tel. 866-438-7400.

Galerijoje „Siela” – paskutinė�sezono�paroda.�Rinktinę�paro-
dą�iš�ciklo�„LDM�archyvų�turtai”�galite�pamatyti�iki�šių�metų�rugp-
jūčio 30 d. Maloniai�kviečiame�apsilankyti!

Rekolekcijos našliams

„Džiaugsmingas�ir�vėl”�tarnystės�programa�šių�metų�liepos�25�ir�26�d.�ren-
gia�dviejų�dienų�trukmės�rekolekcijas/savipagalbos�grupę,�skirtą�pa�dė�ti�našliams
ir�našlėms�iš�naujo�surasti�viltį�ir�džiaugsmą.�Rekolek�ci�jų�laikas:�šeštadienį�– nuo
8:45�val.�r.�iki�7:30�val.�v.,�o�sekmadienį�– nuo�8:45�val.�r.�iki�3:30�val.�p.�p.�Reko-
lekcijos�vyks�Holy�Family�Parish,�Inverness,�IL.�Daugiau�informacijos��tel.�708-
354-7211�arba�www.joyfulagain.org.�Bū�tina�išankstinė�registracija.�Kaina�– 85
dol.�(mokestis�padengia�dviejų�die�nų�mitybos�ir�reikmenų�išlaidas).

X Šiaurės Amerikos lietuvių
dainų šventės

„Padainuosim dainų dainelę”
renginiai

*Penktadienį, liepos 3 d., 8 val. v. St.� James� katedroje
koncertuos�specialiai�į�šventę�pakviesti�trys�įžymūs�chorai�iš
Lietuvos� –� Vilniaus� mokytojų� namų� mišrus� choras� „Bel
Canto”,� Kauno�berniukų� ir� jaunuolių� choras� „Varpelis”� bei
Vilniaus�Balio�Dvariono�muzikos�mokyklos�mergaičių�cho-
ras�„Viva�Voce”.�

*Šeštadienį, liepos 4 d., 8:30 val. v. Vic� teatre�pasirodys
„Capella’A”� grupė,� kurioje� dainuoja� ir� į� šventę� atvykstanti
garsi�Lietuvos�dainininkė��Rasa�Serra.�Po�koncerto�–�šokiai.�

* Sekmadienį, liepos 5 d., 1 val. p. p. UIC�paviljone�įvyks
pagrindinis�savaitgalio�renginys�–�Dainų�šventė.�Po�šventės,
7�val.�v.,�Sheraton�Chicago�viešbutyje�–�pokylis�ir�šokiai.�

*�Visas�tris�dienas�Sheraton�Chicago�viešbučio�4-ame�aukš-
te�vyks�mugė,� kuriai�prekeiviai� registruojasi� šventės� inter-
neto�svetainėje.�Čia�rasite�visko�–�nuo�įvairiausių�suvenyrų
iki�skanėstų.�Mugė�veiks:

liepos 3 d., penktadienį, 10 val. r. – 9 val. v.

liepos 4 d., šeštadienį, 10 val. r. – 9 val. v.

liepos 5 d., sekmadienį,  10 val. r. – 12 val. p. p. ir  5 val.
p. p. – 10 val. v.

Bilietus�nusipirksite�ir�visą�reikalingą�informaciją�rasite�šven-
tės�interneto�svetainėje:��dainusvente.org

Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vaini ka-
 vimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Minint šią šventę iš lūpų į lū pas, iš šalies į šalį keliaus Tautiška gies-
mė – unikali mūsų  tautos tradicija, kuri jau kelerius metus sujungia lietuvių bendruomenes ne tik gimtojoje
šalyje, bet ir visoje planetoje. Lie pos 6 d., pirmadienį, 1 val. p. p. kvie či me visus vieningai giedoti himną
prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, kur bus iškelta lietuviška trispalvė.        Jono�Kuprio�nuotr.

Liepos 6-oji – Mindaugo�karūnavimo�šventė

S. dariaus ir S. Girėno skrydžio��82-ąsias�metines�paminėsime
sek�ma�dienį,��liepos�19�d.,�10�val.�r.�susirinkę���prie�lakūnų�pamink-
lo�Marquette�Par�ke.�Iškilmingos��šv.�Mišios�bus�aukojamos��11�val.
r.�Švč.�Mergelės��Mari�jos�Gimimo��bažnyčioje.��Po�to�parapijos�sa-
lėje�inž.�Rimantas�Kunčas-Že�maitaitis�papasakos�savo�asmeniškus
prisiminimus��apie�Dariaus�ir�Girėno�žūties�vietą,�šalia�kurios�jam
teko�gy�venti.�Bus�ir�pietūs.�Kviečia�Ameri�kos�lietuvių�inžinierių�ir
architektų�sąjunga,�Amerikos�lietuvių�taryba,�Vytauto�Didžiojo�šau-
�lių�rinktinė,�Generolo�Daukanto,�Klaipėdos,�Bal�tijos�jūrų�šaulių�kuo-
pos.�


