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Nesėkmė – tai galimybė pradėti iš naujo, bet protingiau. – Henry Ford
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ŠIAME NUMERYJE: Tarpatlantinės vienybės ženklas

Labai svarbiu įvykiu Lietuvoje Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė įvardino Jungtinių
Amerikos Valstijų Atstovų rūmų pirmininko

John Boehner ir jo vadovaujamos delegacijos vizi-
tą Lietuvoje. 

,,Tai, kad Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų
rūmų pirmininkas John Boehner atvyko į Lietuvą,
yra aiškus transatlantinės vienybės ženklas. Šian-
dien JAV mums reikia labiau nei bet kada. Jungti-
nių Valstijų lyderystė mums labai svarbi”, – po su-

sitikimo su JAV delegacija žurnalistams sakė L.
Graužinienė. 

Seimo vadovės teigimu, svečiai išreiškė susi-
rūpinimą dėl mūsų regiono saugumo. ,,JAV Atsto-
vų rūmų pirmininkas matė, kiek arti yra Kali-
ningradas, kiek arti yra siena, ir jie gerai supran-
ta, kokios yra šių dienų karinės galimybės konflik-
to atveju iš Rusijos pusės, ir jie tikrai išreiškė su-
sirūpinimą”, – sakė L. Graužinienė. 

– 2 psl.

Birželio 29 d. – liepos 3 d. Lietuvoje vyksta
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talkos Lietu-
vos švietimui programa) 25-ieji vasaros kur-

sai mokytojams. Tai paskutiniai kursai, organi-
zuojami su A.P.P.L.E. bendrija. Kaip ir buvo numa-
tyta, ši programa truko 25 metus, kursuose dalyva-
vo apie 50 proc. Lietuvos mokytojų, seminarus

jiems vedė daugiau nei
200 lektorių iš JAV ir
Kanados. 

,,A.P.P.L.E. bendri-
jos organizuojami va-
saros kursai – pra-
sminga ketvirtį am-
žiaus vykusi pilietinė
iniciatyva. Lietuvos pe-
dagogai tikriausiai jau
nebeįsivaizduoja vasa-
ros be kuriame nors ša-
lies kampelyje kasmet
atsirandančios galimy-
bės atnaujinti savo ži-
nių, pasikeisti patirti-
mi, aptarti naujovių.
Kursuose aktualias
švietimo reformos te-
mas nagrinėjo, su pe-

dagogikos idėjomis, įžvalgomis ir didaktikos nau-
jovėmis susipažino beveik 30 tūkst. Lietuvos mo-
kytojų. Linkiu, kad toks savanoriškas ir JAV lietu-
vių pilietiškumo paskatomis užaugintas impulsas
ateityje sėkmingai įsilietų ir į kitas Lietuvos švie-
timo veiklas”, – sako švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė. – 6 psl.

JAV Atstovų rūmų pirmininkas John Boehner ir jo vadovaujamos delegacijos Lietuvoje aplankė Sausio 13-osios memorialą.
Priekyje iš k.: Seimo narys E. Zingeris, prof. V. Landsbergis, J. Boehner ir L. Graužinienė.               Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

A.P.P.L.E. kursai atsisveikina su Lietuva

A.P.P.L.E. kursų dalyviai su lektore Amanda Mulioliene prie tik ką pasodintos 19 obelaitės tikėjo,
kad kitąmet sodins ir dvidešimtąją. Klaudijaus Driskiaus nuotr.



Net buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus tink-
lalapyje lrytas.lt ima si, regis, keistojo advokato
vaidmens – gina ne tuos, kurie atskleidžia akivaiz-
džius Rusijos bandymus Lietuvos gyvenimą konst-
ruoti pagal savo kurpalių. Jis gina nematančius nie-
ko blo go. Straipsnyje „Jei sakai nuomo nę – atstovauji
Kremliaus piktosioms dvasioms” buvęs VSD vado-
vas prie kaištauja Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrui Linui Linkevičiui, kuris į vieną žurnalisto
klausimą atsakė per daug piktai. Girdi, klausi-
mas – ar Rusijos grasinama ginkluotė NATO pašo-
nėje nėra atsakas į Aljanso planus sunkiąja ginkluote
stiprinti savo partnerių saugumą ir prie Bal tijos jū-
ros, – „propagandinis Rusijos teiginys”.  

Bet juk šiuose žurnalisto žodžiuose išties slypi ru-
siškos propagandos elementų, ir jų, net gudriai pa-
slėptų, negalima nematyti. Šitaip klausda mas žur-
nalistas tyčia ar netyčia pai nioja sąvokas, kas nuo ko
ginasi. Nors kiekvienam bent kiek blaiviau mąstan-
čiam aišku: jei Rusija nebūtų užpuolusi Moldovos,
Gruzijos ir Uk rainos, niekas iš NATO politikų bei ge-
nerolų šiandien nekalbėtų apie bū tinybę Baltijos vals-
tybėse įkurdinti amerikietiškų karinių bazių. 

Ginasi ne Rusija. Ginasi NATO aljansas. Kiti va-
riantai, kitos nuomo nės – tiesiog negalimos, neį-
manomos.

M. Laurinkus apgailestauja: „De ja,
Lietuvoje pradėjo formuotis pikto reaga-
vimo į nepatinkančius samprotavimus,
ypač jei tai liečia santykius su Rusija, įpro-
tis”.

Taip, pyktis – blogas patarėjas. Bet kad
patys aktyviausi, pikčiausi, mano supra-
timu, tie, kurie Lietuvoje nemato rusiškų
intrigų. Lietuvoje būtent nematantys puo-

la matančius. 
Tokia laikysena – pavojinga. Mes rizikuojame

taip pat skaudžiai su klysti, kaip neseniai suklydo Vo-
kie tijos valdžia. Prisiminkime: Bundes tago politikai
garsiai ir piktai prie kaištavo amerikiečiams, kam šie
juos šnipinėja. Berlyno ir Bonos politikai visą dėmesį
sutelkė į neva antivokišką oficialiojo Washingtono
veiklą. O pasirodo, kad Vokietijos kontržvalgyba
bus pražiopsojusi kur kas rim tesnius išpuolius. Kol
vokiečiai piktinosi amerikiečių atsargumu, į Vokie-
 tijos politikų kompiuterius niekieno netrukdomos įsi-
laužė bei milžiniš kus kiekius slaptos informacijos pa-
 grobė ne Amerikos, bet Rusijos slaptosios tarnybos.

Rusijos programišiai iš viso nu gvelbė 19 giga-
baitų slaptų vokiškų duo menų. Beje, Vokietijos in-
formacijos saugumo specialistai pavojaus atšaukti
šiuo metu nesiruošia, mat įta riama, jog „įdiegtos
priešiškos, kenkėjiškos, vagiančios programos” gali
būti užmigdytos tik laikinai. Be to, vadinamųjų „ha-
kerių” atakos prieš nieko nenutuokiančius Vokieti -
jos par lamentarus jau rengtos ir anksčiau.

Žodžiu, bėgantys nuo vilko kartais papuola tie-
siai į letenas meškai. Arba perfrazuojant M. Lau-
rinkų, Kremliaus piktosios dvasios nėra abstrakčios
– jos turi ir konkrečius kūnus, ir tikslus, ir prie-
mones.

Ginčytis su oponentais – būtina. Kuo
aštriau – tuo geriau. Ir vis tik kri-
 tikuojant politinį priešininką ne de-

ra pamiršti sąžiningumo, padorumo prin-
cipų. Negalima politiniui konku rentui
priskirti nuodėmių, dėl kurių jis nekaltas.
Ypač negražu, kai oponentui stengiamasi
primesti atsako my bę nagrinėjant skau-
džios nelai mės priežastis. 

Nemanau, jog socialdemokratas Juozas Ole-
kas – tinkamiausias krašto apsaugos ministras.
Jam negalima atleisti vien dėl raginimų „ramiai mie-
 goti”, kai turėjo skambėti bent jau raginimai „ne-
praraskime budrumo”. 

Tačiau toji interpeliacija, kurią jam opozicija su-
rengė Seime, – akivaizdus nesąžiningos politinės kon-
 ku rencijos pavyzdys. Jei civilinės aviacijos lėktuvą
su mūsų lakūnais virš Baltijos jūros būtų numušu-
si priešiškos valstybės naikintuvo raketa, tada Kraš-
to apsaugos ministerijos (KAM) vadovo pasyvumas
bū tų smerk tinas. Dabar gi civilinės avia cijos lėktu-
vas virš Baltijos jūros nukrito ne dėl to, kad į jį šau-
ta, ne dėl to, kad jis – susprogdintas. Tad kuo čia dė-
tas KAM vadovas? 

Sveikas protas kužda, jog valstybė saugiausia
tuomet, kai kiekvienas iš mūsų imasi tik tų darbų,
kuriuos geriausiai išmano. Jei kariškius versime do-
mėtis civilinės aviacijos bė domis, didelė tikimybė, jog
šiems liks mažiau laiko bei jėgų tobulinti kari nius
įgūdžius. O tai reiškia, kad didėja pavojus kariškiams
susimauti ki lus militaristiniam incidentui. 

Jei ir reikėjo ginčų, tai ginčytis iki užkimimo pri-
valėjome tame Sei mo plenariniame posėdyje, ku-
riame po žiūrį į nacionalino saugumo problemas iš-
dėstė Valstybės saugumo de partamento (VSD) di-
rektorius Darius Jauniškis ir Antrojo operatyvinių
tarnybų departamento prie Krašto apsaugos minis-
terijos direktorius Alvydas Šiuparis.

Bėdų turime daugiau nei galime pakelti. Krem-
lius nuolat stiprina hibridinio karo elementus, nes
žino esąs nepajėgus veltis į atvirą konfliktą su
NATO aljansu. Milžiniškas grėsmes Lietuvai neša
Kremliaus kurpiamos kibernetinės atakos: jos kaš-
tuoja Kremliui mažai, o paveikti užpultos valstybės
gyvenimą pajėgios iš esmės. 

Dar prisiminkime perspėjimus, jog Lietuvoje vis
įžūliau siautėja Ru sijos šnipai, jog Rusijos GRU ir
SVR atstovams nuoširdžiai ir profesionaliai talkina
Baltarusijos KGB darbuotojai, jog Lietuvos VSD
negali pasi džiaugti solidžiu finansavimu, – ir turė-
sime itin liūdną vaizdą.

Dar pridėkime Lietuvos karinės žvalgybos ir
kontržvalgybos vadovo perspėjimus, jog Rusija, nu-
sispjauda ma į savo finansinius sunkumus, ku ria bū-
tent tokias karines pajėgas, ku rios galėtų grumtis su
bet kokiu prie šu, jog Rusija ypač tobulina karo bent
prieš vieną Aljanso šalį priemones taktiką, – liūdnas
vaizdas taps dar liūd nesniu.

O kaip elgiamės mes? Jei VSD va dovas viešai per-
spėja, jog „šratasvydžio klubo nariai karine prasme
stengiasi dirbti su taktika, kuri yra artima Rusijos
kariams”, kai kurie iš mū sų būtinai bandys šį per-
spėjimą sumenkinti. Tik pamanyk – negalima net pa-
žaisti.

Vos tik mūsų slaptosios tarnybos pradeda abe-
joti prie JAV ambasados Vilniuje surengto antia-
merikietiško protesto dalyvių nuoširdumu, būtinai
atsiras gynėjų, esą priešiškumas Amerikai – „tik nuo-
monė”. Tarsi po tokia nuomone negalėtų slėptis im-
periniai Rusijos tikslai.

Jei mūsų slaptųjų struktūrų eks pertai atkreipia
dėmesį, jog Baltaru sija greičiausiai ne „šiaip sau gro-
bia Lietuvos karalius, palikdama teisę lietuviams di-
džiuotis tik Žemaitija”, nedelsiant atsiras liberalų,
šaukian čių, esą tai – istorikų daržas, į kurį „džeim -
sams bondams” nedera kelti kojų.
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Pirmadienį Seime JAV Kongreso delegacija su-
sitiko su Seimo vadovybe ir Seimo komitetų nariais.
Susitikimo pabaigoje Seimo pirmininkė, padėko-
jusi už JAV paramą Lietuvos laisvės kelyje, JAV At-
stovų rūmų pirmininkui įteikė Lietuvos Respub-
likos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio medalį.

Pirmąją vizito dieną, šeštadienį, JAV Atstovų
rūmų delegacija susitiko su Prezidente Dalia Gry-
bauskaite ir aptarė Lietuvos ir regiono saugumo
klausimus, padėtį Ukrainoje, Lietuvos ir JAV ka-
rinį, energetinį, ekonominį bendradarbiavimą.
Kartu su J. Boehner susitikime su Prezidente da-
lyvavo ir kiti Kongreso nariai – Energetikos ir pre-

kybos komiteto nariai John Shimkus, Greg Walden
ir Susan Brooks, Asignavimų komiteto narys Mi-
chael Simpson, Mokesčių komiteto narys Mike Kel-
ly, Finansinių paslaugų komiteto narė Ann Wagner,
Mokslo, kosmoso ir technologijų komiteto narys Da-
niel Lipinski. 

JAV Atstovų rūmų pirmininkas Lietuvoje taip
pat susitiko su JAV kariais, apžiūrėjo Suskystintųjų
gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje. 

J. Boehner – Respublikonų partijos narys, į par-
lamentą pirmą kartą išrinktas 1990 m. 2011 m. sau-
sio 5 d. išrinktas JAV Atstovų rūmų pirmininku.
2013 m. sausio 3 d. – perrinktas antrai kadencijai. 

ELTA

Tarpatlantinės vienybės ženklas

D. Grybauskaitė ir J. Boehner aptarė Lietuvos ir regiono saugumo klausimus.        Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



siškai ir kuri atsidėkojant buvo pavadinta jo vardu.
Sumažėjus aplinkiniuose kaimuose mokinių mo-
kykla 2011 m. buvo uždaryta, o mokiniai perkelti į
gretimo miestelio – Žeimelio vidurinę (dabar gim-
nazija) mokyklą. Lietuvoje, o ypač Pakruojo rajone,
B. Nainys gerbiamas kaip mecenatas, Sedos mūšio
1944 m. Žemaitijoje dalyvis (savo gyvenimo istoriją
yra įamžinęs knygutėje „Lietuva – mano širdis ir sie-
la”, 2011 m., Vilnius), jam suteiktas Pakruojo garbės

vardas.
O daugiausiai vietos Pašvitinio kny-

goje skirta taip pat čikagiškiams Užgi-
riams – Igno Zaleckio-Užgirio (1899–1980)
šeimai – Vytautui, Egidijui, Šarūnui,
Birutei, Otilijai Užgiriams. Taip dėkingi
knygos leidėjai – „Versmės” leidykla – at-
sidėkojo knygos mecenatams. Leidėjai
įžangoje rašo, kad „Pašvitinio monog-
rafija nebūtų išvydusi dienos šviesos be
išsiskiriančio kraštiečių Užgirių šeimos
pasiaukojimo ir finansinės paramos,
perkopusios 110 tūkst. litų (apie 32 tūkst.
eurų arba 41 tūkst. JAV dolerių...) – per
20 „Lietuvos valsčių” serijos leidimo
metų iki šiol šios serijos monografijai

tiek nėra paaukojęs nė vienas privatus asmuo, jų gru-
pė ar įmonė, organizacija. Net valstybė”.

Knygoje papasakota Užgirių šeimos istorija.
Lietuvoje jie buvo Zaleckiai. Ignas Zaleckis, gimęs
gretimo Linkuvos valsčiaus Ūdekų kaime, buvo
Nepriklausomybės karo dalyvis, savanoriu devy-
niolikmetis išėjęs į kuriamą Lietuvos kariuomenę.
Dalyvavo kovose su bermontininkais, bolševikais ir
lenkais. Kaip savanoris Lietuvos valdžios buvo ap-
dovanotas žemės sklypu. Jį pardavęs ir iš Žemės ūkio
banko paėmęs paskolą nusipirko Žvirblinių dvaro
prie Pašvitinio palivarką su 160 ha žemės, kurią iš-
nuomojo. I. Zaleckis buvo miškininkas, studijavęs
Dotnuvos technikume ir Žemės ūkio akademijos Miš-
kų skyriuje, iki sovietų okupacijos buvo Vilniaus
miškų urėdas. 1940 m. I. Užgirio bendrovę ir ūkį Pa-
švitinyje sovietų valdžia atėmė, o pats savininkas,
jau iškviestas apklausti NKVD, pasitraukė į Biržų
kraštą ir pakeitė pavardę, tapo Užgiriu. 1944 m., so-
vietinei kariuomenei artėjant, gelbėdamas savo
penkių vaikų šeimą, pasitraukė į Vakarus; 1980 m.
mirė netoli Čikagos. 

Kodėl tiek daug pasakoju apie šeimos patriar-

chą? Kad parodyčiau, iš kur jo pali-
kuonių visuomeninis aktyvumas, ta-
lentai ir aukojimosi savybės. Birutę
Jasaitienę, Lietuvių Bendruomenėje
globojusią socialinius reikalus, paži-
nojo ne tik Čikagos, bet ir visos Ame-
rikos lietuviai, ją geru žodžiu ir šian-
dien mini daug Lietuvoje pagydytų
įgimtų stuburo defektų turinčių vaikų
ir jų tėvų. Būtent B. Jasaitienė užsu-
ko jų gydymo konvejerį Čikagoje, o vė-
liau surinkusi lėšų įsteigė operacinę

ir Lietuvoje. B. Jasaitienei esu dėkinga ir aš pati –
būtent jos namuose radau globą talkindama „Drau-
go” redaktorei Danutei Bindokienei. Aktyvios vi-
suomenininkės yra ir gerb. Birutės dukros – Jūra-
tė ir Aušra (pastarosios vedamą skautų skiltį nuo-
lat skaitau dabartiniuose „Draugo” puslapiuose). 

Nepaprasto talento inžinierius konstruktorius
buvo dr. Šarūnas Užgiris, visame pasaulyje nu-
skambėjusio „Mėlynosios liepsnos” automobilio,
įveikusio 1 tūkst. km. per val. greitį, vienas iš kūrėjų.
Talentingi ir Šarūno Užgirio palikuonys – Arėja, Vai-
das, Aidė ir Karolis, apie kurių pasiekimus kartais
sužinau iš giminės istorijos rinkėjos, Šarūno žmo-
nos Audronės Užgirienės. Medicinos ir fiziologijos
dr. Vytautas Užgiris Lietuvai atkūrus nepriklauso-
mybę grįžo į Lietuvą ir dėstė Vytauto Didžiojo uni-
versitete Kaune. Čia be laiko mirė ir palaidotas Pet-
rašiūnų kapinėse, šalia žmonos – Inos Čepėnaitės Už-
girienės. Apie kitus Užgirius – Egidijaus Užgirio ir
Otilijos Užgirytės Barkauskienės šeimas žinau ma-
žiau.

2005 m. Užgiriai Lietuvoje pagaliau atgavo visą
tėvų žemę. Palivarko trobesių jau nebebuvo likę, tik
giminės pasididžiavimas ir simbolis – penkis šimt-
mečius skaičiuojantis ąžuolas. Būtent tos žemės nuo-

mą Užgiriai ir skyrė knygos leidimui. Knygos lei-
dimas nebuvo labai sėkmingas – truko bene trylika
metų, nes pirmasis jos redaktorius, etnografas Ka-
zimieras Kalibatas, įpusėjus knygos rengimui buvo
sunkiai sužeistas automobilių avarijoje. Medžiaga
stovėjo nenaudojama, kol gretimo miestelio, Žei-
melio, monografijos redaktorius Aloyzas Bėčius
baigė vieną darbą ir galėjo perimti kitą. Labai gai-
la, kad per tą laiką mirė dauguma knygos mecena-
tų – Birutė Užgirytė Jasaitienė, Vytautas ir Šarūnas
Užgiriai, taip ir nespėję pasklaidyti jos puslapių. 

Čia paminėjau tik iš Pašvitinio kilusius Ame-
rikos lietuvius, o knygoje medžiaga surinkta labai
įvairi – nuo apylinkės etnografijos, tautosakos, kal-
bos, istorijos dalykų iki žemdirbystės, gamtos įžy-
mybių bei krašto garsiausių žmonių biografijų. Ši
„Versmės” leidyklos valsčių serija leidžiama jau 20
metų, o Pašvitinio monografija buvo 28-oji knyga (kai
kurių valsčių išleisti net du tomai). Norintys atsi-
siųsti knygų apie Lietuvos valsčius galėtų kreiptis
internetu į leidyklą: www.versme.lt Beje, „Vers-
mės” knygas jau galima skaityti ir elektroniniu for-
matu.

Betriūsdama senelių sodyboje
Pakruojo rajone sulaukiau do-
vanų – nepaprasto storumo

knygos (daugiau kaip 1 500 psl.) apie
Pašvitinio miestelį ir apylinkes iš se-
rijos „Lietuvos valsčiai”. Malonu, nes
šios knygos vienai iš autorių teko
būti ir pačiai. Kažkaip simboliška,
kad knyga mane pasiekė esant Kaire-
lių kaime, mat kitoje kelio pusėje gy-
veno mano vieno iš herojų – Domo
Ado maičio iš Čikagos sesuo Genė Ado-
maitytė Navickienė-Žičevičienė. (Kaimynė Genutė ir
mano babytė Teklė Grigaliūnaitė Škiudienė buvo pa-
švitinietės, vieno likimo – labai jaunos ištekintos už
daug vyresnių ūkininkų, dėl to labai artimai drau-
gavusios, viena kitą užjautusios ir supratusios.) 

Su jau a. a. žemiečiu Domu Adomaičiu susipa-
žinau talkindama „Draugo” dienraštyje Čikagoje
prieš gerą dešimtmetį. Susiradau jį viename iš ren-
ginių, nes turėjau perduoti jo krikšto dukters ir mano
geografijos mokytojos
aštuonmetėje Liesų
kaimo mokykloje, gi-
musios Kairelių kaime,
Aldonos Navickaitės
Švereikienės linkėji-
mus. Kaip paprastai
būna, žemiečių išeivi-
joje ryšiai yra labai
stiprūs. Nuoširdžiai su-
sidraugavome ir mes
su gerb. Domu, jau tuo-
met peršokusiu devy-
niasdešimtmetį, bet dar
tvirtos galvos ir aiš-
kaus mąstymo. Apie jį
buvau girdėjusi lanky-
damasi Kaireliuose –
teta Valerija prisimin-
davo, kad pas kaimynę
Genutę prieš karą lan-
kydavosi jaunas stu-
dentas chemikas Do-
mas. (Labai įdomu, kad gal aštuntoje klasėje man
mama iš Kairelių Navickų buvo nupirkusi jų dukters
Godos mokyklinę uniformą, mat ji jau buvo baigusi
mokyklą. Uniforma buvo ypač graži, plisuota, visos
draugės man pavydėjo, nes buvo pasiūta iš medžia-
gos, atsiųstos iš Amerikos dėdės Domo Adomaičio.)
Karas gausią – devynių vaikų Adomaičių šeimą iš-
skyrė. Vieni buvo ištremti į Sibirą, kiti išsisaugojo
Lietuvoje, o Domas su jauna žmona Sofija Pusdešryte
Adomaitiene, išeivijoje žinoma dainininke, pasi-
traukė į Vokietiją, vėliau – į Ameriką. Apsigyveno Či-
kagoje. Į Vakarus buvo pasitraukę ir Domo sesuo Da-
nutė Adomaitytė Burbienė su vyru Kostu bei brolis
Pranas su žmona Paulyna. 

Kai buvo ruošiama Pašvitinio monografija, kny-
gos sudarytojui Aloyzui Bėčiui pasisiūliau parašyti
apie Domą Adomaitį, gimusį Pašvitinio parapijoje.
Su gerb. Domu buvo tekę ir glaudžiau bendradar-
biauti leidžiant jo straipsnių rinkinį „Laisvųjų iš-
tvermės vaisius”, 2005 m., Vilnius (Pašvitinio para-
pijos klebonas juokavo, kad šią knygą gavusieji da-
bartinės seniūnijos tarnautojai buvo labai nepaten-
kinti, mat Domas Adomaitis buvo negailestingas so-
vietinių okupantų kritikas, o mano gimtieji kraštai
iki šiol išliko gana „raudoni”) bei jo dėdės, motinos
brolio, Vinco Kudirkos ir kitų varpininkų bendra-
žygio, prieškario Lietuvos tribunolo Civilinės teisės
skyriaus vedėjo Motiejaus Čepo prisiminimus, kurių
išleidimą jis finansavo (tai darė norėdamas atsidėkoti
dėdei už tai, kad šis išleido jį į mokslus). Mano pa-
prašytas ir pats parašė prisiminimų žiupsnelį apie
gimtuosius kraštus. Tas tekstas Pašvitinio knygoje
taip pat skelbiamas. 

Domą Adomaitį Čikagoje prisimena kaip vieną
iš savaitraščio „Lietuvių balsas” steigėjų ir leidėjų,
Čiurlionio galerijos vadovą, Genocido parodos, su-
rengtos 1970 m. ir apkeliavusios visą Ameriką, ren-
gėją, šiam darbui pašventusį trejus metus. Amerikoje
jis buvo ir sėkmingas profesionalas – chemikas ty-
rėjas ir išradėjas. 

Kitas pašvitinietis, minimas Pašvitinio monog-
rafijoje – Lietuvių Bendruomenės veikėjas – buvęs
JAV LB krašto valdybos pirmininkas, PLB valdybos
pirmininkas, „Pasaulio lietuvio” redaktorius, „Drau-
go” laikraščio skiltininkas, aštrios plunksnos savi-
ninkas Bronius Nainys iš Grikpėdžių kaimo. Jo
gimtojoje sodyboje dar neseniai veikė Grikpėdžių pa-
grindinė mokykla, kurią gerb. Bronius rėmė finan-
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Grįžau namo, į provinciją. 
Knyga apie Pašvitinį
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Mokytoja Aldona Navickaitė Švereikienė (iš k.) su dukra, ūkininke Aukse Švereikaite Pulkiene (d.), kraštotyrininkas ir
dviejų monografijų  ,,Pašvitinys” ir ,,Žeimelis” sudarytojas Aloyzas Bėčius su žmona Ona, marčia Edvina, sūnum Ra -
gū nu Kairelių kaime, Pakruojo r., giminės suvažiavime. Algirdo Girininko  nuotr.
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TELKINIAI

Gedulo 
ir vilties 
diena

ALDONA KRIŠTOLAITIS

Viešpatie, ir šiandien tavo rankoj,
Tartum paukščiai žydinčiais sparnais,
Mūsų naktį šviesios viltys lanko,
Kad širdis nemirtų po kalnais...

Bernardas Brazdžionis

Žiedais apkritusio birželio vi duryje pagerbimo
okupacijos au koms salvės aidėjo Lietuvoje ir
Wa shingtone. Iškilmių, minėjimų, pa ger bimo

vietose sakytų kalbų bei ty los minučių visur būta ne-
suskaičiuojamai daug.

Gedulo ir vilties diena – birželio 14-oji minėta,
šv. Mišios aukotos ir Čikagos Švč. Mergelės Marijos
Gi mi mo bažnyčioje.

Prasmingas sutapimas: kiekvie no mėnesio ant-
rą sekmadienį – vaikų Mišios. Jų vyksme gieda Ali-
nos Šim kuvienės choro „Svajonė” skardžiabalsiai
dainorėliai. Džiaugiamasi iš tolimesnių vietovų į Mi-
šias atvykstančiais vaikais: nuo po skliautais kart-
kartėmis pasigirstančių neorganizuotos „veiklos”
garsų bažnyčia tik jaunėja, vitražai pašviesėja, o mal-
dos namai pamažėl tampa visų namais, nes vaikai,
kaip teigė vienas  nežinomas autorius „yra pasau-
lio viltis, kaip žiedai yra gamtos viltis”.

Š. m. birželio 14 dieną bažnyčioje tvyrojo susi-
kaupimas ir rimtis. Jei būtų išrastas prietaisas, ga-
 lėjęs „pagauti” ir didžiuliame ekra ne parodyti gau-
siai susirinkusių pa rapijiečių mintis, ach, kiek ten
būtų praeities istorijos, patirtų išgyveni mų, prara-
dimų skausmo ir džiaugs mo akimirkų.

Dienos išskirtinumą pabrėžė su vėliavomis
bažnyčios pagrindinį taką užpildę uniformuoti ži-
lagalviai ir iš kilmingai pasitempę jaunėlesni šauliai.
Veidai bylojo – nepamiršta, ką iš gyveno seneliai ir
tėvai, o atminties skrynios dugne tūno ir jų pačių
skaudi praeities patirtis.

...Alinančiai karštą 1941-ųjų bir želio 14-ąją gy-
vuliniuose vagonuose į netinkamas gyventi Sibiro
ir Toli mo sios Šiaurės Sovietų Sąjungos terito rijas
buvo ištremta daugybė niekuo nenusikaltusių Lie-
tuvos žmonių. Į kraupią nežinią nutremta daug to
meto politikų, pasmerkta išnykimui ir labiausiai iš-
silavinusi Lietuvos inteligentija: mokytojai, gydy-
tojai, rašytojai, visuomenės veikėjai. Atro do, kad ne-
buvo nė vienos šeimos, kurios vienaip ar kitaip ne-
būtų palietusi ši skaudi tragedija. Nežmoniškos
buiti nės sąlygos, šaltis, sekinantis darbas, ligos, il-
gesys ir meilė Lietuvai padėjo nuo Tėvynės atplėš-
tiesiems išsiug dyti tremties užgrūdintus charakte-
rio bruožus – atkaklumą, ryžtą, neže miš ką siekį ne-
pasiduoti. Išlikti. Būta ne apsakomo optimizmo, ti-
kėjimo ateitimi; sąmoningai suvokta, kad ateitis di-
džia dalimi priklauso nuo paties žmogaus, o ne nuo
nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Prieš lemtį
neburnota, išpažinta meilė.

Kleb. Jaunius Kelpšas, pasižy min tis prasmin-
gais proginiais pa mokslais, be priminimo, jog bir-
želio 14-oji yra ne tik  Gedulo, bet ir Vilties diena, vi-
sus padrąsino teiginiu,  kad, „ti kėdami, būdami vie-
nybėje su eucharistiniu Kristumi, mes galime ramiai
eiti net tuomet, kai aplink keroja blogis, ir žinoti, kad
mūsų kelionei niekas negali pakenkti, nes visas vil-
tis esame sudėję ne į šio pa saulio galinguosius, bet
į patį Dievą, kuris yra mumyse”.

Minėjimas pratęstas jaukioje pa rapijos salėje.
Pasitikti mieli svečiai iš Cicero, Lemonto, Brighton
Parko, Oak Lawn miestelių, uždegti tautinių spalvų
šviestuvai. Visus sušildė gėli ninkės Rūtos Daukie-
nės rankų pa glos tytos neužmirštuolių puokštelės ir
maloniai nustebino kleb. Jauniaus žinia, jog salėje
esanti viešnia iš Lie tuvos, jo mama Liudvika Kelp-

šienė – buvusi tremtinė. Dešimt skaudžių metų
tremtyje praleido ir minėjime buvusi Marytė Vy-
čienė. Plojimai. Jaudulys... Moterims nekalbėjus
anuo met, dabar, šiame rašinyje, – vie toje jų, joms ir
visiems neatsišau ku siems tremtiniams, – Vytauto Ci-
naus ko eilėraščio eilutės:

Jaunystė mūsų nuplaukė su sieliais
Ir liko šiaurėje sušalusi ledu
Jaunystė mūsų po žeme užgriuvo
Juoda anglim urvuos ties Vorkuta.
Jaunystė mūsų bunkeryje žuvo
Susprogusia prie veido granata.

Pagrindinis kalbėtojas buvo ad vokatas Povilas
Žumbakis, man pa žįstamas, kaip turintis kalbėjimo
ženklą TSAT (teisingai – suprantamai – aiškiai –
trumpai). Užsiminta apie Lie tuvos valstybės patir-
tus nuosto lius dėl sovietų okupacijos, pažvelgta į kai
kuriuos teisinius aspektus. Su apgai lestavimu pri-
minęs, kad didžioji tautos dalis (34 nuošimčiai?!) buvo
su naikinta per Antrąjį pasaulinį ka rą ir okupacijas,
kalbėtojas aiškiai įvar dino, kad būta genocido, pri-
dū ręs: „Mes tai vadiname genocidu ne keldami klau-
simo, ką tas žodis reiš kia”. Pasirodo (ir prelegentas
atkrei pė į tai rimtą dėmesį), praėjus kuriam lai kui,
kai tautos masinės represijos jau buvo išgyventos ir
primirštos, naivūs vakariečiai sutiko su Sta lino
pasiūlytu Genocido apibrėžimu! Genocidas buvo
įvardintas kaip dis kriminacija, t. y. žudymas ir tam
tik rų grupių naikinimas pagal etniką, tautybę, re-
ligiją ir pan. Stalinas per savo žmones, patikimus ko-
laborantus infiltravo į Genocido sampratą du žodžius
„as such”: kitaip sakant, tas, kuris naikina ir žudo,
pats ir nustato kokiu vardu tuos veiksmus pavadinti.

„Jeigu Stalinas būtų žudęs lietuvius, nes jie buvo
lietuviai, tai būtų Genocidas (pagal tą apibrėžimą).
Bet, kai Stalinas žudė lietuvius mokytojus, kai žudė
lietuvius gydytojus arba
intelektualus, tai, pasi-
rodo, nebuvo Genoci-
das”.

Naudojant stalinie-
tišką apibrėži mą, šian-
dien net ir daugelis Lie-
tuvos žmonių teigia Ge-
nocido ten nebuvus Ho-
lokaustas – buvo, taip,
buvo, dėl to neabejojama
ir nesiginčijama, tačiau
Genocido nebūta. Taš-
kas. Išvada aiš ki, kad ir
pavėluotai, bet praeities
klaidas reikia aiškintis,
jas atitaisyti, nustatant
vieną ir tik vieną istori-
nę tiesą.

Bepigu buvo LT gen.
konsului Čikagoje Ma-
rijui Gudynui, kai į jo
rankas pateko mikrofo-
nas. Darnios šeimynė-

lės apsuptas, visų gerbiamas, visų kartų lietuvius per
aktyvią veiklą buriantis, žodžio kišenėje neieš-
 kantis konsulas įtaigiai kalbėjo apie Lietuvos rei-
kalus, apie iškovotos laisvės kainą. Konsulas daik-
tus ir įvykius vadino tikrais vardais, pastebėdamas,
kad iškovota laisvė yra ne tik trapi, bet ir visiškai pri-
klausoma nuo mūsų pastangų ją išsaugoti. Su sieję
skaudžius istorijos atodangos įvykius su dabartimi,
kasmet stovi me ant baugiai siūbuojančio karo
slenksčio, turime budėti ir būti bud riais. Sekdami
žiaurią Rusijos agresiją prieš Ukrainą, visomis iš-
galėmis gar siai ir aiškiai visam pasauliui skelbki-
me einą prieš agresiją, einą už tiesą, skelbią NE is-
torijos pasikartojimui blogąja prasme.

„Tikroji žmonijos laisvė nėra leidimas kiek-
vienam daryti, kas jam patinka, nes tai baigtųsi są-
myšiu ir vestų prie valstybės sugriovimo; tik roji lais-
vė tai laikantis civilinių įsta tymų lengviau prisi-
derinti prie amžinojo įstatymo nuostatų”, – teigė ir
Pi jus XII.

Tokia iškilminga, viltį ir tikėji mą išaukštinusi
diena tiesiog prašyte prašėsi būti ir apdovanojimų
„už...” diena.

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje pasveikino ir
įteikė padėkos raštą Juozui Mi kuliui už 80-ies metų
šaulišką veiklą, darbuojantis Tėvynės labui. LŠSI at-
kūrimo dvidešimt penk mečio proginiai ženkliukai
buvo įteikti „Klaipėdos” (Cicero) kuopos šauliams
Mikalinai ir Broniui Bikul čiams, kurių šeimą 1941-
aisiais buvo palietusi negailestinga lemtis ir trem-
tis. Tie apdovanojimai už ilgametį veikimą g y v e -
n a n t padiktavo Butkų Juzės sukurtą užbaigą:

Kas tiki į savo Kūrėjo
Galingąją valią, –
Tam kojos tarnauja, –
Tam atviras kelias į dangų,
To šviesos niekad neapleidžia!

Klebonas Jaunius Kelpšas su mama Liudvika Kelpšiene.        Rūtos Daukienės nuotraukos

LR  generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas Pagrindinis  minėjimo prelegentas – adv. P. Žumbakis
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Parodos stendai.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Viktoro Stankaus nuotraukos

Lietuvių paroda Maltz žydų kultūros muziejuje
DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelando Maltz žydų kultūros muziejaus docentas
Victor Goodman, tęsdamas ilgametį Žydų ben-
druomenės ir Clevelando Lietuvių Bendruomenės, –
apygardos ir apylinkės lygiu, – bendradarbiavimą, pa-
kvietė dr. Augustiną Idzelį ir dr. Viktorą Stankų da-
lyvauti renginyje, skirtame nacių (bei sovietų) žiau-
rumus išgyvenusių žydų prisiminimui. 

Dachau koncentracijos lageryje (įsteigtame
1933 m.) pergyvenęs nacių brutalumą žydas
Stanley Bernath su kitais kaliniais 1945 m.

buvo išvaduotas Amerikos kariuomenės. Savo pa-
sisakyme jis ramiai papasakojo apie savo ir kitų ka-
linių šiurpius išgyvenimus, ryžtą išlikti gyvam, su-
kurti šeimą ir taip laimėti prieš nacius. Jis sakė, kad
buvo sunaikinti 6 milijonai žydų, bet reikia atsiminti,
kad Hitleris sunaikino ir 8 milijonus ne žydų, – ir tai
nusikaltimas visai žmonijai.

Dr. Idzelis papasakojo apie savo šeimos (jis pats
tuomet buvo mažas vaikas) išgyvenimus sovietų ir
nacių okupacijų metu. Prisiminė pažįstamą žydą, so-
vietų biurokratijos narį, kuris pranešė Idzelių šei-
mai, jog išbraukė juos iš išvežimui į Sibirą skirto są-
rašo 1941 m. birželį ir patarė jiems slėptis. Taip pat
kalbėtojas prisiminė, kaip Idzelių šeima buvo nacių
varžoma vokiečiams okupavus Lietuvą.

Po pokalbių ir atsakymų į klausimus renginio
dalyviai apžiūrėjo parodą – dr. Stankaus surinktą ir
Clevelando lietuvių klubo/namų pirmininkės Rūtos
Degutienės ant penkių parodai skirtų stendų išdė-
liotą istorinę medžiagą. Ant stalų buvo ir platinimui
skirtos medžiagos. Žydų bendruomenei paroda pa-
darė didelį teigiamą įspūdį.

Pirmame stende buvo eksponuotos dokumentų
fotokopijos: 1954 m. JAV Kongreso atstovų rūmų
ataskaitoje, Report of  the Select Committee to In-
vestigate Communist Agression and the Forced In-
corporation of  the Baltic States into the U.S.S.R.,
Third Interim Report; sovietinio NKVD įsakymas,
numeris 001223, paskelbtas 1939 m. spalio 11-ąją (tuo-
met Lietuva dar buvo laisva ir su sovietine Rusija pa-
sirašiusi taikos sutartį), kuriame buvo įsakas il-
gainiui likviduoti 700 000 žmonių Lietuvoje (buvo
įtrauktos visos gyventojų kategorijos). Įsakymas pa-
sirašytas NKVD komisaro, buvusio ČeKa vadovo
Lavrentijaus Berijos. 1940 m. birželio 15 d. SSRS oku-
pavus Lietuvą komisaras Serovas ir kiti sovietų pa-
reigūnai pradėjo įgyvendinti įsakymo užmojus –
tremti ir kitaip likviduoti tuos 700 000. Stende taip
pat yra išvardinti įvairių šalių žmonės – skautai, mu-
zikai, Vatikano atstovai, žydų veteranų asociacijos
nariai, sionistai, įskaičiuojant ir Ukrainiečių Coun-
ter Revolution, rusų emigrantų ir kitas grupes,
prisidėjusias prie Lietuvos nepriklausomybės, taip
pat pateikta 1941 m. birželio 14–22 d. ištremtųjų sta-
tistika (34 000 sukimštų į gyvulinius vagonus Lie-
tuvos žmonių, tarp jų – ir 6 000 vaikų – nuo kūdikių
iki paauglių, iš kurių dauguma mirė pakeliui į Si-
birą).

Žydų bendruomenei didžiulį įspūdį paliko ir pa-
rodos stenduose eksponuoti „Plain Dealer”, Ohio di-
džiausiame dienraštyje, skelbti dr. Stankaus laiškai
(cleveland.com, May, 13, 2015) „Western nations

Parodos medžiagos kopijos buvo skirtos dalinti lankytojams. Iš k.: dr. Viktoras Stankus, dr. Augustinas Idzelis, Maltz Mu-
seum of Jewish Culture docentas Victor Goodman ir Lietuvių klubo/namų pirmininkė Rūta Degutienė.

shouldn’t honor Soviet Union by attending Moscow
ceremony”; pačiame laikraštyje, „Forum” puslapyje
2015 m. gegužės 17 d. skelbtas tekstas „Let Kremlin
Celebrate Without Us”, kuriame sakoma, kad Va-
karai neturėtų dalyvauti Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos iškilmėse Maskvoje, nes sovietai ir Rusijos
žmones laikė priespaudoje (knyga „Stalin and His
Hangmen: The Tyrant and those who killed for him”,
autorius Donald Rayfield); nepriėmė anglų ir pran-
cūzų siūlymų sudaryti sąjungą prieš nacių Vokie-
tiją, o sutartį pasirašė su naciais, kuria pasidalijo
Lenkiją ir inspiravo Antrąjį pasaulinį karą. Stali-
nas įsakė Prancūzijos komunistų partijai sabotuo-
ti Prancūzijos karinį pasipriešinimą, ir kai Paryžius
krito po nacių kojomis, pasiuntė sveikinimo teleg-
ramą Hitleriui.

Laiškuose buvo minimas JAV senatorius Port-
man (Ohio), kuris patarė saugotis atsikūrusio dik-
tatūrinio Kremliaus, persekiojančio Rusijos žmones,
grasinančio Ukrainos nepriklausomybei, palai-
kančio ryšius su Iranu, galingiausiu terorizmo rė-
mėju pasaulyje, kuris grasina Izraeliui, Vidurio Ry-
tams ir tolimesniems kraštams. Vakarai turėtų
gerbti ilgai kenčiančius Rusijos žmones, kurie tu-
rėjo iškęsti katastrofiškas sovietų-nacių pakto pa-
sekmes. 

Žydų bendruomenę ypač sudomino parodos
antrasis stendas, angliškai įvardintas: „Lithua-
nia’s Hero Soldiers – Lithuania’s Jews” pagal
„Drau go” (2010 m. balandžio 21 d.) straipsnį „Lietu -
vos karžygiai – Lietuvos žydai” (ten yra ir hebraiš-

Nukelta į 6 psl.
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ko teksto). Eksponuota Viliaus Kava-
liausko „Pažadėtoji žemė – Lietuva”;
pridėtas angliškas vertimas: „The Pro-
mised Land – Lithuania, Lithuania’s
Jews Building the State 1918–1940” su
vyriausiojo Lietuvos kariuomenės ra-
bino Samuelio Sniego, apdovanoto
Lietuvos prezidento A. Smetonos Lie-
tuvos Laisvės medaliu, ir Libos Med-
nikienės, drąsios žydės, vienintelės
moters, apdovanotos Vyties Kryžiaus
medaliu, o Prezidento A. Smetonos ap-
dovanotos Lietuvos Laisvės medaliu,
portretais. Minimi kiti Vyties Kryžiu-
mi apdovanoti žydų kariai (iš viso jų
buvo 20), 100 žuvo už Lietuvos laisvę.

Pridėtas ir žydų kilmės JAV ka-
riuomenės leitenanto Samuel Harris
(„Draugas”, 2015 m. kovo 7 d.), kuris
žuvo už Lietuvos laisvę 1920 m., at-
vaizdas. Lietuva mokėjo pensiją jo
našlei, pastatė jam paminklą Arlington
National Cemetery prie Washington,
D.C., ir po mirties apdovanojo Vyties
Kryžiaus medaliu. Angliškai paaiš-
kinta, kad „the double barred” Vyties
Kryžius nėra religinis simbolis, o nuo
XIV amžiaus vaizduoja dviejų valsty-
bių – Lietuvos ir Lenkijos – sąjungą
prieš germanų agresiją, agresiją, kuri
Lietuvą ir Lenkiją padalijo 1795 m. ir
1939 m.

Trečiasis stendas su Hitlerio ir
Stalino atvaizdais mini sovietų ir na-
cių okupacijų žalą Lietuvai, JAV pre-
zidento Franklin D. Roosevelt 1940 m.
spalio 14 d. pasisakymą, kad Lietuva
nėra praradusi nepriklausomybės, ji
tiktai laikinai atidėta, kad Lietuva
vėl bus laisva. Tai turėjo didelės reikš-
mės Lietuvos okupacijos nepripaži-

nimo politikai. 
Ketvirtajame stende – žydams skir-

ta  informacija: „International Histo-
rical Commission” ir Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos leidinys „We
Stand Together” (Mes stovime kartu).
Jame pateikta Lietuvos Seimo 1990 m.
gegužės 8 d. priimta deklaracija, pri-
menanti ir pagerbianti Holokausto
aukas, kurios sovietmečiu buvo nei-
giamos (sakoma, kad tai tik sovietų

žmonės). Lietuvos pastangas gyrė Iz-
raelio Knesset nariai, Izraelio amba-
sadorius ir kt. (Leidinys buvo įteiktas
Malzt muziejui.) Taip pat eksponuoja-
ma Jono Rimašausko knyga „Žydų
gelbėtojai”. Joje pateikiami liudijimai
asmenų, gelbėjusių žydus Lietuvoje
(originalai yra Kent State universite-
to Special Collections lietuvių skyriu-
je).

Eksponuojama knyga „Tie, kurie

Lietuvių paroda žydų kultūros muziejuje
Atkelta iš 5 psl.

gelbėjo (Those who rescued). Žydų
gelbėjimas Lietuvoje 1941–1944”. Ang-
liškas tekstas perteikia Žydų muzie-
jaus, Vilna Gaon Jewish State Mu-
seum, Righteous Gentiles departa-
mento (dabar žinomo kaip Toleranci-
jos centras) direktoriaus Michael Eren-
burg teigimą, kad  lietuviai iš tikrųjų
yra žydų  gelbėtojų  tau a.

Stendas sulaukė didelio žydų, ren-
ginio dalyvių, dėmesio. Dėkingi žydai
sakė, kad ir jiems dabar aiškiau, kodėl
lietuviai po olandų daugiausiai pro-
centiškai, pagal tautos dydį, išgelbėjo
žydų, – nes gerbė juos už tai, kad šie
prisidėjo kuriant nepriklausomą Lie-
tuvą 1918–1920 m. (antrasis stendas).

Penktasis stendas vaizdavo Lie-
tuvių Bendruomenę, apygardos ben-
drą darbą su Amerikos žydų komitetu. 

Maltz muziejui perduotos parodos
medžiagos fotokopijos, nuorašai. 

Fotokopijos įteiktos ir JAV val-
džios pareigūnams per Clevelando
Baltiečių komiteto pirmininkę Mylitą
Nasvytienę Birželio trėmimų minėji-
me 2015 m. birželio 14 d. Ekumenines
Mišias Šv. Kazimiero parapijoje atna-
šavo klebonas kun. Juozas Bacevi-
čius, latvių dvasininkai dr. Paul Bar-
bins ir dr. Sarma Eglite, estų atstovas
Peeter Orro.

Programoje parapijos žemutinėje
salėje kalbėjo JAV senatoriaus Sherrod
Brown atstovas, State Director John W.
Ryan, kuris priminė, kad senatorius
gina baltų valstybių nepriklausomybę.
Jis dėkojo dr. Stankui už Maltz mu-
ziejaus parodos kopijas ir pažadėjo
šią medžiagą, kaip suteikiančią giles-
nį sovietų-nacių okupacijų vaizdą Lie-
tuvoje, perduoti senatoriui Brown.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas

A.P.P.L.E. kursai atsisveikina su Lietuva
Atkelta iš 1 psl.

Šiais metais kursuose įvairių da-
lykų mokytojams rengiamas semina-
ras, skirtas aptarti Matematinio, gam-
tos mokslų, informacinių technolo-
gijų ir inžinerinio ugdymo sistemos
(angl. – STEAM) iššūkius
Lietuvos mokyklai. Bus
ieškoma bendrų spren-
dimų, kaip pagerinti mo-
kinių mokymo(-si) pasie -
kimus, įgyvendinant
STEAM. Istorijos, pilie-
tiškumo pagrindų, geo-
grafijos mokytojai ap-
tars pilietiškumo ug-
dymo situaciją mokyklose, ieš-
kos, kaip pagerinti kokybę, na-
cionalinio saugumo aktualijas
integruoti į ugdymą per pamo-
kas ir popamokinę veiklą.

Pradinio ugdymo mokyto-
jams šiemet bus pasiūlyta
dirbti grupėje ,,Rašymo proce-
sas nuo darželio iki pagrindi-
nės mokyklos”, kurioje bus
kalbama apie mokinių gebė-
jimą atrasti ir išreikšti savo
idėjas, formuoti nuomonę apie
tas idėjas, kurti rašinį. Kalbų
mokytojai gilinsis į komandi-
nio darbo subtilybes, susipa-
žins su kalboms mokyti nau-
dinga naujausia informacija
internete. Mokyklų direktorių
pavaduotojams ugdymui bus
surengtas seminaras apie
mo.kyklos kultūros atnauji-
nimą. 

Pradinio ugdymo, kalbų moky-
tojų ir pavaduotojų ugdymui grupėse
paskaitas skaitys lektoriai iš JAV, at-
stovaujantys A.P.P.L.E. bendrijai. Ki-
tose grupėse – Lietuvos mokytojai, iš-
ugdyti ilgametės A.P.P.L.E. progra-
mos. Pirmenybė atrenkant į kursus
šiemet buvo teikiama ra-
jonų, tautinių mažumų mo-

kyklų mokytojams. Kursus organi-
zavo Ugdymo plėtotės centras, jie fi-
nansuojami iš projekto ,,Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvali-
fikavimo sistemos plėtra (II etapas)”
lėšų. 

A.P.P.L.E. bendrija įsteigta 1990
metais JAV lietuvių Vaivos Vėbraitės-
Gust ir Jūratės Krokytės-Stirbienės

iniciatyva. Ši profesinė moky-
tojų bendrija telkė savano-
rius pedagogus iš JAV ir
Kanados. Lietuvos švie-
timo ir mokslo ministeri-

jos bei A.P.P.L.E. bendrijos projektas
prasidėjo 1991 m. vasarą. Iki 2006 m.,
kai buvo įkurtas Lietuvos mokytojų
fondas, programos veikla buvo finan-
suojama iš JAV surinktų labdaros
lėšų. 

Kursuose ir praktiniuose semi-
naruose tobulinosi ne tik mokytojai,
bet ir mokyklų administratoriai, bib-
liotekininkai, socialiniai darbuotojai.
Kai kurie dalyviai atvykdavo ne po
vieną, o trečią, šeštą, dešimtą kartą.
A.P.P.L.E. kursai buvo surengti ne tik
didmiesčiuose, bet ir Giruliuose, Ma-

rijampolėje, Mažeikiuose, Molė-
tuose, Trakuose, Šalčininkuose, Ši-
lutėje, Utenoje, Birštone, Skaudvi-
lėje ir kitur. A.P.P.L.E. bendrijos
veikla neapsiribojo vasaros kur-
sais – buvo telkiamos lėšos įvairiems
projektams ir sumanymams reali-
zuoti, buvo įgyvendinta daugiau nei
100 mokytojų projektų.

Pagrindiniai A.P.P.L.E. tikslai –
su kolegomis iš Lietuvos pasidalyti
Amerikos švietimo filosofija, profe-
sinėmis žiniomis, ugdymo metodais
ir įgūdžiais, užmegzti ilgalaikius ry-
šius tarp Amerikos ir Lietuvos žmo-
nių bei švietimo įstaigų, organiza-
cijų, skatinti Lietuvos mokytojų pro-
fesinį tobulėjimą, pasitikėjimą savo
jėgomis ir kt. 

Programa baigiasi, bet Lietuvos
ir JAV mokytojų bendradarbiavimą
žadama tęsti kitomis formomis ir
būdais. 

ELTAA.P.P.L.E. kursų dalyvės Daiva Šeputienė, Asta Semaškienė, Rūta Tuomaitė, Laima Macijevskaitė ir
Kristina Kubilienė džiaugėsi, kad kiekvienas užsiėmimas praturtina jų pedagoginių žinių kraitį.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Diena.lt) – Seimas prisi-
pažinusių buvusių sovietų saugumo
KGB bendradarbių slaptumą linkęs
saugoti 75 metus – po svarstymo pri-
tarta tokiam įstatymo pataisos pro-
jektui.

Projektą pateikusi Vyriausybė
siūlė prisipažinusius įslaptinti visam
laikui, bet šią nuostatą pakeitė Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
mitetas. Dėl įstatymo pataisos dar liko
vienas balsavimas.

Komitetas laikosi pozicijos, kad at-
sižvelgiant į kitų NATO valstybių
praktiką, įslaptinta informacija ne-
gali būti įslaptinama neribotam laikui,
o ilgiausias įstatyme numatytas in-
formacijos įslaptinimo terminas – 75
metai. Komitetas taip pat pažymi, kad
įslaptinimo terminas pagal galiojan-
čius teisės aktus gali būti pratęstas.

Šiuo metu įstatymas numato, kad

prisipažinusių buvusių slaptų KGB
bendradarbių duomenys įslaptinami,
tačiau nenustatyta, iki kurio laiko, ir
šiemet sueina terminas, kai jų by-
loms baigia galioti slaptumo žyma.

Valdančiosios koalicijos politinė
taryba prieš kurį laiką svarstė gali-
mybę paviešinti asmenis, kurie prisi-
pažino slapta bendradarbiavę su so-
vietų saugumu, bet idėjos atsisakyta
sužinojus, kad prisipažinusiems buvo
garantuotas slaptumas.

Paskelbus savanoriško prisipaži-
nimo terminą, Liustracijos komisijai
apie bendradarbiavimą su slaptosio-
mis SSRS tarnybomis prisipažino 1 589
asmenys.

Remiantis išlikusia KGB doku-
mentine medžiaga daroma prielaida,
kad 1940–1991 metais su LTSR KGB
slapta bendradarbiavo apie 118 tūkst.
asmenų.

Armėnijoje Maidanas neįvyko 

KGB agentai įslaptinti 75 metams

JAV politiko dėmesys – Lietuvos energetikai

Vilnius (ELTA) – Energetikos mi-
nistras Rokas Masiulis birželio 28 die-
ną  Klaipėdoje susitiko su JAV Atsto-
vų rūmų pirmininku John Boehner,
kuriam pristatė Lietuvos pasiekimus
didinant šalies bei regiono energetinį
saugumą. J. Boehner Klaipėdoje ap-
žiūrėjo Suskystintųjų gamtinių dujų
(SGD) terminalą.

Tokio rango politiko susidomėji-
mas Lietuvos energetikos projektais
yra didelis mūsų visų pasiekimų įver-
tinimas. Beje, J. Boehner atrodė labai

gerai susipažinęs su situacija Lietuvos
energetikos sektoriuje bei domėjosi
mūsų pasiekimais. Laiku ir pigiau
nei planuota pasistačiusi SGD termi-
nalą Lietuva gali būti pristatoma pa-
sauliui kaip pavyzdys, kaip spręsti
energetinio saugumo problemas. 

Lietuva mato JAV kaip partnerę
daugelyje sričių, taip pat ir energeti-
koje. Visam pasauliui svarbu, kad JAV
apsispręstų dėl savo energetinių iš-
teklių eksporto bei taip padidintų kon-
kurenciją rinkoje.  

Nemokamas ,,Google WiFi” visame pasaulyje 

New York (Faktai.lt) – Pagaliau
nebereikės klausti barmeno WiFi pri-
sijungimo slaptažodžio ar kavinėje
pirkti pigiausią gėrimą tik tam, kad
gautumėt galimybę prisijungti prie
interneto. ,,Google” ruošiasi suteikti
nemokamą WiFi prieigą visam pa-
sauliui.

Kaip pranešama, kompanija
,,Google” šio milžiniško ir ambicingo
projekto įgyvendinimą ruošiasi pradėti
nuo New Yorke.

Technologijų gigantas užsibrėžė
siekį transformuoti 10 tūkst. senų te-
lefonų būdelių į WiFi ryšį palaikančias
stotis. 

Be to, vartotojai galės ne vien tik
naudotis nemokama interneto prieiga,
bet ir pakrauti savo telefonus, pa-

skambinti, pasidomėti viešojo trans-
porto tvarkaraščiais ir kita naudinga
informacija apie miestą.

Pirmieji tokie „taškai” planuoja-
mi įrengti jau ankstyvą šių metų ru-
denį. Jei tai suveiks, greitu metu šis
produktas bus pristatytas pasauliniu
mastu.

Austrijoje sukruto ES priešininkai
Viena (ELTA) – Austrijos narystės

Europos Sąjungoje (ES) priešininkai
renka parašus peticijai dėl šalies pasi-
traukimo iš bloko. Parašai bus renkami
iki liepos 1 d. 

Peticiją inicijavo 66-erių buvusi
vertėja Inge Rauscher. Tai ne pirmas jos
bandymas: dar 2000 m. moteris pradė-
jo to paties siekiančią peticiją, bet ją pa-
sirašė tik 3,35 proc. Austrijos rinkėjų. 

Anot I. Raucher, nebūdama ES
narė, Austrija išloštų ekonomiškai, so-
cialiai ir aplinkosaugos požiūriu. Jos

teigimu, ES yra nedemokratiška, nes
įstatymai yra priimami komisarų, ku-
rių nerenka žmonės. 

Peticijos organizatorė tvirtina, kad
Austrijai pasitraukus iš ES, kiekvienas
šalies namų ūkis praturtėtų papildo-
mais 9,800 eurų per metus, nes šaliai
daugiau nebereiktų padėti išlaikyti ES
administracijos. 

Kad Austrijos parlamentas svars-
tytų dėl referendumo surengimo, peti-
ciją privalo pasirašyti mažiausiai 100
tūkst. austrų. 

Atėnai („Draugo” info) – Grai-
kija birželio 27 dieną atmetė savo
skolintojų pasiūlymą pratęsti pen-
kiems mėnesiams dabartinę fi-
nansinės pagalbos programą ir
skirti 12 mlrd. eurų, jeigu šalis su-
tiktų įvykdyti virtinę reformų. 

Dabartinis kreditorių pasi-
ūlymas reiškia dar didesnę Grai-
kijos skolą ir dar griežtesnį tau-
pymo režimą, o Graikijoje jau
dabar yra 1,5 milijono bedarbių ir 3
mln. žmonių skursta.

Tačiau atsakydamas į šį pasiūly-
mą Graikijos premjeras Alexis Tsipras
pranešė apie ketinimą šalyje surengti
referendumą dėl finansinės pagabos
šiai šaliai, kurią galėtų suteikti tarp-
tautiniai kreditoriai.

Savo kreipimesi į tautą A. Tsipras
pareiškė, kad tokia būtinybė iškilo to-
dėl, kad tarptautiniai Graikijos par-
tneriai ketina šaliai pasiūlyti neįgy-
vendinamas sąlygas. 

Graikijos parlamentas per skubų
plenarinį posėdį naktį į sekmadienį

balsų dauguma ratifikavo pasiūlymą
liepos 5-ąją surengti referendumą dėl
šalies kreditorių pasiūlymo priėmi-
mo arba atmetimo.

Birželio 27 dieną dar buvo su-
rengtas neeilinis Euro grupės šalių fi-
nansų ministrų tarybos posėdis dėl
biudžeto taupymo ir reformų Graiki-
joje. Susitarimas su kreditoriais būtų
suteikęs šaliai galimybę gauti tarp-
tautinių kreditų. Gresia pavojus, kad
Graikija pirmą kartą euro zonos isto-
rijoje taps nemokia šalimi ir pasi-
trauks iš jos. 

Po žinios apie referendumą grai-
kai puolė tuštinti bankomatus. 

Graikija skolas „grąžins” referendumu

Jerevanas (BNS) – Armėnijos pre-
zidentas birželio 27 dieną įšaldė spren-
dimą nuo rugpjūčio 1-osios pabranginti
elektrą buitiniams vartotojams, mė-
gindamas užbaigti protestus, per ku-
riuos eismas sostinės pagrindiniame
bulvare buvo blokuojamas šešias die-
nas iš eilės.

Prezidentas Seržas Sargsianas pa-
skelbė, kad jo vyriausybė prisiims
elektros „tarifų padidinimo naštą”,
kol bus atliktas Rusijos valdomos elekt-
ros tinklų bendrovės auditas.

Tūkstančiai protestuotojų, dau-

giausiai jaunimo, beveik savaitę blo-
kavo Jerevano centrinį bulvarą, o de-
monstrantų skaičius pastarąją savai-
tę nuolat didėjo. Pastarosiomis dieno-
mis protestai atrodė labiau panašūs į
gatvės šventę: demonstrantai šoko ir
dainavo nacionalines dainas.

Armėnija yra artima Rusijos są-
jungininkė, todėl šie protestai kėlė di-
delį susirūpinimą Maskvai. Protestų
vietoje buvo leidžiama garsi muzika;
demonstrantai skandavo „Pergalė!” ir
„Armėnija!”

Austrija uždarys ambasadas Baltijos šalyse

Vilnius (BNS) –  Austrija, siekda-
ma stiprinti atstovavimą politiškai
svarbiausiuose regionuose, ketina per-
žiūrėti turimą atstovybių tinklą ir
2018 metų rudenį uždaryti ambasa-
das Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei
Maltoje, žurnalistams pareiškė Aust-
rijos užsienio reikalų ministras Se-
bastian Kurz.

Austrijos naujienų agentūros APA
teigimu, S. Kurz žurnalistams sakė, jog
sprendimas uždaryti šias ambasadas
priimtas atsižvelgiant į tai, kad jos „ge-

rokai atsilieka” teikdamos konsuli-
nes paslaugas arba ekonominio ben-
dradarbiavimo srityje. Ministro teigi-
mu, ateityje Baltijos šalių regionui
gali būti atstovaujama per Austrijos
ambasadą Stokholme.

Pasak S. Kurz, sprendimas užda-
ryti ambasadas Baltijos šalyse nėra su-
sijęs su dabartine politine padėtimi ir
Rusijos keliama grėsme. Ministras
taip pat pabrėžė, kad Lietuva, Latvija
ir Estija jau yra Europos Sąjungos ir
NATO narės.

Vilniuje atidaryta M. Šagalo litografijų paroda

Vilnius („Drau-
go” info) – Vilniuje,
teatro, muzikos ir
kino muziejuje atida-
ryta dailininko Marko
Šagalo darbų paroda
„Stebuklo laukimas”,
čia eksponuojama per
40 jo sukurtų litogra-
fijų.

Prieš devynerius
metus šiame pačiame
muziejuje buvo su-
rengta paroda „Mar-
kas Šagalas ir kiti
avangardistai” iš Vi-
tebsko Šagalo muziejaus kolekcijos.
Tuomet joje eksponuota penkiasde-
šimt litografijų ir ksilografijų. Šie-
met ketinta bendradarbiavimą tęsti, su-
rengiant tik M. Šagalo kūrinių parodą,
tačiau kaip sako muziejaus direktorė,
dėl biurokratinių kliūčių planus teko
keisti. Šios trijų ciklų litografijos at-

keliavo Prancūzijos, iš privačių ko-
lekcijų ir Lietuvoje eksponuojamos
pirmą kartą.

Paroda teatro, kino ir muzikos
muziejuje veiks iki liepos pabaigos.
Ekspozicijoje taip pat galima pasižiū-
rėti baltarusių sukurtą filmą apie M.
Šagalą.

Euro zona be Graikijos?       ėvoxeurop.eu iliustr.
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Tai žinotina kiekvienam Lietuvos piliečiui
Su nesulaikoma tėkme bėga lai kas. Rytoj jau – liepa.
Liepos mėnesio kalendoriaus lapeliai žymi dvi mūsų
tautai svarbias datas – Valstybės die ną, susijusią su
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimu ir liepos 15-
ją – Žalgirio mūšio 605 metų sukakties dieną. Vėl bur-
sis žmonės į šventines sueigas, bus keliamos vėlia-
vos. Pa ban dykime dar kartą pavartyti savo vėliavos
istoriją, prisiminti tai, kas žinotina kiekvienam Lietuvos
pi lie čiui. 

Jei pravertume internete Dabar tinės lietuvių
kalbos žodyną, jame  „vė liava” apibūdinama
gana sauso kai – audeklo gabalas, vartojamas

kaip simbolis, žymuo, ženklas... Žo dy nui, matyt, tiek
ir užtenka. O mes pa sistenkime į savo vėliavą pa-
žvelgti kiek plačiau, gal šiek tiek romantiš ku žvilgs-
niu. Juk tai mūsų vėliava, mūsų meilė ir pasidi-
džiavimas! Ji mū sų valstybės simbolinė išraiška, tau-
tos ir valstybės skiriamasis simbolis.

Jau nuo seno mūsų protėviai turėjo suprantamą
ženklą. Šaukia ma sis ženklas susirinkimui arba
gintis nuo užpuolikų būdavo visiems ta da pažįsta-
ma kreiva lazda – krivūlė. Ją laikydamas rankoje,
kaip rašo ra šytojas  Kazys  Saja,  kunigaikščio pa-
 siųs tas raitelis, šauklys aplėkdavo visas sodybas. Vė-
liau krivūlė įgavo tik savo pirmąją prasmę. Tikėta,
kad žygiuojančius į kovą vyrus lydi žuvu sių narsių
kovotojų vėlės, padedan čios nugalėti priešus. Gal ir
taip at si rado vėliava, įkūnijusi mūsų karžygių vėles.
Net kovotojų pulkai buvo skaičiuojami vėliavomis.
Vėliava vi sa  da palaikė kovinę dvasią, ji buvo orien-
tyras mūšio lauke. Todėl kare buvo stengiamasi su-
naikinti priešo vėliavą, tuo pačiu ir palaužti karių
va lią. Su pergale grįžtančių karių garbingiausiose
eilėse buvo nešamos karinių pulkų vėliavos.

Lietuvių vėliava pirmą kartą isto riniuose šal-
tiniuose abstrakčiai, nenurodant jos išvaizdos,  pa-
minėta 14 amžiaus pabaigoje Vygando Mar bur-
 giečio kronikoje aprašant lietuvių kautynes su kry-
žiuočiais prie Veliuonos, tuomet vadintos Bajerbur -
go pilies. Įdomiai lietuvių vėliavas, su  sietas su Že-
maitija, aprašo, pažy mė damas jų baltą baltišką
spalvą ir Simonas Daukantas: „Kariauna, stodama
į kovą, turėjo priešaky didelę baltą vėliavą, ant ku-
rios buvęs skydas, pusiau perdalytas, viršutinėje pu-
 sėj geltoni, o apatinėje mėlyni laukai, geltonuo-
siuose laukuose ka rūna buvusi stati, o mėlynuo-
siuose aukštynoka. Kartais turėję baltą vėliavą,
kurios skyde buvęs žmogus, besėdįs meškos galva,
ant kurios vėliavos buvę išrašyti tie žodžiai: „Dieve
kūrėjau, supyk ant pūstytojų, užtik juos”. Balta spal-
va reiškusi senovės lietuviams būdingas gražias mo-
ralines savybes: nekaltumą, dorumą ir teisingumą.
Penkioliktame amžiuje lenkų kronininko Jano Dlu-
gošo Žal girio mūšio aprašyme minima, kad Vytau-
to atvesti pulkai turėjo raudo nas vėliavas su baltu
raiteliu ant bė ro, juodo ar obuolmušo – su apskri-
tomis dėmelėmis žirgo. Taip pat pažy mimos vėliavos
su Gediminaičių stulpais. Manoma, kad pastarąsias
vėliavas turėjo kariai, atvykę iš Trakų že mės, kuri
buvo laikoma Vytauto tė vonija. Vėliavos su raiteliu
priklausiusios  kitiems lietuvių pulkams, at vyku-
siems iš kitų Lietuvos Didžio sios Kunigaikštystės že-
mių. Po Liub lino unijos vėliavoje greta Vyčio ar ki-
toje pusėje jau ryškėja ir lenkų Bal tasis erelis. Kiek
žinoma, Lietuvos her binės vėliavos nuo 16 amžiaus
antrosios pusės buvo trijų spalvų. Didžiosios Kuni-
gaikštystės, Vilniaus vaivadijos ir jos apskričių – pa-
vietų vėliavos turėjo raudoną spalvą, Lie tuvos di-
džiojo etmono, Trakų vaiva dijos su jos pavietais vė-
liavos buvo mėlynos, o Žemaitijos – baltos. Visų vė-
liavų pagrindinėje pusėje buvo vaiz duojamas vals-
tybės herbas.

Taigi, Lietuvos Didžiosios Kuni gaikštystės vė-
liava buvo raudona su  Vyčiu – baltu raiteliu. Ši vė-
liava išli ko iki pat 18 amžiaus pabaigos. 

Baigiantis 18 amžiui, Europos valstybės pradė-
jo kurti savo naciona lines tautines vėliavas su įvai-
rių spal vų juostų deriniais. Tokiai tenden cijai pa-
vyzdį davė Prancūzija, per Didžiąją savo revoliuci-
ją pakeitusi senąją vėliavą į juostuotą, atitikusią to
meto tris revoliucijos šūkius: lais vė, lygybė, broly-
bė. Kai kuriose valstybėse valstybinės vėliavos tapo
ir tautinėmis vėliavomis. 

Lietuva patekusi  į carinės Rusi jos imperijos na-
gus, praradusi savo valstybingumą, negalėjo rūpintis
ir savo tautinės vėliavos reikalais. 

Nuo 17 amžiaus žinoma Mažosios Lietuvos tri-
jų horizontalių juostų vė liava: viršutinė – žalia, vi-
durinė – balta, apatinė – raudona. Ji pradėta naudoti
1660 metais. Šios vėliavos spal vos nuo 1725 metų buvo
naudojamos ir lietuvių dragūnų pulkų simbolikoje.
Įdomu pažymėti, kad šią trispalvę  turėjo ir Kara-
liaučiaus universiteto lietuvių studentų korporaci-
ja „Lithuania”, veikusi nuo 1829 metų bei kiek vėliau
įkurta Tilžėje lietuvių tautinė draugija „Birutė”.

Savo vėliavą nuo 19 amžiaus an trosios pusės tu-
rėjo ir lietuvių drau gijos Jungtinėse Amerikos Vals-
ti jose. Čia buvo pasirinktos dvi – balta ir mėlyna spal-
vos. 1900 metais Brook ly no lietuvių draugija turėjo
raudoną-geltoną-mėlyną vėliavą. 1905 metais Apaš-
talo švento Mato draugija savo vėliavoje vidurinę gel-
toną spalvą pakeitė į baltą. Ši raudona-balta-mė lyna
vėliava buvo naudojama įvairiuose lietuvių suva-
žiavimuose. Vėliau  – 1912 metais atsirado raudonos-
ža lios-geltonos spalvų derinys. 1914 me tų lapkričio
mėnesį jau priimtas ki tas spalvų derinys: geltona-
žalia- rau dona. Viduryje buvo auksinis skydas su Vy-
timi. Taigi šiame krašte veikusios draugijos pasi-
gamindavo pagal savo išmanymą savo vėliavą ir lai-
kydavo ją tautine.

Per Pirmąjį pasaulinį karą pabė gę į Rusiją lie-
tuviai naudojo žalios-baltos-raudonos vėliavos spal-
vas. Ma tyt, juos veikė Mažosios Lietuvos vė liavos
spalvos, priimant jas, kaip savas, tautines spalvas.

Tautinės vėliavos pačioje Lietu voje klausimas
pirmą kartą  svarstytas 1905 metais gruodžio mėnesį
Lietuvių suvažiavime – Didžiajame Vilniaus Seime.
Daktaras Jonas Ba sanavičius pasiūlė Lietuvos tau-
tine vėliava pripažinti LDK vėliavą su baltu raiteliu
raudoname lauke. Ta čiau šis pasiūlymas nebuvo pri-
imtas, nes raudona spalva buvo susijusi su revoliu-
cionierių vėliavos spalva ir reiškė susirinkusiųjų
daugumai nei giamas asociacijas. Be to, Vytis rau do-
 name lauke visada buvo ne tautinė, o valstybės vė-
liava.

Ginčai dėl tautinės vėliavos  atsi naujino 1917 me-
tais būsimos Lietu vių konferencijos išvakarėse.
Susi rin kusieji pas dr. J. Basanavičių konferencijos
rengėjai nutarė vėliavos spalvas išrinkti iš tautinių
audinių. Daili ninkas Antanas Žmuidzinavi čius tau-
tiniuose drabužiuose bei juos tose įžvelgė dvi vy-
raujančias spalvas – žalią ir raudoną. Jis ir pa rengė
tokį dvispalvės vėliavos projektą. Žalia-raudona vė-
liava puošė ir istorinę Lietuvių konferenciją, vyku -
sią Vilniaus miesto teatro salėje. Ta čiau ši vėliava
daugeliui Konferen ci jos dalyvių atrodė niūrokai. Ži-
nomas archeologas ir tuometinis heraldikos spe-

cialistas Tadas Daugirdas pasiūlė tarp žalios ir
raudonos spalvos įdėti geltonos spalvos juostą. Ji tu-
rėjo simbolizuoti prisikeliančios Lietuvos aušrą. Ta-
čiau Konferencija vėliavos klausimo neišsprendė. Šį
klausimą pavedė išspręsti išrinktai Lietuvos Tary-
bai. Taryba tuo reikalu sudarė komisiją, į kurią įėjo
Tadas Daugir das, Jonas Basanavičius ir Antanas
Žmuidzinavičius. Komisija nuspren dė pirminį vė-
liavos projektą papildy ti dar viena tokio pat pločio
– geltona spalva. Taip atsirado dabartinė mūsų vė-
liava su  vienodo pločio horizontalios juostos trimis
spalvomis: geltona, žalia, raudona. Ją Komisija
priėmė 1918 metų balandžio 19 dieną, o Lie tuvos Ta-
ryba ją patvirtino kaip laikiną Lietuvos valstybės vė-
liavą. Šios vėliavos spalvos, kaip valstybės spal vos,
pažymėtos ir Steigiamojo Seimo 1922 metais rugp-
jūčio 1 dieną priimtoje pirmojoje nuolatinėje Lie-
tuvos Valstybės Konstitucijoje. Tokią pačią nuosta-
tą matome ir 1928 metų Lietu vos Valstybės Konsti-
tucijoje. 1938 me tų Konstitucijoje šios spalvos įvar-
din tos jau kaip tautinės, pabrėžiant čia visose mi-
nėtose Konstitucijose pažy mėtą Valstybės ženklą –
baltą Vytį rau doname lauke.

Sovietinis okupantas 1940 metais mūsų kraštui
primetė savo raudoną vėliavą, o nuo 1953 metų – va-
dinamą „LTSR vėliavą”, pažymėtą sovietiniu pjau-
tuvo ir kūjo ženklu su vyraujan čia raudona spalva.
Mūsų lietuviška Trispalvė buvo uždrausta. Kas
mėgino priešintis sovietiniams bude liams, buvo
sugrūsti į kalėjimus, nu kankinti, sušaudyti ar iš-
tremti į Si birą. Tačiau nepaisant to, kasmet, ypač per
Vasario 16-tąją, vėliava slapta, daug rizikuojant, bū-
davo tai vie nur, tai kitur – geriausiai matomose vie-
tose vis iškeliama. Prisimintina 1956 metais suple-
vėsavusi Trispalvė Rotušės aikštėje ant Jėzuitų
bažny čios bokšto, kurią iškėlė tuometinės pogrin-
dinės organizacijos „Geležinis vilkas” vado pava-
duotojas, o dabarties – lietuviško ginklo ir Lietuvos
ka riuomenės kūrėjų sąjungos pirmi nin kas Algirdas
Petrusevičius. Dėl  palikto  įspėjamojo užrašo – „už-
minuota”, ilgoką laiką bijota prie jos prisiartinti. Pri-
simintina ir 1958 me tais Lietuvos laisvės kovotojo,
vieno iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų
Petro Plumpos iškelta vėliava ant Petrašiūnų elekt-
rinės kamino. Lietuviška Trispalvė gąsdindavo so-
vietinį okupantą, jos iškėlėjams surasti buvo meta-
mos didžiulės tuometinės milicijos ir saugumo pa-
 jėgos. Ši vėliava reiškė Lietuvos  ir mū sų tautos gy-
vybingumą, prisikė li mo viltį, jos nepalaužtą dvasią,
trupinusią sovietinės ideologijos pančius. Ją žmonės
sveikindavo savo širdimi. Tautinių spalvų ir Kry-
žiaus ženklu buvo pažymėta ir narsiųjų Lietuvos par-
tizanų priesaika, kova prieš sovie tinį okupantą.
Prieš akis iškyla Kau no tremties ir rezistencijos mu-

Be tautinės vėliavos pagerbimo neapsieina nė viena lietuvių šventė. Iškilmingu trispalvės įnešimu prasidėjo
Centrinės New Jersey LB vasaros šventė ,,Oi girioj girioj, žalioj girelėj”. Rengėjų nuotr.
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org

ziejuje eksponuojama šaudyta, bet ne-
sušau dyta išlikusi Lietuvos partizanų
vė liava, išlikusi atmintis.

1988 metais kilęs Lietuvos Sąjū dis
ėmė vėl viešai naudoti geltoną- žalią –
raudoną vėliavą, skelbusią naują Lie-
tuvos prisikėlimą. Spau džiant atgi-
mimo Sąjūdžiui, 1988 m. lapkričio mė-
nesio 18 dieną dar tuo metinė LTSR
Aukščiausioji taryba pri pažino šią vė-
liavą valstybine vė lia va.         

1992 metais Lietuvos Respublikos
piliečių referendumu priimtos  Kons-
 ti tucijos 15 straipsnyje įrašyta, kad
„Valstybės vėliavos spalvos – gelto-
na, žalia, raudona”. Tame pačiame
straipsnyje pažymėtas ir „Valstybės
herbas – baltas Vytis raudoname lau-
ke”. Dabar  Lietuvos Respublikos vals-
tybės vėliavos ir kitų vėliavų Įstatyme
žymima ir Lietuvos valstybės istorinė
vėliava – „istorinis Lietuvos valstybės
simbolis, audeklas, kurio raudoname
lauke vaizduojamas sidabrinis šar-
vuotas raitelis ant balto žirgo, laikan-
tis de šinėje rankoje virš galvos iškel-
tą si dabrinį kalaviją...” Tai vis mums
brangūs simboliai, nugalėję visas mū -
sų kraštą kamavusias negandas, pa-
žymėti ir skausmu, ir kovomis, trem-
ties ir gyvojo tikėjimo, pergalės
džiaugsmo ašaromis. Dabar mūsų
Trispalvė plevėsuoja prie įvairių tarp-
tautinių organizacijų būstinių, prie
Lietuvos atstovybių. 2004 metų balan-
džio 2 dieną Lietuvos valstybės vėlia-
va buvo iškilmingai iškelta prie NATO
būstinės Briuselyje. Ją galima pama-
tyti ir pašto ženkluose, ir aukš čiausių
pasaulio kalnų viršūnėse. 

Dabar norėčiau pateikti keletą
priminimų.  Lietuvos valstybės vėlia-
va, keliama prie ar virš pastatų pa pras-
tai yra 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio.
Gali ji būti ir kitokių matmenų, tačiau
visada vėliavos pločio ir ilgio santykis
turi būti 3:5. Kai kada abejojama, kaip
pasukti vėliavą keliant ją vertikaliai.
Iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą
vertikaliai, kairėje pusėje turi būti
geltona juosta, viduryje – žalia, deši-
nėje – raudona. Kitaip sa kant, heral-
dinėje dešinėje pusėje turi būti gelto-
na juosta, viduryje – žalia, kairėje –
raudona. Prieš sieną vėliava statoma
kairėje patalpos pusėje, o jeigu pra-
nešėjas kalba prie tribūnos, vėliava
jam statoma iš dešinės pusės. Jeigu
prie pastato yra du laikikliai – vėliava
iškeliama kairiajame laikiklyje. Jeigu
yra trys laikikliai – vėliava iškeliama
centre. Tas pats pasakytina, jei vėlia-
va keliama prie pastato ant stiebų. Ant
transporto priemonės vėliava tvirti-
nama transporto prie monės dešiniojo
sparno priekyje. Vė liavos turi būti
tvarkingos ir nenu blukusios.

Jeigu kartu iškeliamos kelios vė-
liavos, jos turi būti viename aukštyje,
turi atitikti Lietuvos valstybės vėliavos
dydį, laikantis šio eiliškumo: Pirmoji
– Lietuvos valstybės vėliava, antroji –
Lietuvos valstybės istorinė vėliava,
trečioji – užsienio valstybės vėliava,
ketvirtoji – Europos Sąjun gos vėliava
ir t. t. Visada Lietuvos valstybės vė-
liava turi būti iškelta pirma ir nuleis-
ta paskutinė arba visas vėliavas kelti
ir nuleisti vienu metu. Sukryžiavus su
kitos valstybės vėliava, Lietuvos vals-
tybės vėliava turi bū ti ant viršaus. Ant
pastato fasado Lietuvos valstybės vė-
liava iškeliama kairiajame laikiklyje,
Europos Sąjun gos – dešiniajame. Taip
daroma ir jei keliamos vėliavos ant
stiebų, esančių prie pastato.

Kartais matai iš dviejų ar  trijų pa-
statytų stiebų vieną paaukštintą stie-
bą, ant kurio pakabinta Europos Są-
jungos vėliava. Mūsų valstybės vėlia-
vai čia duotas žemesnis stiebas... Tokiu

būdu ne tik pažeidžiamas Įsta tymas,
bet ir patys lyg pataikaudami Europos
Sąjungai, pažeminam savo valstybę,
pažeminam ir save. Dar rei kia prisi-
minti, kad prie mokyklų iškeliama
Lietuvos valstybės vėliava prasidėjus
mokslo metams ir nuleidžiama jiems
pasibaigus. Pakeliant ir nuleidžiant vė-
liavą turi būti suteikiama jai atitinka-
ma pagarba, gal su kur tas tam tikras ri-
tualas. Ji neturi būti pamiršta ir per
mokslo metus, ji, kaip ir Lietuvos him-
nas, turi prisi dėti prie mokinių pilie-
tinio patriotinio ugdymo. Deja, mūsų
mokyklose dažnai to nebūna – vėliava
tik forma liai pakeliama, paskui už-
mirštama, dažnai užmirštama net nu-
leisti... Tokiose mokyklose mokiniams
ne pri menama nei mūsų vėliavos reikš-
 mė, nei prasmė, nei jos turinys.

Minint gedulą, Lietuvos valsty-
bės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo il-
 gio. Jei mūsų valstybės vėliava kelia-
ma ne ant stiebo, o  su gedulo ženklu
– prie vėliavos koto prisegamas 10 cm
pločio juodas kaspinas, kurio galai
siekia vėliavos apačią. Jeigu su Lie tu-
vos valstybės vėliava iškeltos kitos
vėliavos, reikėtų jas nuimti.

Už Lietuvos valstybės vėliavos
tinkamą iškėlimą ir jos priežiūrą at-
sako įstaigų vadovai. Tačiau visi tu-
rėtume rūpintis iškeltos vėliavos sau-
gumu ir jos garbe. Iškeliamai ar pa-
statomai Lietuvos valstybės vėliavai
turi būti skirta garbingiausia vieta.
Vėliavą turėtume nešti arba prie jos
stovėti susikaupę, nesiblaš kydami,
nesidairydami į šalis, nesi kal bėdami.
Turėtume visi prisiminti ir jos spalvų
reikšmingumą.  Geltona spalva sim-
bolizuoja mūsų troškimą veržtis į švie-
są ir tiesą, ji primena mums saulę, ru-
dens nugelsvintus brandžius javus.
Žalia spalva – vilties spalva, ženkli-
nanti gyvybę, mūsų žaliuosius miškus,
mūsų pavasariu al suojančią žemę.
Raudona spalva – tai sukilėlių, knyg-
nešių, Nepriklauso my bės kovų sava-
norių ir vėlesnių laikų kovotojų – par-
tizanų ir kitų paaukojusių savo gyvy-
bę dėl Tėvynės laisvės pralietas krau-
jas... Džiugu ma tyti per šventines die-
nas prie na mų plazdančias mūsų Tris-
palves. Tačiau liūdna, kad dalis žmo-
nių – Lietuvos piliečių, pagraužti abe-
jingumo ar priešiškumo mūsų valsty-
bei kandžių, vėliavos neiškelia... 

Pirmą kartą mūsų Trispalvė bu vo
iškelta 1918 metais lapkričio 11 dieną

ant Valstybės tarybos pastato. 1919
me tų sausio 1 dieną  dešimties savano-
 rių būrys mūsų vėliavą iškėlė Gedimi-
no pilies bokšte. Ji pagerbta  šūvių
aidu ir sugiedotu Lietuvos himnu.  Po
kelių dienų – sausio 6 dieną Vilnių už-
ėmę rusų bolševikai nuo Trispalvės nu-
plėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik
raudoną. Antrą kartą Lietuvos Tris-
palvė su ple vėsavo Gedimino pilies
bokšte 1920 metų rugpjūčio mėnesio 26
die ną, kai į Vilnių grįžo Lietuvos ka-
riuo menė. Tačiau lenkai, klastingai su-
 laužę Suvalkų sutartį ir užgrobę mū sų
sostinę, lietuvišką Trispalvę vėl nu-
plėšė. Po devyniolikos metų trukusios
okupacijos – 1939 m. spalio mėnesio 28
dieną Lietuvos kariuomenė vėl įžengė
į Vilnių. Kitą – spalio 29 dieną Gedimi -
no pilies bokštas vėl pasipuo šė Lietu-

vos laisvės vėliava. Deja, ir šį kartą ne-
ilgam. Sovietinės okupacijos krau-
juoti debesys nutraukė jos ple vėsavimą
net iki 1988 metų. 1988 me tais spalio 7
dieną Lietuvos Trispal vė, lydima tri-
mitų garsų gaudesio, mūsų himno
gar sų, mūsų širdžių šilumos bei
džiaugsmo ašarų, iškilmingai pakilo į
Gedimino pilies bokšto stiebą. Mano-
me, kad jau dabar jokia pikta ranka ne-
išdrįs jos pa liesti.

Prisimenant pirmąjį Trispalvės
iškėlimą Gedimino pilies bokšte – kas-
met per Naujus metus švenčiama ir Lie-
tuvos vėliavos diena. Sausio 1-ją Gedi-
mi no pilies kalne vyksta iškil minga vė-
liavos pakeitimo bei jos pagerbimo iš-
kil mės.    

Parengė Zigmas Tamakauskas
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pasaulyje yra nemažai Mergelės Marijos apsireiškimo
vietų, tačiau ne visas jas pripažįsta Katalikų bažnyčia.
Lietuvoje turime seniausią Europoje vietą – Šiluvą, kur
Marija apsireiškė dar 1608 metais, tačiau ši vieta pa-
saulyje vis dar nėra gerai žinoma. Daug labiau yra ži-
noma Guadalupe Meksikoje (apsireiškimas įvyko
1531 metais), Lourdes Prancūzijoje (1858 metai) ir ypač
Fatima Portugalijoje, kur keletas Mergelės Marijos ap-
sireiškimų trims piemenėliams įvyko 1917 metais ir
jau intensyviai ruošiamasi paminėti 100-ąsias jų me-
tines. 

Tokia vieta yra ir Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose, Green Bay miesto apylinkėse Wiscon-
sin valstijoje – Mergelė Marija čia apsireiškė

emigrantei iš Belgijos Adelei Brise 1859 metais, o šis
faktas buvo patvirtintas 2010 metų pabaigoje. Tačiau
daugelio piligrimų lankoma vieta pietinėje Bosnijoje
ir Hercegovinoje, Medjugorje vietovėje kelia daug abe-
jonių – visai neseniai tas abejones išdėstė Balkanuose
lankęsis popiežius Pranciškus, pranešęs, jog Vati-
kanas netrukus priims sprendimą dėl apsireiškimų
šioje vietovėje autentiškumo.    

Atvykus į Portugalijos sostinę Lisaboną, nuo jos
apie 130 kilometrų įsikūrusią Fatimą pasiekti visai
nesunku maršrutiniu autobusu, kuris gausiai pi-
ligrimų lankomą vietą pasiekia maždaug per pu-
santros valandos. Fatima buvo pavadinta XII amžiaus
maurų princesės vardu ir prieš šimtą metų turėjo vos
2 500 gyventojų, o dabar miestelyje gyvena apie 8 000
žmonių, yra kelios vidurinės mokyklos ir daugybė
viešbučių, kurie vienu metu gali priimti daugiau kaip
10 000 maldininkų. Fatimoje šiuo metu įsikūrę apie
15 skirtingų vyrų kongregacijų su įvairiomis semi-
narijomis ir noviciatais, o moterų kongregacijų
skaičius siekia beveik 70. 

Jau artėjant prie apsireiškimo vietos galima ma-
tyti daugybę ta kryptimi traukiančių žmonių, o ša-
lia tos vietos įsikūręs modernus viešbutis vadinasi
„Aleluia”. Maldininkų čia itin gausu savaitgaliais ir
ypač 13-osiomis mėnesio dienomis, nes būtent 1917
metų gegužės 13-ąją Fatimoje įvyko pirmasis apsi-
reiškimas, kuris kartojosi kas mėnesį iki pat tų metų
spalio. Dabar kas mėnesį tomis dienomis čia ren-
giamos specialios procesijos su žvakėmis ir kalbamas
rožinis.

1917 m. gegužės 13 d. ir kas mėnesį iki tų metų
spalio trys jauni piemenukai – Lucia dos Santos ir jos
pusbrolis Francisco Marto bei pusseserė Jacinta Mar-
to sakėsi matę moterį, kuri jiems prisistačiusi šven-
tąja mergele. Lucia buvo vyriausia iš trijų regėtojų,

Fatima ruošiasi minėti 100-ąsias Mergelės
Marijos apsireiškimo metines

jai tada buvo 10 metų, Francisko – 9, o  Jacintai – 7.
Trys vaikai iš netoliese esančio Aljustrel kaimo Fa-
timoje ganė avis. Tą 1917-ųjų gegužės 13-ąją, kaip ir
kiekvieną dieną, jie visi trys kartu sukalbėję rožinio
dalį, o apie vidudienį pamatė akinančią šviesą. Iš pra-
džių vaikai pamanė, kad tai žaibas, bet šviesa negeso
ir staiga joje pasirodė moteris spindinčiais baltais
rūbais su rožiniu rankoje. Švenčiausioji Mergelė vai-
kams sakė, kad jei žmonija neatsivers, ją ištiks di-
delės nelaimės. Ji ragino kalbėti rožinį, melstis už
taiką ir už nusidėjėlių atsivertimą.

Pirmojo apsireiškimo metu Marija prašiusi
vaikų grįžti į tą pačią vietą po mėnesio. Birželio 13-
ąją vaikai vėl susitiko su ja, apsireiškimas pasi-
kartojo ir liepos 13-ąją. Garsas apie tai plačiai pa-
sklido, vaikų pasakojimai apie jų matytą moterį
skaisčiai spindinčiais rūbais suerzino vietos valdžią
ir artimiausio miesto meras įsakė vaikus suimti, ban-
dydamas įtikinti, kad Marijos apsireiškimas – tai tik
paauglių prasimanymai. Trys piemenėliai negalėjo
susitikti su Marija sutartu laiku rugpjūčio 13-ąją, bet
laisvę atgavusiems vaikams ji vėl pasirodė rugpjū-
čio 19 dieną, po to – rugsėjo 13-ąją, o paskutinis ap-
si reiškimas įvyko spalio 13-ąją.

Teigiama, kad tą 1917-ųjų spalio 13 dieną Fati-
moje susirinko apie 70 000 žmonių minia. Tą dieną
Marija vaikams pasakiusi, kad ji yra Šventojo roži-
nio karalienė ir ragino karštai melstis už žmonijos
išsigelbėjimą. Apsireiškusią Mergelę Mariją matė tik
trys vaikai, o kiti susirinkusieji matė apsireiškimą
lydėjusius kitus nepaprastus reiškinius – saulės
dis kas nusidažė ryškiai raudona spalva, atrodė,

kad saulė dideliu greičiu skrieja link žemės. 
Nors iš pradžių bažnyčia nepripažino šio reiš-

kinio, bet 1930 m. spalio 13 d. Leiria miesto vyskupas
pripažino vaikų patyrimus kaip Mergelės Marijos ap-
sireiškimą, o popiežius tais pačiais metais kaimą pa-
skelbė piligrimystės vieta. Dar 1919 metų pavasarį
apsireiškimo vietoje buvo pradėta statyti koplyčia,

1928-aisiais šalia pradėtos bazilikos
su 65 metrų aukščio bokštu statybos,
kurios baigėsi 1953 metais. Bazilikoje
yra 15 altorių, skirtų 15 rožinio pa-
slapčių. Greta šventovės yra ligoninės
ir poilsio nameliai, didelė aikštė, ku-
rioje galima pamatyti keletą pamink-
lų. 1967 m. gegužės 13 dieną, kai suka-
ko 50 metų nuo pirmojo apsireiškimo,
Fatimoje susirinko beveik milijonas
žmonių. Dabar bazilika yra remon-
tuojama ir uždaryta lankytojams, ruo-
šiantis minėti 100-ąsias apsireiškimo
metines mažiau nei už dvejų metų.

XX amžiaus pabaigoje buvo nuolat
spėliojama, kokias tris žinias 1917 m.
yra pasakiusi Marija piemenėliams.
Pirmosios dvi žinios buvo atskleistos
apie 1940–1950 metus: pirmoji – apie ap-
sireiškimo metu dar vykusio Pirmojo
pasaulinio karo pabaigą ir  Antrojo
pradžią,  antroji – apie komunizmo at-
siradimą ir žlugimą. Trečiąją žinią
Vatikanas ilgai laikė paslaptyje ir tik
2000 metais, kai Fatimoje trečią kartą
apsilankęs popiežius Jonas Paulius II
stebuklą regėjusius Francisco ir Ja-
cintą paskelbė palaimintaisiais,  ofi-
cialiai buvo pranešta, kad trečioji žinia
buvusi apie 1981 metais įvykdytą pa-

Centrinėje aikštėje visada daug žmonių A. Vaškevičiaus nuotraukos

Bazilika ruošiantis sukakčiai remontuojama.

Trys piemenėliai
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sikėsinimą į popiežių Joną Paulių II. 
Francisco seseriai Jacintai greit

buvo lemta daug kentėti, ji sirgo beveik
dvejus metus ir mirė 1920-aisiais, ne-
sulaukusi nė dešimties metų amžiaus.
Jos brolis mirė dar anksčiau už ją, 1919
metais. Dabar bazilikoje yra jo kapas,
kurį gali apžiūrėti visi norintys, kito-
je jos pusėje yra ir Jacintos kapas. Vy-
riausioji iš regėjusių apsireiškimą Lu-
cia, sulaukusi 18-os metų įstojo į vie-
nuolyną. Ji nugyveno ilgą gyvenimą,
2000-aisiais metais prieš Francisco ir
Jacintos beatifikacijos Mišias Fati-
mos bazilikos zakristijoje dar susitiko
su popiežium Jonu Paulium II. Sulau-
kusi 97-erių, sesuo Lucia mirė 2005 m.
vasario 13 dieną, o po pusantro mėne-
sio į Amžinybę iškeliavo ir Jonas Pau-
lius II. 2008 metais pradėta jos beatifi-
kacijos byla.

Per garsiuosius atlaidus Šiluvoje
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ne
kartą yra kalbėjęs, kokia brangi lie-
tuviams, kaip ir pasaulio katalikams,
yra Marijos šventė tryliktomis dieno-
mis. Jos ištakos – būtent Marijos ap-
sireiškimas Fatimoje 1917 m. Fatimos
Dievo Motinos skulptūrą dovanojo
Lietuvai Airijos katalikai praėjusio
amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, kai
Lietuva dar buvo okupuota. Panašią
skulptūrą įsigijo Romoje 1955 m. stu-
dijavę lietuviai ir perdavė ją į JAV, kur
ji paskui keliavo po lietuvių parapijas,
meldusias laisvės Lietuvai. Kauno ku-
rijoje saugoma tūkstančių jų žmonių
už laisvę pasirašyta knyga. Šią Dievo
Motinos skulptūrą, vėliau parvežtą į
Lietuvą, savo rankomis vainikavo po-
piežius Jonas Paulius II per viešnagę
Šiluvoje 1993 metais. 

Lankantis Fatimoje, gali matyti ir
jausti, koks stiprus čia tikėjimo jaus-
mas, kiek daug žmonių renkasi į Mi-
šias, aukojamas šalia tos vietos, kur
įvyko apsireiškimai – čia dabar įreng-
ta Apsireiškimo koplyčia, kurios cent-
re po stiklu stovi Mergelės Marijos
skulptūra. Daugybė žmonių aplink al-
torių eina keliais – čia pamatysi ir vy-
resnio amžiaus, ligotus žmones, ir jau-
nimą, ir vaikus. Teigiama, kad Fati-
moje yra pagiję nemažai piligrimų. 

Netoliese yra ir popiežiaus Pau-
liaus VI pastoracinis centras, kur ren-
kasi atvykę piligrimai. Vietos čia tik-
rai daug, ir erdviose salėje gali tilpti
apie 3 tūkstančiai tikinčiųjų. Aikštėje
priešais baziliką yra paminklas Pau-
liui VI, taip pat popiežiui Jonui Pauliui
II, kuriame įamžintos visų trijų jo ke-
lionių į Fatimą datos. Pirmą kartą
kaip piligrimas jis čia lankėsi 1982-ai-
siais, praėjus lygiai metams po pasi-
kėsinimo į jo gyvybę, antrą kartą, no-
rėdamas padėkoti už išgelbėjimą jis čia
apsilankė 1991 metais, minint pasikė-
sinimo 10-ąsias metines, o trečiasis
apsilankymas surengtas 2000 metais.

Daugybė žmonių čia uždega ir pa-
lieka žvakes – toje vietoje liepsnos
tiek daug, kad tikintieji žvakes daž-
niausiai tiesiog meta į ugnį. Kitoje
aikštės pusėje yra Berlyno sienos frag-
mentas – jį padovanojo vienas portu-
galų emigrantas Vokietijoje, dėkoda-
mas už komunizmo žlugimą, kas ir
buvo minima antrojoje Fatimos žinio-
je. 2600 kilogramų sveriantis 3,6 metro
aukščio sienos fragmentas Fatimoje
buvo pastatytas 1994-ųjų vasarą.

Erdvios patalpos ir kelios koply-
čios yra įrengtos ir po centrine aikšte.
Čia įvairiomis pasaulio kalbomis yra
klausomos išpažintys, vienoje iš salių
yra įrengta paroda, skirtą Fatimos ap-
sireiškimų istorijai. Parodoje galima
pamatyti daug įdomių dokumentų, to
laikmečio laikraščių iškarpų, nuo-
trau kų, kuriose įamžinta skurdūs ste-
buklą regėjusių piemenėlių namai,
čia yra ir visų trijų vaikų rožiniai. Vie-
na parodos dalis skirta parodyti tuos is-
torinius įvykius, kurie buvo tuo metu,
kai apsireiškė Mergelė Marija – tai ir
Pirmojo pasaulinio karo daiktai, ir
me no kūriniai. Paroda išties įspūdin-
ga, čia galima pamatyti unikalių eks-
ponatų. 

Kelios Fatimoje praleistos valan-
dos sukelia daug įvairių minčių, pra-
turtina tikėjimą, leidžia pajusti ryšį su
daugybe iš įvairiausių pasaulio šalių
atvykusių katalikų. Vis labiau artėjant
Fatimos apsireiškimų 100-sioms meti-
nėms, piligrimų srautai čia nuolat di-
dės, žmonių vis daugės, nes visi su-
pranta, jog gyvenimas be tikėjimo – be-
vertis.   

Parodoje – ir trijų piemenėlių rožiniai.

Paminklas Jonui Pauliui II

Dalia Stankaitienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią paramą.

Liudas V. Reivydas, gyvenantis Northridge, CA, atsiuntė „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti 100 dol.  Nuoširdus ačiū, kad dosniai remia-
te lietuvišką spausdintą žodį.

Lietuvos vaikų globos būrelis, „Saulutė”. Chicago, IL, atsidėkoda-
mas už reklamą apie koncertą, atsiuntė 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią
paramą.

Populiarios knygos „Manėm, kad greit grįšim” sudarytojos Laima
P. VanderStoep, Dalia Cidzikaitė ir Dalia S. Anysienė dėkoja už  leidinio
skelbimą „Draugo” puslapiuose ir siunčia 100 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

A † A
Dr. IGNAS GEDIMINAS

LABANAUSKAS
Mirė 2015 m. birželio 26 d., Ponte Vedra, FL.
Gimė 1923 m. vasario 15 d., Lietuvoje.
Gyveno Ponte Vedra, FL, anksčiau Burr Ridge, IL ir

Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Stasė Mickevičiūtė; sūnus dr. Ignas;

dukterys Lydia, dr. Vilija ir Gabija; 10 anūkų ir 2 proanūkai.
A. a Ignas bus pašarvotas liepos 6 d., pirmadienį, nuo 10 val.

r iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar -
quette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ROMAS  (RAYMOND)

KARTAVIČIUS
Mirė 2015 m. birželio 26 d., sulaukęs 80 m. amžiaus.
Gimė 1935 m. gegužės 3 d. Lietuvoje.
Gyveno North Riverside, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona Nilza ir dukterėčios bei sūnėnai,

kuriuos velionis mylėjo ir augino kaip tėvas.
A. a. Romas bus pašarvotas trečiadienį, liepos 1 d. nuo 2 val. p.

p. iki 8 val. v. Kuratko-Nosek Funeral Home, North Riverside.
Laidotuvių Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 2 d., 10 val. ryto.

Šv. Antano lietuvių parapijoje, 1500 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Maloniai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti ve lionį

savo maldose.
Nuliūdusi šeima

Kuratko-Nosek Funeral Home, 2447 S. DesPlaines Ave., 
North Riverside, IL 60546, tel. 708-447-2500

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų 
parašyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ’ ’
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� Šventinė ,,Draugo” laida, skirta Dainų
šventei, išeis liepos 2 d., ketvirtadienį. 

� Švč. Mergeles Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) liepos 5 d. 10 val. r. švęsime 14-tąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių, 12 val. p. p. prie bažnyčios lauks au-
tobusas, kuris nuveš į Dainų šventę. Po šven-

tės autobusas atveš atgal prie bažny-
čios. Liko tik kelios vietos. Kaina – 20 dol.
Užsisakykite vietą skambindami Viktorui Kel-
meliui tel. 773-376-3928 (iki liepos 2 d.).

� Liepos 6 d. 11 val. ryto Čikagos svečiai
ir visi, kam patogu atvykti į miesto centrą
kviečiami rinktis Millennium Parke prie
,,Pupos” (,,The Bean”) giedoti Lietuvos
himno.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Pasitinkant
vasarą 
Londone    

Londone, Kanadoje, jau septintose
Joninėse pamečiui žydėjo paparčiai.
Šįkart – Petro Sergaučio  sodyboje,

miesto šiauriniame pakrašty. Į šventę at-
vyko beveik septyniasdešimt dalyvių –
nuo jaunutėlių (kai kurie dar ant motinų
rankų) iki eiklių devyniasdešimtmečių su
lazdelėmis. Gamta prieš tai grasino per-
kūnais, žaibais ir lietumi, o sekmadienio
rytas išaušo gražus lyg rengėjų užkerė-
tai užsakytas!

Antrus metus iš eilės šventę rengė
Kanados LB Londono apylinkės valdyba,
sumaniai vadovaujama Aldonos Valaš-
kevičienes ir jos pagalbininkų.            

Vyko pamaldos, grojant  muz. Ritai
Vlilienei, giedant visiems, vedant ,,Pa-
švaistės” choristams. Po Mišių ,,Pašvais-
tės” penketukas buvo išlydėtas į X Dai-
nų šventę Čikagoje. Puikios vaišės, lo-
terija, pramogos išlaikė dalyvius iki pa-
vakario.  

Edmundo Petrausko info ir nuotr.

Dėl didelio lankytojų susidomėjimo dr. Audriaus Plioplio meno paroda ,,Sibiro
sielos” Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago,
IL, tel. 773-582-6500) bus eksponuojama iki š. m. rugsėjo 1d.

Parodoje ,,Sibiro sielos” pristatomi septyni šviesos skulptūrų diptikai. Naudo-
jamos tremtinių nuotraukos kartu su smegenų kompiuterine tomografija. „Jeigu
mes prisimename ištremtą asmenį, jis tampa nemirtingas” (dr. A. Plioplys).

2011–2012 m. dr. Aurius Plioplys Balzeko muziejuje kuravo projektą ,,Hope and
Spirit”, skirtą 70-osioms tremčių į Sibirą metinėms paminėti. Aštuoni Plioplių šei-
mos nariai buvo ištremti į Sibirą. Šio projekto tikslas buvo neleisti užmiršti apie Sta-
lino vykdytus nusikaltimus, nusinešusius 20 milijonų nekaltų žmonių gyvybių.

Pratęsta dr. A. Plioplio paroda

Muziejaus prezidentas Stanley Balzekas Jr. (d.) su parodos autoriumi dr. Audriumi
Pliopliu ir jo žmona Sigita. Muziejaus archyvo nuotr.

*Penktadienį, liepos 3 d., 8 val. v. St. James katedroje
koncertuos specialiai į šventę pakviesti trys įžymūs cho-
rai iš Lietuvos – Vilniaus mokytojų namų mišrus cho-
ras „Bel Canto”, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Var-

pelis” bei Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mergaičių choras „Viva
Voce”. 

*Šeštadienį, liepos 4 d., 8:30 val. v. Vic teatre pasirodys „Capella’A” gru-
pė, 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 sa-
vaitgalio renginys – Dainų šventė. Po šventės, 7 val. v., Sheraton Chicago
viešbutyje – pokylis ir šokiai. 

* Visas tris dienas Sheraton Chicago viešbučio 4-ame aukšte vyks mugė, ku-
riai prekeiviai registruojasi šventės interneto 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 šventės
interneto svetainėje:  dainusvente.org

X Šiaurės Amerikos lietuvių  dainų šventės   
„Padainuosim dainų dainelę” renginiai


