
Į Panevėžį rinkosi ateitininkai iš visos Lietuvos. Vysk. K. Paltaroko gimnazi-
joje balandžio 22 dieną surengtoje konferencijoje apie 120 moksleivių, stu-
dentų ir sendraugių ateitininkų vertino praėjusių metų veiklą, minėjo poe-
to, ateitininko Kazio Bradūno 100-metį bei įteikė dovaną miestui – sodino
medelius viename iš miesto skverų.

K. Bradūno atminimui buvo pasodintas ąžuoliukas, o diplomatų ateiti-
ninkų Edvardo Turauskui ir Kazio Bizauskui – pušaitės. Viso tą dieną ties J.
Tilvyčio ir Nemuno gatvių sankryža esančioje žaliojoje zonoje ateitininkai
pasodino 14 medelių. – 3  psl. 

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Kalifornijos lietuvių kredito unija:
48 metai – 114 milijonų! – 4 psl. 

,,Atleto” pergalė 
New Yorke – 9 psl. 
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 292 dienos

Rasa SėjonaitėRasa Sėjonaitė

Tokių, kaip šios moters, gyvenimo
istorijų ne viena. Klasikinė lie-
tuvaitės, užaugusios sovietinėje

Lietuvoje, būtis iki Nepriklausomy-
bės atgavimo buvo kupina beprasmių
lozungų, vienos partijos ideologinio
šlovinimo, pilkos betikslės kasdie-
nybės ir skurdžios buities. Taip tada
gyveno daugelis Lietuvos šeimų – su
savo tylia praeitim, su trumpomis
džiaugsmo akimirkomis tuomet, kai
gaudavo žinią iš giminaičių Ameri-
koje – nuo spalvoto atviruko Velykų
ar Kalėdų proga iki didžiausios to
meto prabangos – siuntinio su nere-
gėtomis prekėmis ir skanumynais. Is-
torinis įvykis, pakeitęs tų šeimų gy-
venimus, žinoma, buvo tada, kai Lie-
tuva išsivadavo iš sovietinio jungo ir
atsivėrė keliai į platų pasaulį. Būtent
tada tuometės Lietuvos kino studijos
režisieriaus asistentės Dalios Daugi-
lytės gyvenime įvyko gražių ir pra-
smingų permainų, už kurias ji pir-
miausia dėkinga iškovotai laisvei. Į
šeštąjį dešimtmetį įkopusi moteris
tada, prieš beveik trisdešimt metų,
viena pirmųjų iš Lietuvos išvyko į to-
limąją Ameriką aplankyti savo arti-
mų giminių. – 10 psl. 

Amerika į lietuvės gyvenimą atėjo Lietuvoje

Dalia Daugilytė su ,,Robin Hood” kūrėjais amerikiečiais.

Panevėžyje –
ateitininkų skverelis

Ateitininkai prie ką tik pasodintos pušaitės diplomato K. Bizausko at-
minimui. Foto Viga nuotraukos

Ąžuoliuką poetui K. Bradūnui sodinti padėjo ir Panevėžio
meras R. M. Račkauskas. 

Joana Viga Čiplytė prie diplomato E. Tu-
rausko pušaitės.



kurie bus švenčiami ištisus 2017 m., jų
viršūnė bus malda kartu su popiežiu-
mi Pranciškumi gegužės 13 d. Fatimos
šventovėje jubiliejinių metų progra-
moje nu matyta apie pusantro šimto
įvairių renginių. Svarbiausias rengi-
nys bus šv. Mišios, kurias popiežius
Pran ciškus aukos pirmojo Marijos ap-
si reiškimo trims piemenėliams šimtų -
jų metinių dieną – 2017-ųjų gegužės 13-
ąją.

Nukelta į 15 psl.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gegužės 13 d. sukanka šimtas
metų nuo Marijos pasirodymo
Fati moje. Fatima yra katalikų

stebuklingoji vieta Portugalijoje, prie
Leirija vietovės, atsiradusi po to, kai
Švč. Marija 1917 m. gegužės 13 d. ir kas
mėnesį iki tų metų spalio pasirodė
trims vaikams: Lucijai dos Santos (10
metų), Pranciškui Marto (9 metų) ir Ja-
cintai Marto (7 metų). Pasiro džiu sioji
liepė vaikams laikyti paslaptį ir mels-
tis, kad greičiau baigtųsi karas.

Didžiojo karo metu popiežius Be-
nediktas XV nuolat meldė taikos. Pa-
galiau 1917 m. gegužės mėn. jis mal-
davo Švč. Marijos, kad užtartų pasau-
lį ir duotų jam taiką. Apytikriai po sa-
vaitės Švč. Marija pasirodė trims vai-
kučiams. Metai prieš tai tie vaikai
matė angelą, kuris juos ruošė susitik-
ti su Dangaus Karaliene. 1916 m. pa-
vasarį šie vaikai ganė avis, kai pradė-
jo smarkiai lyti. Jie skubėjo lipti į kal-
ną, kur tarp uolų buvo urvas. Staiga di-
delis vėjas pradėjo purtyti medžius. Pa-
kėlę akis jie pamatė pas juos ateinan-
tį švytintį jaunikaitį, lyg sukurtą iš
šviesos, kuris juos nuramino. „Nebi-
jokite. Aš esu Taikos angelas. Melski-
tės su ma nim”. Atsiklaupęs ant že-
mės pasi lenkė į priekį taip, kad jo
kakta lietė žemę. Jis vaikų prašė tris

kartus pa kartoti šiuos žodžius: „Mano
Dieve. Aš tikiu, aš garbinu, aš esu vil-
tingas ir Tave myliu. Aš prašau atlei-
dimo tiems, kurie netiki, negerbia,
neturi vilties ir Tavęs nemyli”.

Angelas vaikams vėl pasirodė va-
sarą ir rudenį, skatindamas juos mels-
tis ir aukotis. Gegužės 13 d. šie trys vai-
kučiai išginė savo bandą į ganyklą, ži-
nomą Cova da Iria vardu. Užkandę ir
sukalbėję rožinį jie staiga pamatė švie-
sos blykstelėjimą, o po to dar ir kitą
blykstelėjimą giedrame danguje. Jie pa-
kėlė akis ir, Liucijos žodžiais, prieš juos
buvo „Moteris, apsirengusi  baltais
rūbais, šviesesniais nei saulė, spindu-
liuojanti šviesa. (…) Ji tarusi: Nebijo-
kite. Aš jūsų nenuskriausiu. Aš esu iš
dangaus”. Ta moteris vaikų paprašė į
šią ganyklą grįžti kiekvieno mėnesio
13 dieną, tuo pačiu laiku. Prieš atsi-
skirdama ji dar tarė: „Kalbėkite roži-
nį kasdien už taiką ir karo pabaigą”.
Tada ji pakilo aukštyn – į rytų pusę. Pa-
skutinio apsireiškimo metu Mergelė
Marija vaikams pasakė esanti Rožinio
Ka ralienė ir dar kartą paragino karš-
tai melsis už žmonijos atsivertimą. 

Vėliau vaikai sakė, kad ta mote-
riškė jiems patikėjo paslaptį, susi de-
dančią iš trijų dalių. Taip pat jiems pa-
rodė pragarą, kur eina nusidėjėlių vė-
lės. Vėliau ji perspėjo apie būsimą
karą, jeigu žmonės nesiliaus nusidėti

Dievui. Baisesnis karas kils popie-
žiaus Pijaus XI metais. Marija taip
pat kalbėjo apie komunizmo atsiradi-
mą ir žlugimą. Dievas pasaulį nubaus
nauju karu, badu ir Bažnyčios bei
šventojo Tėvo persekiojimu. Paslap ties
trečioji dalis oficialiai pranešta 2000
metais, tai buvo pasikėsinimas į po-
piežių Joną Paulių II 1981 m. 

Fatima – tai piligriminis mies-
 telis Vidurio Portugalijoje, Santarem
srityje. Būtent ten 1917 m. gegužės 13
d. ir kas mėnesį iki spalio 13 d. trims
piemenukams prisistačiusi Šven čiau-
 sioji Mergelė. Spalio 13 d. Fa timoje su-
sirinko apie 70 000 žmonių minia, ku-
rie paliudijo neįtikėtiną saulės reiški-
nį. Nors iš pradžių Bažnyčia šio reiš-
kinio nepripažino, bet 1930 m. spalio 13
d. Leiria vyskupas pripažino vaikų
patyrimus kaip Mergelės Marijos ap-
sireiškimą.   Tais pat metais popiežius
kaimą paskelbė piligrimystės vieta.

Du iš trijų Mariją regėjusių vaikų
greit mirė: Pranciškus – 1919 m., Ja-
cinta – 1920 m. Vyriausioji Liucija, su-
laukusi pilnametystės, įstojo į vie-
nuolyną. Mirė 2005 m. Coimbra kai-
melyje, sulaukusi beveik 98 metų am-
žiaus. Netrukus jai buvo pradėta be-
atifikacijos byla. 

Vatikano radijas 2016 m. lapkričio
29 d. pranešė, kad Fatimoje pirmąjį ad-
vento sekmadienį pradėti minėjimai,

KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Kadaise girdėjau, kad Mahatma Gandhi, paklaustas
apie katalikybę, pateikė vieną klausimą. Jis paklau-
sė pašnekovo: „Jeigu jūs tikrai tikite, kad Jėzus yra Eu-
charistijoje, kodėl nešliaužiate ant pilvų Jo priimti?”
Tai labai akivaizdus pasakymas žmogaus, kuris iš nuo-
šalės stebi, ką mes tikime ir kaip mes praktikuojame
savo tikėjimą. Gal net geresnis klausimas, jeigu
Gandhi būtų sakęs: jeigu jūs tikrai tikite, kad priimate
Dievą Eucharistijoje, kodėl nesate perkeisti žmo-
nės, kai žengiate pro bažnyčios duris išeidami? .

Šiandienos Evangelijoje girdime apie du apaš-
talus, kurie eidami keliu sutiko Jėzų. Jie iš pra-
džių Jo neatpažino. Galų gale jiems besėdint

prie stalo Jėzus paėmė duoną, laimino, laužė ir
davė jiems. Tuo momentu jų akys atsivėrė, ir jie at-
pažino. Jie tuojau pat atsistojo ir bėgo į Jeruzalę pa-
pasakoti apaštalams, kad susitiko su prisikėlusiu Jė-
zumi. 

Ši istorija yra daugiaprasmė, ji labai daug ką
mums byloja. Šioje Evangelijoje mes matome kelis
įvykius: Jėzus neatpažintas pasirodo kasdieniame ap-
aštalų gyvenime. Jis juos moko savo buvimu, jie turi

progos Jį atpažinti ir priimti Eu-
charistijoje. Ir pagaliau – jie jau-
čiasi įpareigoti perduoti gerąją
naujieną kitiems. 

Nors ši istorija yra iš Jėzaus
laikų, manau, kad ji ir toliau gy-
vuoja mūsų gyvenimuose. Mes,
kaip tie du apaštalai, esame kvie-
čiami kasdieniame gyvenime būti
su Juo ir atpažinti Jį (ypač, kai Jis
nepanašus į save). Mes, kaip ir jie,
turime klausytis Jo žodžių Šv. Raš-
te (kuo dažniau Šv. Raštą skaityki-
me), atpažinti Jį Eucharistijoje ir,
būdami šio susitikimo perkeisti, bė-
gti papasakoti kitiems – koks nuo-
stabus mūsų Dievas ir kad iš tiesų Jis gyvas ir vaikš-
to tarp mūsų. 

Ši istorija iš tiesų nėra istorija, bet dabartis. Mes
toliau švenčiame Prisikėlimą, toliau švenčiame Ve-
lykas. Mes tikime, kad Jėzus, nors buvo nukryžiuo-
tas, nugalėjo mirtį ir toliau gyvena ir veikia, dirba
tarp mūsų. O kur galime su Juo „pasivaikščioti”, iš-
girsti Jo šventus žodžius ir Jį labiausiai atpažinti ir
susitikti su Juo? Šv. Mišiose. Dalyvaudami šv. Mišiose
mes turime progos gyvai išgyventi šią nuostabią is-
toriją. Ten mes tampame Jo sekėjais, nors ir sunkiai

Jį atpažįstame Eucharistijoje. Tai šio susitikimo iš-
raiška – mes turime būti perkeisti. Mes susitikome
su prisikėlusiu Jėzumi, ir susitikę su Juo norime bė-
gti ir pasakyti kiekvienam, kad ir jie gali susitikti su
Juo. 

Ar esame kada pakvietę draugą/ę į Mišias ar
melstis kartu? Va, tada žmonės stebėtųsi, kad, dva-
siškai Jį atpažinę, mes šliaužiame ant pilvų Jį pri-
imti, ir žengiančiuose pro bažnyčios duris mumyse
žmonės atpažins Jį ir irgi bėgs, kad būtų perkeisti,
nes ir jie atpažino Jį duonos laužyme.   
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Marijos malonei Fatimoje – šimtas metų
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Esame kviečiami kasdieniame gyvenime atpažinti Jį

Caravaggio „Vakarienė Emause”



32017 BALANDŽIO 29, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Ž A I b I š k I  p O k A l b I A I

Gyvenimas sau: 
pajusti akimirkos grožį ir prasmę
„Čia reikia bėgti kiek įkabini, kad

išsilaikytum toje pačioje vie-
toje. O jei nori patekti kur

nors kitur, reikia bėgti mažiausiai dvi-
gubai greičiau”, – taip Lewis Car-
roll knygos ,,Alisa stebuklų šalyje” vei-
kėja Karalienė savo nepaprastą šalį pri-
statė netikėtai pas ją užklydusiai Alisai. 

Nereikia ilgai galvoti, kad supras-
tum: ši mintis labai tinka šiuolaikinio,
visai ne stebuklingo mūsų gyvenimo
realybei. Rytą atsikėlę lekiame į darbus,
įveikiame nemažus atstumus iš taško
A į tašką B. Dirbdami dažniausiai ne-
pastebime, kaip prabėga diena. Nes
daugelis iš mūsų norime pasiekti dau-
giau, todėl stengiamės bėgti dvigubai
greičiau. Vakare keliaujame į namus,
bendraujame su vaikais, atliekame
būtiniausius ruošos darbus. Kartais
tenka dirbti ir savaitgalį, todėl išeigi-
nė diena praeina nepastebėta. O pir-
madienį vėl į darbą… Vieną dieną
suvokiame, kad vaikai mus jau pra-
augo. Ir kad mūsų gyvenimo laikas ne-
pastebimai persivertė į antrąją pusę… 

liotekoje, skaitau meno žurnalus. Visai
netyčia radau seną straipsnį apie savo
meną. Anksčiau net nebuvau jo skai-
tęs ir nežinojau, kad toks parašytas. 

Daina, 
gimusi Amerikoje, dipukų šeimoje,
dabar pensininkė: 

Tik sulaukusi 60-ties susimąsčiau
apie laiką, kurį turėčiau skirti sau.
Kaip tik tuo metu mirtis pasiglemžė ne-
mažai mano bendraamžių draugių,
taip pat vyrą, kuris už mane buvo tik
keleriais metais vyresnis. Viena mano
labai gera draugė nuolat kartodavo,
kad išėjus į pensiją pradės džiaugtis ir
gyvens tik savo malonumui. Kad nu-
veiks tai, ką norėjo nuveikti anks-
čiau, bet neturėjo tam laiko. Prieš tai
ji daug dirbo, visą jos laiką užimdavo
darbas ir įvairios pareigos. Sulaukusi
savo 60-mečio, mano draugė mirė. Ją
sunaikino vėžys. Prieš tai nuo infark-
to buvo mirusi kita artima mano drau-
gė. 

Aš supratau, kad gyvenu pana-
šiai – didžiąją mano gyvenimo dalį už-
ėmė darbas, pareigos šeimai. Po vyro
mirties likau viena, vaikai sukūrė
savo gyvenimus. Supratau, kad turiu
išmokti gyventi kitaip: viena ir lai-
mingai. Kad turiu mėgautis tais neži-
nia kiek man dar likusiais gyvenimo
metais. Dabar daug keliauju, kelionė-
se stengiuosi įgyti kuo daugiau naujų
patirčių. Nemėgstu žiemos, todėl šal-

Dr. Robertas Vitas,
mokslininkas, buvęs atsargos 
karininkas, skautas akademikas,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
tarybos pirmininkas:

Dažniausiai savo laiką skiriu dar-
bui, šeimai, vaikams ir lietuviškai
veiklai. Bet man ta lietuviška veikla la-
bai patinka. Kartais pagalvoju, jeigu
joje nedalyvaučiau, tai ką daugiau
veikčiau? Greičiausiai darbas su jau-
naisiais skautais, darbas lietuvybei
ir yra mano pomėgis ir tas ,,laikas
sau”. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Audrius Plioplys 
neurologas gydytojas,
mokslininkas, dailininkas:

Viską, ką aš darau savo gyvenime,
darau sau, darau tai, kas man įdomu
ir teikia malonumą. Mano menas ir kū-
ryba – yra veikla, skirta sau. Džiau-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

giuosi, kai ji sulaukia gerų vertinimų
net solidžiuose meno žurnaluose. Prieš
devynerius metus baigiau savo gydy-
tojo praktiką. Jos metu aš ne tik gy-
džiau, bet ir atlikau klinikinius tyri-
mus. Šis darbas man buvo labai įdo-
mus. Tie mano atliekami vaikų ir su-
augusiųjų klinikiniai tyrimai buvo
įdomūs ir vertingi ne tik man.  Kitaip
nebūčiau jiems gavęs 3 milijonus do-
lerių siekiančios paramos. Vėliau už-
siėmiau ir advokato praktika. Viską, ką
darau savo gyvenime, darau iš sielos ir
širdies. Jei taip negalėčiau dirbti, tai
visai nedirbčiau tų darbų. Man skau-
džiausia girdėti, kaip žmonės, nemy-
lėdami ir nemėgdami savo darbo, jį dir-
ba. Ir dirba daug valandų, kad tik už-
sidirbtų pinigų. Dirba ir laukia, kad
greičiau galėtų jį baigti ir eiti namo.
Toks darbas labai išvargina.  

Savo gyvenime aš pats kasdien
vieną valandą skiriu sportui. Anksčiau
važinėdavau dviračiu, žaisdavau te-
nisą, bet dabar tą valandą skiriu ėji-
mui. Ir man tas labai patinka. Eidamas
sutinku bėgiojančių žmonių, kurie
bėga įsikišę į ausis ausines. Jų mintys
vis vien  kažkuo užimtos. O aš einu ir
klausausi gamtos garsų. Man tai yra
meditacija. Dar mane džiugina ben-
dravimas. Štai vakar su žmona džiau-
gėmės dukters gimtadieniu. Nors esu
pensininkas, tačiau mano gyvenimas
yra kupinas veiklos. Nėra laiko net
miegoti. Štai ir dabar, kai jūs pa-
skambinote, esu Čikagos viešojoje bib-

tuoju metų laiku gyvenu Floridoje, o pa-
vasarį grįžtu į Čikagą. Kai pasiilgstu ar-
timųjų – juos aplankau. 

Remkime 
Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

Panevėžyje – 
ateitininkų skverelis
Atkelta iš 1 psl.

„Šia dovana norime stiprinti
ryšį su Panevėžio kraštu, kuriame
užaugo ir veikė daug organizacijai
svarbių asmenybių, o Berčiūnai – ne
vienai kartai ateitininkų kelia šiltus
prisiminimus iš vasaros stovyklų.
Džiugu, kad medelius sodinome kun.
Jurgio Tilvyčio vardu pavadintoje
gatvėje, nes jis yra Ateitininkų him-
no žodžių autorius”, – akciją prista-
tė Ateitininkų federacijos generali-
nis sekretorius Vidas Čaikauskas.

Į ateitininkų kvietimą atsiliepė ir medelius kartu so-
dino Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas,
o konferencijoje dalyvavo poeto K. Bradūno duktė Elena
Bradūnaitė-Aglinskienė.

Panevėžio krašte veikia 9 moksleivių ateitininkų kuo-
pos. Berčiūnų ateitininkų stovykloje vasaros stovyklos
vaikams ir jaunimui be pertraukos organizuojamos nuo
1992 m. 

,,Jūsų Panevėžys” ir ,,Draugo” info

Ateitininkai papuošė Panevėžį. Foto Viga nuotr.

Ar greitai bėgdami per gyvenimą
kartais sustojame, ar randame laiko
sau: savo mintims, pomėgiams ir
tam, kas mums teikia laimės jausmą?   
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VAkARŲ kRANTAS

REGINA GASPARONIENĖ

Jaukias Santa Monica Moterų klubo, Santa Monica,
CA, patalpas 2017 metų vasario pabaigoje užtvindė
Kalifornijos lietuvių kredito unijos nariai ir svečiai, at-
vykę į metinį susirinkimą. Unijos darbuotojai sutiko,
registravo ir mielai informavo susidomėjusius svečius.

Valdybai susėdus už stalo pir mi ninkas Albinas
Markevičius paskelbė dalyvaujančių narių
skaičių, – arti šimto, – ir atsiklausė dėl susi-

rinkimo darbotvarkės. Gavęs įgaliojimus jis prane-
šė, kad Kalifornijos lietuvių kredito unija savo 48-uo-
sius darbo metus sutinka su dideliu pasiekimu – uni-
jos narių sukauptas turtas kartu su atsargos kapitalu
pasiekė 114 milijonų dolerių, taip ši unija tapo vie-
na stipriausių lietuvių kredito unijų užsienyje. Kre-
dito unijos narių metai po metų daugėja, ateina nau-
jos narių kartos, kurios naudoja pažangias techno-
logijas. Unija nemokamai iš duo da debeto ir kredito
korteles, įdie gė elektroninę bankininkystę. „Na tio -
nal Credit Union” administracija apdraudžia narių
indėlius iki 250 tūkstančių dolerių ir dar tiek pat yra
apdraustos IRA sąskaitos. Kredito unija ir toliau dir-
ba, kad įdiegtų mobiliąją bankininkystę, kuomet bus
galima aptarnauti per išmaniuosius telefonus. Kre-
dito unija moka aukš tes nius procentus taupymo sąs-
kaitoms negu bankai; labai konkurenci nėmis sąly-
gomis išduodame paskolas nekilnojamojo turto įsi-
gijimui. Savo ketvirtiniuose laiškuose nariams pa-
tariame, kad jie prieš pradėdami ieškoti bankuose,
pirma visada pa siklaustų mūsų teikiamų paskolų są-
lygų, kurios yra palankiausios. Kredito unijos tink-
lalapis www.clcu.org veikia visą parą, čia galima pa-
siekti savo sąskaitą, elektroninius sąskaitų išrašus,
pasitik rinti balansą, padaryti perkėlimus ir pasko-
lų mokėjimus. 

Baigdamas pirmininkas kalbėjo: „Mes dėkoja-
me visiems pasiaukoju siems valdybos, priežiūros ir
paskolų komiteto savanoriams, kurie dirba daug va-
landų, nagrinėdami kasdienius unijos valdymo
klausimus, aptardami paskolų pareiškimus ir pla-
nuodami kredito unijos strateginę ateitį. Narių pa-
sitikėjimas ir tarnautojų profesionalus aptarnavimas
gerina darbo rodiklius”, – sakė Albinas Markevičius.

Toliau perskaityta iždininkės Laimos Wheeler
ataskaita rodo, kad 2016 metų gruodžio 31 dieną kre-
dito unijos sąskaitoje buvo 114, 089,33.17 dol.; pajamos
per metus – 3,483,230.07 dol.; išlaidos – 965,270.22 dol.;
rezervai ir nedalomos pajamos sudarė 16,
363,517.43dol. Paskutinį ketvirtį kredito unija mokėjo
nariams 0.90 proc. už paprastus taupymo indėlius.  

Kredito unijos paskolų komiteto vadovo Vitalio
Lemberto ataskaita rodo, kad per trisdešimt vieną
2016-ųjų posėdį peržiūrėti 32 pareiškimai. Išduotų pa-
skolų dydis svyruoja nuo 7,000.00 dol. iki 2,215,000.00
dol. Iš viso per metus išduota paskolų už 21,642,925.00
dol.

Priežiūros komiteto vadovė Jūra tė Gulbinas
kalbėjo, kad buvo patik rintos kredito unijos opera-

cijos, fi nansinės ataskaitos ir kiti dokumentai; taip
pat reguliariai tikrinta esami gryni pinigai, bankų
suvestinės, pas kolų dokumentai, investicijų mėne si-
niai dokumentai. Priežiūros komi tetas savo pasi-
ūlymus perduoda kredito unijos vadovybei. Nepri-
klausoma audito kompanija „Richards and Asso-
ciates”, CPA’s, sėkmingai atliko metinį patikrinimą.

Kalifornijos lietuvių kredito unijos direktorių

Kalifornijos lietuvių kredito unija:
2016 m. – 114 milijonų dolerių!

Valdybos ir komitetų nariai (iš k.): Vitalis Lembertas, Albinas Markevičius (valdybos pirmininkas), Edward Budginas, Andres Guiga, Laima Wheeler, Dalia Gricius, Marius Markevi-
čius, Daiva Čekanauskas-Navarrette, Aleksas Baipšys, Jūratė Gulbinas. C. Kazlausko ir R. Banionio nuotraukos

Kredito unijos darbuotojos (iš k.): Regina Gasparonienė, Aud-
ra Čečeris ir Gida Urbonienė.

Nariai ir svečiai kalbėjosi įvairiomis temomis, vaišinosi lie-
tuviškais patiekalais.

Kredito unijos įstaigai vadovauja energingas, vi-
sada ieškantis, kaip darbe panaudoti naujausią tech-
niką, Dainius Vaidila. Unijos darbuotojai – Dalia Gri-
cius, Regina Banionis, Gida Urbonienė, Audra Čečeris
ir Regina Gasparonienė.

Dainius Vaidila, CEO, pranešime pabr ėžė, kad
2016-aisiais metais kredito unija savo turtą padidino
4.3 mln. dol., metų pabaigoje sukaupusi 114 milijonų
dol. 2016 metais išduotos pa skolos sudarė 5.3 mln. dol.,
o bendra paskolų suma metų pabaigoje pasie kė 74.8
mln. dol. Tai didelis kredito unijos finansinis pasi-
ekimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagerintos darbo
procedūros ir technolo ginės sistemos, turint tikslą ge-
riau aptarnauti mūsų narius: debeto kortelėms įves-
ta mikroschema padidino kortelės saugumą; įvestas
periodinių atsiskaitymų tvarkymas per mokestinę sis-
temą, vadinamą „Bill Pay”; siūlome unijos platininę
kredito kortelę su 0 proc. esamo balanso pervedimui
(6 mėnesiams); siūlome paskolas automobiliams įsi-
gyti ypač konkurencinėmis sąlygomis: 2.99 proc.
(naujiems) ir 3.99 proc. (naudotiems) atitinkamai. Pa-
keitėme įstaigos interjerą – įsigijome naujų baldų.
Unijos notarų paslaugos nariams yra nemokamos. Ar-
timiausieji mūsų planai šiems, 2017-iems, me tams yra
tokie: įgyvendinti mobiliąją bankininkystę, nuotolinį
čekių įdėji mą per išmaniuosius telefonus; sau giai ati-
daryti naujas sąskaitas elektroniškai. 

„Man yra didelė garbė dirbti su aukštos kvalifi-
kacijos darbuotojais, kuriems svarbiausias rūpestis
yra klientų finansiniai poreikiai, o techninės naujovės
yra darbo įrankiai. Taip pat dėkoju kredito unijos di-
rektorių valdybai už pagalbą ir pata rimus. Ačiū
jums visiems”, – baigė pranešimą unijos vadovas Dai-
nius Vaidila. 

Metinio susirinkimo metu pa tvir tintos ataskai-
tos bei narių atsi liepimai yra tvirtas pagrindas toliau
gerinti finansinio aptarnavimo darbus.

Kalifornijos lietuvių kredito unijos nariais gali
tapti visi lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys ne tik
JAV, bet ir užsienyje. Kreipkitės telefonu 310-828-7095
arba el. paštu: info@clcu.org.

Dainius Vaidila, CEO su jaunąja nare Rima Vaidila.

valdybą sudarė: Albi nas Markevičius, Laima Whee-
ler, Aleksas Baipšys, Andres Guiga, Daiva Čeka-
nauskaitė-Navarrette, Da lia Gricius ir Marius Mar-
kevičius. Priežiūros komitete dirba: Jūratė Gulbinas,
CPA, Edward Budginas ir Lina Ruplėnas. Paskolų ko-
mitetą sudaro Vitalis Lembertas, Birutė Jocas Mil-
liron ir Vida Andrijauskas. 
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Jau ne pirmą kartą seminaristų (11–12
kl.) ir 10-tos klasės mokytoja Vitalija Vir-
bukienė surengia išvyką – pamoką už
mokyklos ribų. Š. m. balandžio 8 dieną
mes važiavome į Los Angeles zoologi-
jos sodą. 

Išvyka buvo suplanuota taip, kad tu-
rėtumėme laiko aplankyti visus
gyvūnus, pamatyti visokius vaba-

lėlius, bet taip pat turėjome atlikti už-
duotį. Kai atvykome ir susirinkome
prie įėjimo, mokytoja Vitalija paaiš-
kino, kaip aprašyti gyvūnus. Pasiaiš-
kinome, ką reiškia tokie žodžiai, kaip
ketera, antenos, knyslė ir kt., reikalingi
apibūdinant gyvūną, pateikėme pa-
vyzdžių. Prisiminėme, kokie būdvar-
džiai tinka apibūdinti galvai, ausims,
snukiui, uodegai ir kitoms kūno da-
lims. Taip pat sužinojome, kad svarbu
atidžiai įsižiūrėti į detales, laikytis
aprašymo plano, vartoti tinkamas są-
vokas ir vaizdingus žodžius. Svarbu ap-
rašyti taip, kad ir kiti susidarytų įspū-
dį. O tada pasiskirstėme į tris grupes,
kurioms vadovavo seminaristai Paulė
Dargytė, Martynas McKenna ir Dari-
ja Pakuckaitė. Grupės turėjo išsirinkti
vieną visiems labiausiai patinkantį gy-

Balandžio pabaigoje Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje įvykęs rašytojo Ken-
dall Svengalis knygos ,,The Great Emer-
son Art Heist” pristatymas sutraukė
žmones, kurių dauguma kaip nors yra
susiję ar domisi Amerikos miestu Gary,
IN. Apie šį miestą ir kai kurias jo istori-
jas ir pasakoja ši naujausia rašytojo
knyga. Pats K. Svengalis yra sukaupęs
gausybę žinių apie šio miesto praeitį, jo
gyventojus. Autorius gali nesustodamas
apie tai pasakoti, nes šis miestas yra jo
gimtinė, čia praėjo jo jaunystė. 

Savo kalbą K. Svengalis iliustravo
dokumentinėmis nuotraukomis,
žemėlapiais, paties išgyventomis

ar iš kitų išgirstomis istorijomis. Ra-
šytojas susirinkusiems pasakojo apie
mieste veikusias ir dar tebeveikiančias
mokyklas ir kitas įstaigas, prisiminė
jose nutikusių istorijų. 

Rodydamas mokyklose dirbusių
mokytojų nuotraukas, K. Svengalis
paminėjo kai kurių iš jų nepaprastus
likimus. 

Pasakodamas apie įvykius, besi-
rutuliojančius romane,  autorius juos
susiejo su kai kuriais pasaulio įvykiais,
kurių atgarsius atsivežė iš istorinių
skersvėjų plėšomos Europos atvykę
emigrantai. 

Lietuvių kalbos pamoka … zoologijos sode

Knygos pristatymą pagyvino jaunieji pianistai
Klausantis gyvo pasakojimo apie

Gary istoriją, kartais atrodė, kad nau-
jausioje savo knygoje K. Svengalis tie-
siog atpasakoja tikrus miesto įvykius.
Tačiau romane veikia sukurti perso-
nažai, o tikrų įvykių eigą pasuka, pa-
keičia ir papildo autoriaus fantazija. 

Ilgą pasakojimą apie Gary ir su juo
susijusias žmonių istorijas rašytojas iš-
dėstė padedamas savo žmonos – ji sė-
dėjo prie kompiuterio, nuolat keitė su-
sitikimo dalyviams rodomas nuotrau-
kas. 

Anglų literatūros, istorijos bei bib-
liotekininkystės informacijos keliuose
universitetuose studijavęs rašytojas
gyvai ir įdomiai dėstė savo žinias,
stengdamasis kiek galėdamas daugiau
jų perteikti susirinkusiems. 

Susitikimą su rašytoju pagyvino
jaunieji muzikantai. Prieš renginį ir
jam pasibaigus, kol autorius pasiraši-
nėjo knygas ir bendravo su skaitytojais,
salėje skambėjo gyva fortepijono mu-
zika. 

Grojo muzikos mokytojos Dalios
Gedvilienės mokiniai Deimantas Gilys,
Benas Kavaliauskas ir Alexander Janz
bei mokytojos Ligitos Takei auklėtinė
Aida Skaraitė.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info 
Po renginio atminimo nuotraukai sustojo: muziejaus direktorė R. Janz, muzikos mokytoja
D. Gedvilienė, rašytojas K. Svengalis, muziejaus prezidentas S. Balzekas ir  jaunieji muzi-
kantai.

Susitikimo su K. Svengalis akimirka. V. Petrauskienės nuotraukos

vūną ir jį aprašyti taip, kad kitų gru-
pių mokiniai galėtų atspėti, koks tai gy-
vūnas. Beveik tris valandas mes galė-
jome vaikštinėti po zoologijos sodą, o
po to atsisėdome ir atlikome užduotį.
Mano grupė išsirinko dramblį. Mes ne

tik kartu smagiai praleidome laiką, bet
ir susipažinome su dramblio dienos
eiga.

Paskui visi susitikome ir perskai-
tėme savo rašinius, atspėdami kitų
grupių aprašytus gyvūnus. Galiu pa-

sakyti, kad tai visiems buvo įdomiau-
sia ir smagiausia lietuvių kalbos pa-
moka! 

Darija Pakuckaitė, 11 kl.
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lituanistinė mokykla

Tai buvo pati smagiausia ir įdomiausia lietuvių kalbos pamoka! Mokyklos archyvo nuotr.

Mokytoja Vitalija Virbukienė aiškina moksleiviams, kaip aprašyti gyvūną, kad jis būtų at-
pažįstamas. 

Po smagaus pasivaikščiojimo po zoologijos sodą laikas susikaupti užduočiai. 
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Jau daug metų Ateitininkų namų valdyba rengia gavėnios rekolekcijas. Tai
dalis šių namų misijos ir steigėjų intencijos – kad namai būtų ne tik vie-
ta rinktis jauniesiems ateitininkams, bet ir vieta vyresniems atsitraukti

nuo įprastinės veiklos, susitelkti, ir, susibūrus su bendraminčiais, laiką paskirti
dvasinėms diskusijoms.

Ateitininkų namų valdyba rekolekcijas dažnai rengia su kitu vienetu. Anks-
čiau tai darė su Akademikais skautais, o šiemet, kovo 25 d., surengė kartu su
Pal. Jurgio Matulaičio misija.

Rekolekcijoms vadovavo ses. Ignė Marijošiūtė MVS, atvykusi iš Putnam, CT.
Paskelbusi, kad rekolekcijų tema bus ,,Keliaujant su tikėjimu”, ji priminė kad
Dievo tauta yra piligriminė tauta, ir tais įžangos žodžiais su apie 50 rekolekci-
jų dalyvių leidosi į tikėjimo pažinimo kelionę.

Nors rekolekcijose dažnai būna stiprūs dvasiniai išgyvenimai, jų tikslas nėra
emocijų sužadinimas, bet siekimas gilesnio tikėjimo supratimo, kuris vestų į
Kristaus asmens pažinimą ir pasireikštų veiklia meile. Ses. Ignė pabrėžė, kad
ši kelionė tęsiasi visą gyvenimą, nuolat reikia šviestis, ieškoti, klausti, skaityti
dvasinio turinio knygas. Štai rekolekcijų vadovė pasiūlė susiieškoti 2012 m. iš-
leistą Sherry A. Weddell knygą ,,Forming Intentional Discipleship” (Kaip tap-
ti sąmoningu Kristaus mokiniu), kurioje pateikti nerimą keliantys duomenys.
Dauguma apklaustųjų – amerikiečiai, užaugę katalikų šeimose, nebetiki, jog ga-
lima turėti asmeninį ryšį su Dievu. Aprašyta, kad santuokų skaičius Katalikų

Bažnyčioje per pastaruosius metus smar-
kiai sumažėjo. Ir dar – 10 procentų Ameri-
kos gyventojų yra buvę katalikai, bet dabar
nebetiki. Statistika duomenys galima su-
prasti taip: tie žmonės atsisakė tikėjimo,
nes niekada ir nebuvo tikintys. Tapti są-
moningu Kristaus mokiniu reikia atviru-
mo, nuolankumo. Reikia noro ir maldos.
Kiekvienas einame savo ieškojimo keliu. Tai nėra suteikiama automatiškai. Ses.
Ignė teigė, kad krikščionybė yra suaugusiems, nes ji reikalauja subrendusio as-
mens.  Atsisakę  puikybės  tampame atviri pažinti Jėzų. Su juo bendraujame
per maldą, gerus  darbus, užjausdami savo kaimyną. Kiekvienas einame savo
ieškojimo keliu. Rekolekcijų  dalyviai  nuoširdžiai  bendravo,  giedojo, meldė-
si.

Ses. Ignė pažadėjo grįžti po metų ir pasiteirauti, ką mes po rekolekcijų skai-
tėme. Reikia tikėtis, kad būsime paėję tikėjimo keliu, patobulinę savo žinias ir
turėsime kuo pasidalinti.

Rekolekcijoms pasibaigus nugirdau keletą pastabų. Viena dalyvė pasigedo
šv. Mišių ir Susitaikymo sakramento, – nebuvo klausoma išpažinčių. Kita pa-
sigedo vyrų! Nors šios rekolekcijos nebuvo taikomos vien moterims, tik vienas
vyras išdrįso dalyvauti. Reikia pasvarstyti, kodėl taip yra, gal vyrams reikia at-
skirų rekolekcijų? Kitos dalyvės, atrodo, buvo labai patenkintos 2017 m. reko-
lekcijomis. Įgijusios žinių ir įkvėpimo tinkamai sutikome šv. Velykas.

MAS stovyklai reikia vadovų
ir štabo narių – darbininkų!
Moksleivių Ateitininkų stovykla vyks 2017 m. liepos 7–15 d. Dainavoje. Kviečiame no -
rinčius dirbti stovyklos vadovu arba stovykloje darbininku užpildyti prašymo anketą
iki gegužės 8 d. (Norintys dirbti turi būti baigę du universiteto kursus). Kviečiame pri-
sidėti savo talentais ir entuziazmu!

Anketa norintiems vadovauti: goo.gl/QAuKej
Anketa norintiems stovykloje dirbti: goo.gl/mRAihN

MAS 2017 ruošos komitetas
Viktutė Tijūnėlienė, Andrytė Siliūnaitė, Šarūnas Daugirdas

Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.  Dainavoje
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai ar su šeimo-
mis. Registruokites rašydami sendraugiai2@gmail.com. 

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d. Dainavoje
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar
nepradėję universiteto studijų. Registracija jau prasidėjo. Informacija apie stovyklą rasite:
http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d. Dainavoje
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Berniukams dar yra
vietų. Mergaitėms vietų nebėra, bet galima rašytis į laukiančiųjų sąrašą. Registracijos anke-
tos: https://www.ateitis.org/jas. Informacija: Jas@ateitis.org

Sendraugių 1 stovykla – liepos 23–30 d. Dainavoje
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Registruotis internetu: https://docs.goog-
le.com/forms/d/1yBIfo6nAf9NlhY2to2tnU2UNbEXY5d0UkU---
GVxLXA/closedform

Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d. Dainavoje
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo die-
nos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su tė-
vais. Programa bus pranešta netrukus.

Kennebunkporte Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pa-
vieniai ateitininkai bei jiems prijaučiantys. Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką Sa-
balienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu:
info@franciscanguesthouse.com arba skambinant tel. 207-967-4865.

Ar Los Angeles įvyks
ateitininkų Vasaros stovykla?
Los Angeles jaunųjų ateitininkų stovyklai reikalingas vyriausias vadovas.
Praėjusiais metais dėl vyriausio vadovo stokos stovykla neįvyko. Šiais
metais stovyklavietę leidžiama panaudoti už praėjusių metų išankstinę
įmoką, bet jeigu stovykla neįvyktų, ne tik vaikai netektų stovyklos, bet
ir Los Angeles ateitininkai netektų pinigų. Pasistenkime surasti vado-
vą ar vadovę. Kreipkitės į ŠAAT pirmininką Tomą Girnių el. paštu: to-
mas.girnius@gmail.com su pasiūlymais.

Keliaujant su tikėjimu

Rekolekcijos Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Rekolekcijos Ateitininkų namuose, Lemonte
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Ses. Ignė Marijošiūtė MVS.

Stovyklos – laikas registruotis
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VARDAN TOS lIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

STASYS IGNATAVIČIUS

Balandžio 16 d. sukako 95 metai, kai Ra-
mygaloje, Broniaus ir Marijo nos Juo-
dikaitės Liesių šeimoje, gimė dvyniai, žy-
mūs Lietuvos partizanai – Prisikėlimo
apygardos štabo virši ninkas, 1949 m.
vasario 16-osios Lie tuvos laisvės kovos
sąjūdžio Dekla racijos signataras Bro-
nislovas (Bro nius) Liesis-Kaukas, Ėglis,
Naktis, Dainius ir Vakarų Lietuvos (Jū-
ros) srities štabo viršininkas Antanas Lie-
sis-Idenas, Tvanas. 

Tėvas buvo Ramygalos progim-
nazijos direktorius, mama toje
gimnazijoje mokytojavo. Vėliau

visa šeima persikėlė gy venti į Jurbar-
ką, nes tėvas buvo pa skirtas Jurbarko
gimnazijos direktoriumi. Broliams
dvyniams baigus Jurbarko gimnaziją,
abu stojo moky tis į Vytauto Didžiojo
universitetą. Bro nislovas studijavo
žurnalistiką, Antanas – mediciną.  

Sovietų Sąjungai okupavus Lie-
 tu vą tėvas, kaip buvęs gimnazijos di-
rektorius ir tautininkas, pateko į so vie-
tinio saugumo nepatikimų as me nų są-
rašą. 1941 m. birželio 14 d. tėvai ir se-
serys Danutė ir Stefanija buvo suimti
ir ištremti. Tėvas Bro nius Liesis buvo
ištremtas į Rešiotų lagerį (Krasno-
jarsko kr., Nižnij Inga šo raj.), kur 1942
m. kovo 25 d. mirė tardomas. Mama Ma-
rijona ir seserys buvo ištremtos į Ko-
miją. Čia mama ir sesuo Stefanija nuo
išsekimo, bado ir ligų 1944 m. mirė.
Broliai tremties iš vengė, nes tuo metu
studijavo Kaune.   

Vokiečių okupacijos metu broliai
stojo į Kazio Veverskio-Senio įkurtą
pogrindinę Lietuvos laisvės armiją.
1944 m., artėjant frontui ir antrajai so-
vietinei okupacijai, LLA nurodymu
Bronius kartu su broliu Antanu išvy-
ko į Vokietijos žvalgybos (Ab vero) mo-
kyklą FAK-203 ir ten mokėsi partiza-
ninio karo taktikos, diversi nių opera-
cijų, konspiracijos metodų. Šioje mo-
kykloje, kuriai vadovavo iš Rytprūsių
kilęs karinio laivyno kari ninkas (Ko-
vettenkapitaen) Laurinat, mokėsi apie
100 lietuvių. Lietuviai vokiečių žval-
gybos mokyklas rinkosi norėdami pa-
siruošti kovai su sovie tiniais okupan-
tais. Mokyklose be specifinių karinių
žinių buvo galimybė gauti modernių
ryšių priemonių, ginklų, amunicijos ir
visa kita, kas galėtų praversti partiza-
ninėje kovoje Lietuvoje.  

1944 m. gruodžio mėn. FAK-203
mokykloje instruktoriumi dirbęs LLA
narys ltn. Juozas Jurkūnas brolių Lie-
sių ir Vytauto Sabaliausko grupei nu-
rodė nuvykus į Lietuvą iš karto už-

Kovos keliu 
žengiant

Tad tęskime kovą suglaudę gretas
Prieš smurtą ir šlykščią apgaulę.
Be baimės pirmyn, jei ir žūsim katras,
Kitiems patekės laisvės saulė.

Ėglis

megzti ryšius su LLA ir Lietuvių fron-
to (LF) pogrindinių organizacijų na-
riais Raseinių krašte, taip pat perdavė
jiems turėtus radijo ryšių šifrus. Gruo-
džio 21 d. ši grupė parašiutais buvo nu-
leista Kėdainių apskrities Gudžiūnų
valsčiaus Pa druskalnio kaime.

LLA vadovybės nuomone, visi į
Lietuvą permesti kovotojai besąlygiš-
kai privalėjo paklusti besikuriančioms
partizanų struktūroms ir jų vadovybei.
Į Lietuvą buvo permesta apie 200 de-
santininkų, iš kurių 80 pasireiškė par-
tizaninėje kovoje prieš okupantus.
Tarp labiausiai pasižy mėjusių buvusių
Abvero kursantų buvo ir broliai Lie-
siai, Antanas Starkus-Montė, Vytautas
Gužas-Kar das, Steponas Girdžiūnas-
Gegužis, Vladas Juozokas-Petraitis,
Adolfas Kubilius-Balys.

Brolių Liesių ir V. Sabaliausko
grupė ilgai Kėdainių krašte neužsi-
buvo. Pats V. Sabaliauskas 1945 m.
kovo mėn. pateko į enkavedistų pa salą
ir buvo suimtas, o Bronius ir Antanas
Liesiai patraukė link Jur barko, kur su-
sitiko su V. Gužu-Kardu, su kuriuo
kartu mokėsi FAK-203 mokykloje (V.
Gužas-Kardas į Lietuvą buvo permes-
tas 1944 m. gruodžio mėn. Tauragės
miškuose), ir partizanavo Jungtinės
Kęstučio apygardos Lydžio rinktinėje.
Netrukus broliai susitiko su kitais
Pietų Žemaitijos partizanų vadais, vė-
liau tapusiais pagrindiniais veikėjais
centralizuojant viso ginkluoto pasi-
priešinimo procesą – kpt. Jonu Že-
maičiu-Vy tau tu, aviacijos ltn. Juozu
Kaspera vi čiumi-Visvydu, kpt. Juozu
Čepo niu-Tauragiu, Petru Bartkumi-
Žadgaila. 

1947 m. lapkričio mėn. Jungtinės
Kęstučio apygardos vadas Jonas Že-
maitis-Vytautas Bronių ir Petrą Bart-
kų-Žadgailą paskyrė organizuoti Pri-
sikėlimo apygardą, kuri buvo įkurta
1948 m. balandžio 1 d. Organi zuojant
naujos apygardos štabą prie B. Liesio-
Nakties ir P. Bartkaus-Žadgailos pri-
sijungė Vytautas Šniuo lis-Vytenis. Tais
pačiais metais liepos 27 d. B. Liesis-
Naktis buvo paskirtas Prisikėlimo apy-
gardos štabo virši nin ku, taip pat re-
dagavo apygardos laikraštį „Prisikėli-
mo ugnis”.

Antanas Liesis-Idenas, Tvanas 1947
m. gegužės 20–25 d. vykusiame Jung-
tinės Kęstučio apygardos vadų pasita-
rime buvo paskirtas apygardos štabo
informacijos ir žvalgybos skyriaus
viršininku. 1948 m. birželio mėn. 8 d. jis
buvo paskirtas Lietuvos Vaka rų (Jūros)
partizanų srities propagandos ir agi-
tacijos skyriaus virši nin ku. 1948 m. ru-
denį Žemaičių apygardoje ryšiams
tarp apygardos ir Jū ros srities štabų
palaikyti bei organizuoti ryšių tinklą
apygardos viduje buvo suformuotas
specialusis būrys, kurio vadovu buvo
paskirtas A. Lie is-Idenas. 1949 m. žuvus
srities vadui mjr. Aleksandrui Mila-
ševičiui-Ruo niui bei štabo viršinin-
kui Vaclovui Ivanauskui-Vyteniui ta-
pus srities va du, rugsėjo mėn. A. Lie-
sis-Idenas bu vo paskirtas srities štabo
viršininku.

Sovietiniai saugumiečiai aktyviai
per savo agentus ir smogikų grupes
ieškojo Jūros srities štabavietės. Em-
gebistai nėrėsi iš kailio, kad sunai-
kintų srities vadą V. Ivanauską-Vyte-
nį ir štabo viršininką A. Liesį-Ideną.
Ilgą laiką buvo manoma, kad A. Liesis-
Idenas su srities vadu V. Ivanausku-
Vyteniu žuvo 1951 m. vasario 10 d.
Telšių raj. Čepaičių kai me, tačiau iš-
tyrus Lietuvos Ypatin gojo archyvo do-
kumentus, tai nepasitvirtino. Galima
teigti, kad A. Lie sis-Idenas žuvo iki
1951 m. vasario 10 d. Žūties aplinkybės
iki galo nėra išaiškintos. 

1997 m. gruodžio 22 d. A. Liesiui-
Idenui buvo pripažintas kario sava no-
rio statusas, Lietuvos Respublikos
Krašto apsaugos ministerijos 1998 m.
gegužės 13 d. įsakymu jam buvo su teik-
tas pulkininko leitenanto laipsnis (po
mirties), Lietuvos Respubli kos prezi-
dento 2004 m. lapkričio 17 d. dekretu jis
buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus or-
dino Komandoro kryžiumi (po mir-
ties). 

B. Liesis-Naktis 1949 m. vasario
pradžioje tapo Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio tarybos prezidiumo nariu ir
vasario 2–22 d. Prisikėlimo apygardos
veikimo teritorijoje, tarp Radviliškio ir
Baisogalos esančiame Minaičių kaime
įrengtoje slėptuvėje, dalyvavo visos
Lietuvos partizanų vadų suva žiavime,
kuriame buvo paskelbta apie vieningos
pasipriešinimo organizacijos – Lietu-
vos laisvės kovos są jūdžio įkūrimą.
Vasario 16 d. buvo priimta LLKS Ta-
rybos Nepriklau somybės deklaracija.
Suvažiavime B. Liesis-Naktis buvo pa-
skirtas LLKS Tarybos prezidiumo na-
riu ir visuo meninės dalies tautinio
skyriaus viršininku, jam suteiktas
laisvės kovotojo partizanų kapitono
laipsnis. 

B. Liesis-Naktis mėgo rašyti eilė-
raščius ir skelbdavo juos bei straips-
nius Ėglio, Kauko arba Dai niaus sla-
pyvardžiais. Broniui žuvus likę kovos
draugai parengė ir išleido mašinraščio
rinkinėlį „Tegul jo nemari dvasia kal-
ba už mus: Mirusio brolio partizano kū-
ryba”. B. Liesio-Nakties eilės ir raštai
buvo spausdinami ir pogrindžio kū-
rybos rinkinyje „Kovos keliu žengiant”,
partizanų eilėraščių rinkinyje „Mes ne-
mirę...”, kitoje partizanų spaudoje. 

Bronislovas žuvo 1949 m. rugpjūčio
13 d. Radviliškio apskrities Grikiškio
valsčiaus Užpelkių miške įrengtoje
partizanų stovykloje per kautynes su
MGB smogikais. Nely gioje kovoje kar-

tu žuvo LLKS Tary bos prezidiumo
sekretorius, partizanų majoras Pet-
ras Bartkus-Žadgai la, Prisikėlimo apy-
gardos štabo vir šininkas Vytautas
Šniuolis-Svajūnas ir du neatpažinti
partizanai. Žuvu siųjų palaikai buvo iš-
niekinti ir užkasti Radviliškyje. 1991 m.
rugsėjo 25 d. rasti ir iškilmingai pa-
laidoti Radviliškio kapinėse. 

Apie B. Liesio-Nakties žūties ap-
linkybes ir patį mūšį jo dalyvis Vikto-
ras Šniuolis-Vytvytis prisimena: „1949
m. rugpjūčio 10 d. iš Kęs tučio apygar-
dos atžygiavo Žadgaila. Po poros dienų
Svajūnas, Žadgaila, Naktis, Džiugas ir
aš rugpjūčio 12 d. vakare susirinkę rei-
kiamą dokumentaciją, pasiėmę rota-
torių, rašo mąją mašinėlę išžygiavo-
me į Užpel kių mišką (...) Nužygiavę
apie 20 km paryčiais pasiekėme Už-
pelkių mišką. Ten, dieną anksčiau at-
ėję, jau laukė keturi prisikėlimiečiai.
Nors naktis buvo graži, stovykloje ru-
seno nedi delis lauželis. Visi po žygio su-
krito pailsėti. Išaušo gražus rugpjūčio
13-osios rytas. Budėjau stovykloje, o

dar vienas partizanas buvo atokiau
sargyboje. Atėjo ryšininkas Dangus
ir pasakė, kad apylinkėje ramu, mama
ruošia pusryčius, kuriuos netrukus
atneš. Kalbėdamas su ryšininku pa-
stebėjau, kad stovyklą supa čekistai ir
sušukau: „Vyrai, pavojus!” Dangus nu-
bėgo į tą pusę, kur buvo čekistai. Kovos
draugai, pašokę iš miego, griebėsi
ginklų. Prasidėjo pragariška ugnis.
Čekistai mus norėjo išstumti į lauką,
bet Svajūnas davė komandą pralaužti
apsupimo žiedą ir veržtis į miško gi-
lumą. Veržėmės planingai, su perbė-
gimais, vieni ki tus dengdami ugnimi.
Baigiant išsi veržti iš apsupimo žiedo
padariau perbėgimą ir, įsitvirtinęs už
storo medžio, atidengiau ugnį. Tuo
metu poziciją keitė Žadgaila. Susily-
ginęs su manim staiga sudejavo, grie-
bėsi už krūtinės ir sukniubo. Dar kar-
tą pakeičiau poziciją ir kitoje nuo ma-
 nęs pusėje sukniubo Naktis...”   

1950 m. lapkričio 23 d. LLKS Ta ry-
bos prezidiumo sprendimu Bro nius
Liesis-Naktis buvo apdovanotas 1-ojo ir
2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiais
(po mirties). 1997 m. gruo džio 22 d. jam
buvo pripažintas kario savanorio sta-
tusas, Lietuvos Res publikos Krašto ap-
saugos ministerijos 1998 m. gegužės 13
d. įsakymu su teiktas pulkininko laips-
nis, 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu jis ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laips-
nio ordinu (po mirties).

Iš k.: Laisvės Vytis Vladas Misčikis-Zuikis, Bronislovas Liesis-Kaukas ir Antanas Liesys-Ide-
nas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA IR pASAUlIS

Vėl kreipsis į KT dėl dvigubos pilietybės
JK neatsisakytų smogti Sirijos režimui

Vilnius (ELTA) – Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlo
Seimui nutarimu kreiptis į Konstitu-
cinį Teismą (KT) dėl dvigubos piliety-
bės įgijimo išaiškinimo, pasikeitus
aplinkybėms.

Komiteto nuomone, Seimo krei-
pimasis į KT galėtų būti grindžiamas
tuo, kad nuo to laiko, kai 1992 m. spa-
lio 25 d. buvo priimta Konstitucija ir jos
12 straipsnyje įtvirtinta nuostata, ri-
bojanti dvigubą pilietybę, aplinkybės
iš esmės pasikeitė.

„Lietuvos Respublika tapo NATO
ir Europos Sąjungos nare, labai daug
Lietuvos Respublikos piliečių išvyko
gyventi į kitas valstybes ir įgijo kitų
valstybių pilietybę; padaugėjo į kitas
valstybes išvykusių Lietuvos Respub-
likos piliečių santuokų su kitų vals-
tybių piliečiais, o tokiose santuokose
gimę vaikai įgijo ir kitos valstybės pi-
lietybę”, – pastebi Seimo komiteto na-
riai.

KT būtų prašoma išaiškinti, ar
šios aplinkybės leidžia manyti, kad
Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies

nuostata, „išskyrus įstatymo numa-
tytus atskirus atvejus, niekas negali
būti kartu Lietuvos Respublikos ir ki-
tos valstybės pilietis“, gali būti aiški-
nama kitaip, negu ją savo 2006 m. lapk-
ričio 13 d. nutarime ir 2013 m. kovo 13
d. sprendime išaiškino Konstitucinis
Teismas. 

Taip pat būtų prašoma išaiškinti,
ar ši nuostata gali būti aiškinama,
kaip leidžianti Seimui, nedarant Kons-
titucijos 12 straipsnio pataisų, Pilie-
tybės įstatyme nustatyti teisinį regu-
liavimą, pagal kurį „Lietuvos Res-
publikos piliečiai, po Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybės atkūrimo
1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos
Respublikos gyventi į kitas valstybes
ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti
kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės piliečiai”, nes aplinkybės, bu-
vusios tuo metu, kai buvo rengiama ir
1992 m. spalio 25 d. priimta Konstitu-
cija, taip pat aplinkybės, kurios buvo
tuo metu, kai KT priėmė 2006 m. lapk-
ričio 13 d. nutarimą ir 2013 m. kovo 13
d. sprendimą, iš esmės pasikeitė.

Prezidentė tarsis dėl „Brexit”
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė kartu su kitų Europos
Sąjungos (ES) šalių vadovais balandžio
29 dieną  Briuselyje tarsis dėl gairių de-
ryboms su Jungtine Karalyste, šiai
nusprendus trauktis iš Bendrijos.

Svarbiausiu Lietuvos interesu
Prezidentūra įvardija Didžiojoje Bri-
tanijoje gyvenančių šalies piliečių tei-
sių ir socialinių garantijų užtikrinimą
ir po „Brexit”.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
brėžia, kad emigracijoje gyvenantiems
lietuviams nėra jokio tikslo skubėti at-
sisakyti Lietuvos Respublikos pilie-
tybės, nes ir lietuviškas pasas užtikrins
visas socialines garantijas Didžiojoje
Britanijoje.

Derybos dėl Londono pasitrauki-
mo iš ES bus pradėtos po to, kai Jung-
tinė Karalystė birželį surengs pirma-
laikius parlamento rinkimus. 

Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –
Seimas nesutinka, kad Aplinkos ir Že-
mės ūkio ministerijos būtų perkeltos
į Kauną. 

Parlamentarai nepritarė tai siū-
liusioms Vyriausybės įstatymo pa-
taisoms. Seimo neįtikino argumentai,

kad perkėlus dvi ministerijas į Kau-
ną būtų skatinama regioninė politika. 

Iškelti dvi ministerijas į Kauną
buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos, turinčios balsų daugumą Sei-
me, rinkiminis pažadas.   

Seimas balsavo prieš savo rinkiminį pažadą 

Didės medikų darbo užmokestis 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Sie-

kiant gerinti paslaugų prieinamumą pa-
cientams, didinti medikų motyvaciją ir
mažinti korupcijos apraiškas sveikatos
sistemoje nuo š. m. liepos 1 d. ne mažiau
kaip 8 proc. bus didinami gydytojų ir
slaugytojų atlyginimai. Taip pat didi-
namas universiteto lygmens ligoninė-
se teikiamų paslaugų apmokėjimo įkai-
nis.

„Pastaruoju metu vėl pastebime gy-
dytojų ir slaugytojų emigracijos didė-
jimą. Kas mus gydys ateityje – ieškant
atsakymo į šį ir kitus su sveikatos pa-
slaugų prieinamumu susijusius klau-
simus, akivaizdu, kad gydytojų ir slau-
gytojų atlyginimas nepakankamas ir di-
dėja nepakankamai sparčiai”, – sako

sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

Po krizės pradėjus didinti medikų
atlyginimus, šiuo metu vidutinis gy-
dytojų darbo užmokestis siekia apie
1400 eur., slaugytojų – 730 eur. neat-
skaičius mokesčių. Sveikatos apsaugos
ministerija mano, kad to neužtenka
tam, jog gydytojai būtų motyvuoti dirb-
ti Lietuvoje.

Ypač didelis atotrūkis susidaro
tarp rajoninių ir universiteto lygmens
ligoninių medikų darbo užmokesčio.
Susidaro atlyginimų skirtumas – uni-
versitetų klinikų gydytojai gauna 300–
400 eurų mažiau negu regioninių ligo-
ninių gydytojai.

Latvija suteikė pilietybę šokėjui M. Baryšnikovui
Ryga (Alfa.lt) – Latvijos Saeima

suteikė pilietybę įžymiam šokėjui Mi-
chailui Baryšnikovui už ypatingus
nuopelnus šaliai.

M. Baryšnikovas gimė Latvijos
sostinėje, mokėsi Rygos choreografijos
mokykloje, paskui – Leningrado Va-

ganovo choreografijos mokykloje. 1974
metais per gastroles jis pasiliko Ka-
nadoje, vėliau išvyko į JAV ir ten gavo
šios šalies pilietybę. Latvijos įstatymai
leidžia turėti dvigubą – Latvijos ir
JAV – pilietybę.

Londonas (Diena.lt) – Didžiosios
Britanijos užsienio reikalų sekreto-
rius Boris Johnson pareiškė, kad jo ša-
lis tikriausiai prisidėtų prie tolesnių
Jungtinių Valstijų karinių veiksmų

prieš Siriją, jei JAV paprašytų.
Anot B. Johnson, būtų labai sudė-

tinga pasakyti „ne”, jei Jungtinės Vals-
tijos prašytų Didžiosios Britanijos pa-
galbos karinėje misijoje Sirijoje. 

Kinija perspėja dėl „neįsivaizduojamų padarinių” 
Pekinas (LRT) – Kinija pareiškė

savo susirūpinimą dėl didėjančios
įtampos tarp JAV ir Šiaurės Korėjos.
Karo Korėjos pusiasalyje reikia veng-
ti bet kokiomis aplinkybėmis, pareiš-
kė Kinijos užsienio reikalų ministras
Wang Yi. 

„Mes nepakęsime nė procento ti-
kimybės, – pabrėžė ministras Berlyne
susitikęs su kolega iš Vokietijos Sigmar
Gabriel. – Nes Šiaurės Korėja nėra Vi-
durinieji Rytai. Jei Korėjos pusiasaly-
je iš tikrųjų kils karas, tai padariniai
bus sunkūs ir neįsivaizduojami”. 

Londonas (BNS) – Pirmą kartą po
referendumo, kai Didžioji Britanija
nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos
(ES), daugiau britų mano, kad šis
sprendimas buvo klaida, rodo apklau-
sos rezultatai.

Paprašyti dabar pareikšti nuomo-
nę, „ar Britanija buvo teisi, ar klydo nu-
balsuodama už pasitraukimą iš ES”, at-
liktos apklausos 45 proc. dalyvių atsa-
kė „klydo” (2 proc. daugiau), o 43 proc.
atsakė „buvo teisi” (3 proc. mažiau).

Per 2016 metų birželio referendu-
mą 52 proc. rinkėjų nubalsavo už Di-

džiosios Britanijos išstojimą iš ES.
Apklausa nustatė, kad maždaug 43

proc. pritaria „kietam ‘Brexit’”, kad
Britanija visiškai pasitrauktų iš ES, o
36 proc. remia „minkštą ‘Brexit’" – ša-
lis liktų Europos bendrojoje rinkoje ir
paliktų atviras sienas imigracijai iš ES.

Maždaug 39 proc. sakė manantys,
kad po „Brexit” ekonominė Britanijos
padėtis bus blogesnė, 28 proc. nurodė
manantys, kad Britanijai bus geriau, o
18 proc. sakė, kad jokio skirtumo ne-
bus.

Britai apgailestauja dėl „Brexit”

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel paragino
Jungtinę Karalystę netikėti iliuzijomis,
kad išstojusi iš Europos Sąjungos (ES)
šalis turės tokias pačias teises kaip ir
būdama ES valstybe nare.

„Trečioji šalis valstybė neturės
tokių pačių ar net didesnių teisių nei
valstybė narė. Tai gali atrodyti aki-
vaizdu, bet turiu tai pasakyti, nes kai
kurie asmenys JK atrodo turi iliuzijų
šiuo klausimu”, – sakė A. Merkel. 

Balandžio 29 dieną Briuselyje vyks
specialus ES viršūnių susitikimas
„Brexit” klausimais. Kitų 27 ES vals-

tybių narių vadovai be JK formaliai
pritars nurodymams vyriausiajam de-
rybininkui Michel Barnier, nors de-
rybos neprasidės iki birželio.

Pastarosiomis dienomis Briuse-
lis sugriežtino savo poziciją „Brexit”
klausimu ir pateikė naujų reikalavimų
finansinių paslaugų, įstatymų ir mig-
racijos srityse, kuriuos JK privalo nu-
statyti prieš nutraukiant 44 metus tru-
kusią narystę.

Iš JK taip pat bus reikalaujama
penkerius metus JK gyvenantiems ES
piliečiams suteikti leidimą nuolati-
niam gyvenimui šalyje. 

A. Merkel ragina JK neturėti iliuzijų

Atsisakiusiems skrydžio mokės iki 10 tūkst. dolerių
New Yorkas (ELTA) –

JAV aviacijos bendrovė
„United Airlines” paskelbė
mokėsianti po 10 tūkst. JAV
dolerių keleiviams, kurie su-
tiks užleisti savo vietas ki-
tiems asmenims tuo atveju,
kai parduotų bilietų skai-
čius viršija vietų skaičių
lėktuve. JAV oro linijas „Uni-
te Airlines” neseniai sudre-
bino skandalas dėl kliento
priverstinio išvarymo iš lėk-
tuvo, nes buvo parduota dau-
giau bilietų nei yra laisvų
vietų.

Aviacijos bendrovė „United Airli-
nes” iki šiol mėgina susigrąžinti gerą re-
putaciją po incidento, įvykusio prieš
daugiau nei dvi savaites, kai 69-erių iš
Vietnamo kilęs amerikietis gydytojas

David Dao buvo jėga ištemptas iš lėk-
tuvo, kad į jį tilptų įgulos nariai, nes
bendrovė į skrydį pardavė per daug bi-
lietų. 

Bendrovė kritikuota, kai dvi pa-
auglės nebuvo įleistos į lėktuvą dėl to,
kad mūvėjo tampres. 

LVŽS persigalvojo – ministerijų į Kauną nebekels. Delfi.lt nuotr.

Keleivis jėga buvo išvilktas iš lėktuvo. CNN.com nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

UFC (Ultimate Fightingh Cham pions-
hip”) ringe dar vieną ryškią pergalę iš-
kovojo 24 metų lietuvių kilmės kovotoja
Rose Namajunas. Mišrių kovos menų
(MMA) turnyre „UFC on Fox 24” JAV ji
nugalėjo amerikietę Michellę Waterson.

JAVpilietybę turinti R. Namaju -
nas svorio kategorijos iki

52,5 kg kovoje vyravo visą pirmąjį
raundą ir turėjo pranašumą stovėse-
noje. Antra jame raunde R. Namajunas
atliko sėkmingą smaugimo veiksmą ir
varžovė pasidavė. 

Tai buvo šeštoji R. Namajunas
pergalė profesionalų ringe per devy-
nias dvikovas. M. Waterson dabar turi
14 pergalių ir penkis pralai mėjimus.

„Dabar manęs laukia tik atostogos,
noriu kiek atsigauti, ypač psicholo-
giškai. Tačiau po to sieksiu kovos dėl
UFC čempionės vardo – tai mano tiks-
las”, – po dvikovos sakė R. Namajunas. 

Pačioje lengviausioje svorio kate-

gorijoje (iki 52,5 kg) besivaržanti lie-
tuvių kilmės kovotoja yra 3-ioje vieto-
je UFC vertinimo lentelėje. Šios svorio
kategorijos pasaulio čempionės titulas
šiuo metu priklauso Joannai Jedr-
zejczyk iš Lenkijos (11–0).

Čikagos „Atletas” – ŠALFASS čempionai!
Pirmą kartą Long Islande, New Yorke,
surengtame Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) senjorų (per 40 m. amžiaus)
krepšinio turnyre pergalę šventė visus
varžovus nugalėję Čikagos „Atleto”
krepšininkai.

Šiame ŠALFASS turnyre dalyva-
vo 5 komandos: Čikagos „Atle-
tas”, Floridos „Stumbras”, New

Yorko „LAK” (Lietuvių atletų klubas),
De troito „Kovas” ir New Jersey „Lieps -
na”.

Tarpusavyje sužaidus visas rung-
tynes, iš tolimesnės kovos dėl medalių
pasitraukė seniausia Amerikoje įkur-
ta New Yorko  „LAK” komanda, kurios
garbę gynė ir LR konsulas New Yorke
Julius Pranevičius.

Pusfinaliuose toliau varžybas tęsė
4 komandos. Pirmą vietą grupės var-
žybose iškovoję Čikagos „Atleto” krep-
šininkai pusfinalyje turėjo žaisti su ket-
virtą vietą užėmusiu Detroito „Kovu”,

ALTL čempionais pirmąkart tapo
„Šiaulių” tinklininkai
11-ojo Amerikos lietuvių tinkli nio lygos
(ALTL) sezono nugalėtojais tapo pir-
mąkart čempionų taurę į viršų iškėlę
„Šiaulių” tinklininkai.

Balandžio 23 d. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte vykusiose fina-
linėse rungtynėse „Šiaulių” ko-

manda rezultatu 3:1 (25:19, 21:25, 25:18,
25:18) pelnytai įveikė daugiakartinius
ALTL nugalėtojus „Atlantic Express”
tinklininkus ir iš jų perėmė stipriau-
siai lygos komandai skirtą apdovano-
jimą.

Savaitę anksčiau vykusiose pusfi-
nalio rungtynėse „Atlantic Ex press” ir
„Šiaulių” komandos po nepaprastai
gražių dvikovų, vienodais rezultatais
2:1 atitinkamai nugalėjo „Gubernijos”
ir „Panevė žio” tinklininkus. Būtent
šios komandos išsiaiškino, kam atiteks
bronzos medaliai. O jais pasipuošė pa-
nevėžie čiai, kurie savo principinius
varžo vus nugalėjo rezultatu 2:1 (25:19,
23:25, 15:13).

Kovoje dėl 5-osios vietos „Pilėnų”
tinklininkai rezultatu 2:0 (25:18, 25:14)
nugalėjo „Nemuno” komandą.

Geriausiais žaidėjais atskirose ko-
mandose tapo: Kristupas Aleknavi čius

Lietuvių kilmės kovotoja šventė
įspūdingą pergalę

Įspūdingą pergalę iškovojusi R. Namajunas siekia tapti į UFC čempione.

Naujieji ALTL čempionai – „Šiaulių” tinklininkai.

ALTL vadovas Mindaugas Jankūnas (d.) ge-
riausio 11-ojo sezono žaidėjo apdovanojimą
įteikė šiauliečių komandos žaidėjui Henry.

bei vienintelė mergina, žaidusi šiame
ALTL čempionate – Monika Paškaus-
kaitė („Nemunas”), Vytautas Tirevičius
(„Pilėnai”), Gintas Žeglinskas („Gu-
bernija”), Edvinas Karalius („Panevė-
žys”), Justas Pagojus („Atlantic Ex-
press”) ir Gvi das Žitkevičius („Šiau-
liai”). Geriau siu viso sezono ALTL
žaidėju (MVP) pripažintas čempionų
komandos legionierius Henry.

tačiau varžybose su „LAK” traumą
patyrus i Renaldui Valkaus kui detroi-
tiškiai atsisakė tęsti kovas. Tokiu būdu
„Atletas” į finalą pateko be kovos.

Kitame pusfinalyje įnirtinga kova
dėl patekimo į finalą vyko tarp antrą
vietą grupės varžybose užėmusių NJ
„Liepsnos” ir Floridos „Stumbro” krep-
šininkų. Šioje atkaklioje dvikovoje per-
galę rezultatu 43:39 išplėšė ir į finalą pa-
teko „Liepsnos” komanda.

Lemiamose, finalinėse rungtynėse
tarp Čikgos „Atleto” ir NJ „Liepsnos”
krepšininkų pergalę rezultatu 54:37
šventė čikagiečiai, kurie ir tapo 2017 m.
ŠALFASS čempionais. Auksiniais ap-
dovanojimais pasidabino Dainius Ve-
nys, Virgis Gražulis, Edmundas Alek-
navičius, Andrius Virbickas, Algirdas
Kubi lius, Audrius Verbickas ir Aivaras
Majus.

Primename, kad pagrindinė šių
metų ŠALFASS sporto šventė (vyrų,
jaunių ir jaunučių vržybos) birželio
2–4 dienomis vyks Hamiltone, Ka-
nadoje.ŠALFASS nugalėtojai – Čikagos „Atleto” krepšininkai.
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Amerika į lietuvės gyvenimą atėjo Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.

Po sovietine „pliauškės” pravarde – 
neįkainojamas profesionalumas

„Amerika, galima sakyti, turėjo nemažai įtakos
mano gyvenimui. Pirmiausia, žinant, kaip iki šiol
mus visus varžė maža sovietinė alga, ši galimybių
šalis davė man šansų tapti finansiškai nepriklau-
soma. O svarbiausia – davė supratimą, kad galiu būti
savo padėties šeimininke ir tenkinti poreikius, ga-
liu įgyvendinti ne vieną svajonę ar norą”, – sako Da-
lia, prisimindama savo pirmąją kelionę į Detroitą.  

Legendos sklando apie lietuvius, kurie, pirmą
kartą išvydę Ameriką, patiria kultūrinį šoką. Tie so-
cialiniai, ekonominiai skirtumai tiesiog paraly-
žiuodavo kai kurių tėvynainių protus ir jie po to dar
ilgai negalėdavo atsigauti. Dalia apie savo pirmuo-
sius potyrius kalba ramiai ir net abejingai. „Žinoma,
tarp spalvų įvairovės, reklaminių stendų gausos ir
pilkų mūsų posovietinės Lietuvėlės mūrų sunku
būtų buvę nepastebėti tų skirtumų”, – sako pašne-
kovė. Dalia nesusigundė giminaičių siūlymu likti il-
giau, ir po dviejų viešnagės mėnesių išvyko atgal į
tėvynę. „Juk Lietuva gyveno pirmuosius Nepri-
klausomybės metus, kurie buvo labai įdomūs viso-
mis prasmėmis. Iš pogrindžio grįžo visa rezistenci-
nė literatūra, teatras, kinas. Man, kaip kino reži-
sieriaus asistentei, juk tuo metu teko dirbti su tokiais
iškiliais kino kūrėjais, kaip V. Žalakevičius, G. Luk-
šas, A. Puipa, R. Vabalas. Na, vadino mus dar vis so-
vietine pravarde ‘pliauškėmis’, bet aš labai mylėjau
savo darbą, kurio pagrindų tuo metu nebuvo mo-
koma jokioje profesinio rengimo mokykloje. Lietu-
vos kino studijoje gamybininkai buvo savamoksliai,
bet tuo pačiu, reikia pripažinti, kad tai buvo aukš-
čiausio lygio savo srities profesionalai. Tuo netrukus
įsitikinau, kai pirmosios kelionės po Ameriką metu
kaip turistė aplankiau JAV kino studijos ‘Universal’
užkulisius. Čia pamačiau, kaip kuriamas ameri-
kietiškas kinas, kurio aptarnaujančiam personalui
meistriškumu mažai kuo galėjo nusileisti mūsų – so-
vietinės Lietuvos kino studijos darbuotojai. Žinoma,
reikia pripažinti, kad sovietų laikais kino gamybi-
ninkai dirbo absoliučiai kitaip, ir turbūt didžiausių
pamokų vis dėlto jie gavo jau vėliau, kai pirmą kar-
tą 1997 metais Lietuvoje amerikiečių bendrovė ‘War-
ner Bros’ dar nenugriautoje Lietuvos kino studijo-
je pradėjo filmuoti serialą ‘Naujieji  Robin Hudo nuo-
tykiai’”, – prisimena kino pasaulyje daugiau nei tris-
dešimt metų dirbanti Dalia Daugilytė. Jos teigimu,
būtent su šiuo legendiniu kūriniu lietuviško kino in-
dustrijoje užaugo ir neįkainojamos patirties įgijo
įvairių kino gamybos sričių specialistai.

Po metų Amerikoje vėl  grįžo į Lietuvą

Taigi Nepriklausomos Lietuvos kultūrinis gy-
venimas kėlė laisvos dvasios ūpą ir žavėjo ne vieną
tautietį, tačiau kartu prasidėję ekonominiai sun-
kumai palaužė ir ne vieno patriotiškai nusiteikusio
piliečio tikėjimą. Lietuvoje tuo metu trūko darbo, pi-
nigų, o privatizacijos procesai gimdė pirmuosius vals-
tybinio lygio korupcinius sandėrius. Laukinio ka-
pitalizmo užuomazgos eiliniams Lietuvos gyvento-
jams kėlė nemažai ekonominių ir socialinių rūpes-
čių. Tuo metu Dalia viena augino sūnų ir kaip vie-
niša mama turėjo pirmumo teisę gauti nuosavą
būstą. Tam reikėjo nemažų pinigų, bet ne tokių, ku-
rių gali užsidirbti vidutinį atlyginimą gaunantis
Amerikos pilietis.  Lemtingas pasiūlymas iš Ame-
rikos padirbėti vienoje šeimoje suteikė puikią pro-
gą dar kartą nuvykti į šią šalį. „Jokio avantiūrizmo
nebuvo. Visus metus legaliai dirbau šeimoje, kurioje
prižiūrėjau nuostabią močiutę. Būtent tada sąmo-
ningai atsiribojau nuo lietuvių giminaičių, nes labai

norėjau išmokti anglų kalbą. Man tuo metu buvo jau
arti trisdešimt. Maniau, pats metas imtis ryžtingų
savo gyvenimo pokyčių. Amerikoje praleidau metus,
pramokau anglų kalbos, išsilaikiau amerikietiškas
vairavimo teises. Mane supo nuoširdūs, supratingi
ir labai mieli žmonės, kurie, nepaisant mano statu-
so toje šeimoje (juk atvykau pas juos dirbti kaip namų
šeimininkė ir slaugytoja), jie niekuomet nei žo-
džiu, nei elgesiu neparodė pažeminimo, atvirkš-
čiai, net kartais atrodė, kad mane jie pernelyg die-
vina ir gerbia. Nuostabus laikas, kurį šiek tiek tem-
dė šeimos ilgesys. O labiausiai pasiilgdavau savo ket-
verių metų sūnaus. Gal tai ir buvo esminė paspirtis
po metų imti ir išvažiuoti, nors JAV viza dar leido pa-
silikti”, – sako Dalia Daugilytė. 

Galėjo likti, bet neliko

Į Lietuvą grįžusią Dalią pasitiko nemaloni staig-
mena. Keitėsi Lietuvoje pinigai, kurie gerokai nu-
vertėjo, ir moteris suprato, kad tų pinigų, kuriuos už-
sidirbo Amerikoje, buto pirkimui neužteks. Lietuvos
kinas tuo metu taip pat išgyveno sąstingį. Trūko kino
gamybos finansavimo, o reorganizaciniai kino in-
dustrijos darbai dar buvo tik tolimoje ateityje. Dalia
prisimena, kad Amerika ir vėl tapo jos išsigelbėjimo
šalimi, į kurią ji šį kartą vyko viltingai tikint, kad
trečias kartas nemeluos, ir grįžusi po metų ji galės
pagaliau įsikurti savo nuosavuose namuose. „Juk ko
mums, sovietinės kartos žmonėms, iki pilnos laimės
trūko? Savų namų, savo stogo virš galvos. Tikrai ne
egzotinių vaisių ar madingesnių drabužių, nes tik
kvailys gali to norėti, o protingas žmogus supranta,
kad niekuomet neturės gyvenimo kokybės gyven-
damas nuomojamame bute ar su tėvais, kelios šeimos
stumdysis 50 kv. metrų plote”, – pasakoja pašnekovė. 

Dalia trečią kartą Amerikoje praleido dvejus me-
tus.  Gyvenimo patirtis kitoje šalyje tik stiprino jos
asmenybę ir leido pažinti kitokią kultūrą, kitokius
žmones. „Tuo metu man teko gyventi ir dirbti pas
Amerikos lietuvį, vaikų daktarą Žemaitį. Tai turbūt
pats nuostabiausias žmogus, kokį tik esu sutikusi
Amerikoje. Su manim jis elgėsi kaip su savo dukra,
o ir jo dukros mane priėmė labai maloniai ir šiltai.
Šio žmogaus namuose tikrai jaučiausi sava ir myli-
ma. Daktaro nebėra, nors jį, net neabejoju, šiltu žo-
džiu mini ne viena šalia jo gyvenusių amerikiečių
karta. Jį visi labai mylėjo, nes buvo kilnus žmogus.
Iš pasakojimų žinau, kad jei tėvai neturėdavo pini-
gų, jis jų vaikus gydydavo nemokamai. Nuoširdžiai
lenkiu galvą prieš šitą žmogų”, – dalijasi prisimi-
nimais Dalia.

„Ar galvojau likti visam laikui Amerikoje? Ne,
negalvojau. Kažkaip visą laiką save mačiau tik Lie-
tuvoje. Ir tikrai ne mažas sūnus buvo priežastis grįž-

D. Daugilytei teko padirbėti su garsiomis kino žvaigždėmis. Mašinoje (d). – Henrikas Kurauskas.

Kūrybinės grupės moterų kompanijoje – aktorius Antanas Šurna. Asmeninio archyvo nuotraukos



mes dirbome anksčiau, kai dar nebu-
vo mobilių telefonų, internetinio ryšio,
juokiuosi. Dirbom, ir ne prasčiau, nei
dabartinė kino gamybininkų karta.
Reikėdavo juk surinkti masinėms sce-
noms aktorius, ne vieną ir ne du, o šim-
tus. Ir ką? Laidiniu telefonu gaudai nuo
ryto iki vakaro, kol pavyksta susitarti,
arba, jeigu jau kokio aktoriaus neran-
di, seki teatrų repertuarą, žiūri, ko-
kiame spektaklyje jis vaidina, eini po
vaidinimo į teatrą ir lauki. Tardavomės
su kiekvienu, ir, žinai, buvo kur kas
glaudesni ryšiai tarp žmonių, nei da-
bar, kai vietoj gyvo bendravimo „atsi-
šaudome” elektroniniais laiškais ar
SMS žinutėmis. Pamenu, kai jau atsi-
rado mobilusis ryšys, visam persona-
lui skyrė vieną telefoną. Tai buvo kaž-
koks stebuklas!” – prisimena savo dar-
bo specifiką Dalia.

Laimė dirbti su kino 
profesionalais

Metams bėgant Dalia vis dažniau
pajusdavo, kad darbas su aktoriais jai
pamažu tampa neįdomus ir neteikia
profesinio pasitenkinimo. Gal todėl
prieš kelerius metus aktorių atran-
kos vadovė nusprendė keisti veiklos
kryptį. Kartą turėdama laisvo laiko
tarp filmavimo pamainų, nusprendė

užsukti pas kostiumų dailininkus ir iš
arti pažiūrėti, kaip profesionalai ir jų
asistentai kiekvienai scenai aktoriams
atrenka  drabužius. 

„Niekada nesakyk niekada. Pa-
menu, kai buvome jaunesnės, su savo
kolege vis sakydavome – jau į kostiumų
skyrių niekada neisime, tarp dulkių
tampyti tuos drabužius, na, jau ne!

Bet štai šiandien sėkmingai pati tūnau
tarp dulkių ir tampau tuos drabužius,
– juokiasi Dalia. – Gal su kostiumais
dirbti fiziškai ir sunkiau, bet emociš-
kai jaučiuosi pakylėta. O jei rimtai, tai
neįkainojama patirtis. Darbas su ak-
toriais iš tiesų niekur nedingo, kai
paprašo, sutinku, bet didžiausią dėmesį
skiriu masinių scenų kostiumams, ku-
riuos prieš kiekvieną filmavimą labai
profesionaliai ir kruopščiai atrenka
kostiumų dailininkė. Tiesa, kostiumų
darbą puikiai žinojau ir anksčiau, nes
aktorių kastingas, kostiumai ir grimas
– tai trys grandys, kurios dirba ranka
rankon prieš filmavimą ir filmavimo
dieną. Tačiau šiandien puikiai jau-
čiuosi ypač dirbdama kartu su viena
geriausių šių laikų kino kostiumų kū-
rėja Daiva Petrulyte. Jos dėka patiriu
neįprastą kelionę laiku, o kiekvienas
filmas man atneša nenumatytų įspū-
džių. Tai tarsi ištisa epocha su išskir-
tiniu gyvenimo būdu, su raiškiomis
mados kryptimis, su neišsenkančiomis
žiniomis apie vieno ar kito laikmečio
dvasią. Už tai, ką patiriu savo profesi-
joje, esu be galo dėkinga šiai kostiumų
dailininkei”, – su neslepiamu profesi-
niu džiaugsmu apie savo dabartinę
veiklą kalba Dalia. 

Laimė būti kino 
profesionalu

„Tarp pilkų debesų” – tai vienas iš
nedaugelio filmų, kuris ryškiausiai
įsimins ne tik Lietuvos, bet ir Ameri-
kos lietuvių išeivių kino gerbėjams. Jis
kol kas dar tik pakeliui į didžiuosius
kino ekranus. Prie šio filmo masinių
scenų su dideliu atsakingumu dirbo ir
Dalia Daugilytė. „Nėra paprasta iki
smulkiausių detalių  sužiūrėti didžiu-
lių masinių scenų dalyvių kostiumus,
bet juk lengvų darbų nėra ir būti ne-
gali. Sakau, gal kitais laikais būčiau
net kostiumo istoriją studijavusi, o
dabar ir vėl savamoksliai bandau pri-
sijaukinti šią turtingą ir labai įdomią
kino sritį”, – teigia Dalia ir pabaigai
priduria: „O juk kažkada norėjau su-
dijuoti teatrologiją Maskvos GITIS’e
(garsus ne vieną iškilų Lietuvos me-
nininką sovietiniais metais išugdęs
Teatro istorijos institutas. Jame mokėsi
E. Nekrošius, R. Tuminas ir kt. – Red.).
Tėvai neleido, tai iš pykčio niekur ne-
stojau ir nuėjau dirbti į kiną. Pirmas
darbas buvo Lietuvos kino studijos
apšvietimo ceche, vėliau garso ceche ir
tik po to tapau režisieriaus padėjėja.
Tai buvo neįkainojama patirtis, nes da-
bar žinau, kaip dirbama visose kino kū-
rimo srityse, ir tai padėjo perprasti visą
kino gamybą”, – sako daugiau nei tris-
dešimt metų kino industrijoje dirban-
ti Dalia Daugilytė.
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ti į Lietuvą. Juk mano draugės po kiek
laiko pasiėmė savo vaikus, ir štai jau 25-
erius metus gyvena už Atlanto. Aš sės-
li, man svarbu mano aplinka, mano
darbas, kurį dievinu, šeima. Net ir
šiandien, kai Lietuvoje matau tiek
daug neteisybės, kai matau, kokia lau-
kia manęs neori senatvė, net ir dabar
nesigailiu, kad nelikau Amerikoje. Gal
kartais pagalvoju, kaip mano gyveni-
mas būtų susiklostęs, jeigu būčiau li-
kusi svečioje šalyje, tačiau ryžtis emig-
racijai visam laikui turbūt ne mano
charakteriui. Net nežinau, kas mane
laiko čia. Manau, kad tiesiog aš šitai že-
mei priklausau. Žinau viena – jeigu jau
tektų važiuoti svetur, tai tikrai tai da-
ryčiau ne su džiaugsmu, o greičiau iš
reikalo”, – sako Dalia Daugilytė.

Profesinėje biografijoje – 
darbas su garsiomis 

kino žvaigždėmis

Dalia Daugilytė toli nuo Amerikos
nepabėgo. Netrukus Amerika pati atėjo
į jos gyvenimą. Vykstant ryškioms
permainoms Lietuvoje pamažu pra-
dėjo atsigauti ir kino gamyba. Vis dau-
giau kino kūrėjų iš skirtingų pasaulio
šalių ėmė žvalgytis į mažytę Lietuvą,
kuri siūlė puikias sąlygas filmų kūri-
mui. Netrukus Dalia Daugilytė, kaip il-
gametė kino režisieriaus asistentė,
buvo pakviesta dirbti su tokiomis gar-
siomis užsienio kino bendrovėmis,
kaip „Discovery Channel”, „Warner
Bros” (JAV), „BBC Grafton House Pro-
ductions” (Didžioji Britanija), „Story
House Production GMBH”, „Bavaria
Film” (Vokietija), „USA Networks”,
„Gardner Films” (JAV), „History Cha-
nel” (JAV). Galima būtų vardinti ir to-
liau, nes iš tiesų Daliai nuo 1999 metų
teko padirbėti daugiau nei trisdešim-
tyje pasaulio ekranus pasiekusių kino
juostų. „Užsienio kino kūrėjai daž-
niausiai į Vilnių atsiveža tik pagrin-
dinius savo komandos narius. Visą pa-
galbinį personalą, antro plano ar ma-
sinių scenų aktorius, techniką ir su ja
mokančius dirbti žmones jie randa
Lietuvoje. Vilniuje jau yra filmavęsi ir
su lietuviais aktoriais dirbę tokie pa-
saulinio lygio artistai kaip Daniel
Craig, John Malkovich, Jeremy Irons,
Helen Mirren, Woody Harrelson, Ben
Kingsley, Kirsten Dunst ir kiti”, – pa-
sakoja Dalia, kuri kelis dešimtmečius
su užsieniečiais dirbo kaip aktorių
kastingo vadovė. Ji buvo atsakinga už
visą aktorių personalą filmavimo aikš-
telėje. 

„Tai daug nervų ir labai didelės as-
meninės atsakomybės reikalaujantis
darbas. Pamenu, dirbau su viena vo-
kiečių kino bendrove. Pasitikėdama
savo komandos nariais, iki galo nesu-
tikrinau filme besifilmuojančių akto-

rių užimtumo. Filmavimas vyko Nidoje
ir kažkaip labai užtruko, nes vis buvo
apsiniaukusios dienos, o režisieriui
filmo kadrui reikėjo saulėtos dienos.
Pagaliau, kai nušvito saulė, ‘apsi-
niaukė’ mano komanda. Reikia fil-
muoti saulėtą kadrą, o vienas lietuvis
aktorius man telefonu praneša, kad at-
vykti negali, nes reikia vaidinti teatro
spektaklyje. Tai buvo mūsų klaida,
mes tiesiog nepatikrinome, ar kito-

mis dienomis tas aktorius yra lais-
vas. Sukeisti aktorius filmavimo aikš-
telėje – lygu šimtatūkstantiniams nuo-
stoliams. Paskaičiavome ir nuspren-
dėme, kad pigiau bus nupirkti spek-
taklį. Taip padengėme teatrui visas neį-
vykusio vaidinimo išlaidas, o mums tai
buvo graudi profesinė pamoka”, – pa-
sakoja pašnekovė.  

Darbo pasiūlymų netrūksta

Dėl šiuolaikinio gyvenimo tempo
ir aršios konkurencijos dažniausiai
vyresnės kartos žmonės atsiduria savo
veiklos užribyje. Nors Lietuvoje už-
augo naujoji kino kūrėjų karta, kuri
buria savus ir jaunus žmones, Daliai
bedarbystė kol kas negresia. Ji pasiū-
lymų dar vis turi, tik, deja, juos gauna
ne iš nacionalinių kino meistrų, o iš už-
sieniečių. Lietuvoje jau taip yra – tau-
pant pinigus paprastai įvairius kon-
kursus ir darbo pasiūlymus laimi tie,
kurie galbūt mažiau profesionalesni,
tačiau jų honoraras nėra didelis, ir
jiems galima mokėti mažiau. Seno-
sios kino plejados profesionalams ten-
ka dirbti tik su užsienio kompanijomis,
kurios, žinoma, pirmiausiai vertina
aukštą meistriškumo lygį ir gali už tai
solidžiai mokėti. 

„Šiandien, kai manęs klausia, kaip

Vaikų daktaro Žemaičio namuose Amerikoje

Hollywoodas atėjo į Lietuvą. ,,Robin Hood” filmavimo grupė. 

Besiruošiant filmavimui.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

,,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
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IŠnUOMOJA

Sudoku Nr. 116
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

S K e L b i M A i  773-585-9500

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys 
turėtų parašyti apie tai

administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

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

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros dar-
bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu.
Tel. 708-897-6936.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Tel. 630-640-3516.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Kalba angliškai, nevairuoja.
Tel. 872-218-0098

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis.
Tel. 708-299-6417.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo sa-
vaitgaliais. Vairuoja, kalba lietuviškai, rusiškai.
Anglų kalba buitinė.  Tel. 312-937-1636.

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

Į V A i r Ū S

Notarizuoti vertiMai •  įgaliojiMai • MigraciNių
ForMų pildyMas •  vertėjo paslaugos

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

Reikalingi CDL vairuotojai ir vilkikų sa-
vininkai. Siūlome trumpų ir ilgų distan-
cijų darbą. Kompanija iš Willowbrook, IL.
Skambinti/rašyti tel. 708-890-0414.

SIŪLO DARBĄ

„Gintaro” vasarvietė Union Pier, MI,
vasaros sezonui ieško vyro ūkio dar-
bams. Apgyvendiname. Darbą pra -
dėti kuo greičiau. 

Tel. 269-469-3298

Our company expanding and we are
looking for new colleagues to be part of
Lloyd Agencies with immediate avail-
ability to hire. Available positions: man-
agement, assistant positions and cus-
tomer  service. No experience necessary,
we will train you. Call 773-972-8800.

Hickory Hills, IL, nuo gegužės
15 d. išnuomojamas 2 mieg. 1
vonios butas. 

Tel. 708-839-5869
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Dosni geradarė Gražina Liautaud įkū-
rė tris 10 000 dolerių stipendijas savo vyro
a. a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. 

Reikalavimai
Stipendija skiriama lietuvių kilmės stu-

dentams, kurie šiuo metu studijuoja ar yra
priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois vals-
tijos pagrindiniame, pripažintame verslo uni-
versitete, siekdami bakalauro, magistro ar
doktorato laipsnio.

Pateikiami dokumentai

• stipendijos prašymo anketa
• vėliausias oficialus pažymių sąrašas
• 2 dėstytojų rekomendacijos
• maža nuotrauka

Stipendijos informaciją ir prašymo an-
ketą galima gauti el. paštu: vyduno.fon-
das@sbcglobal.net – arba paskambinus
Vydūno fondo valdybos sekretorei Vidai Bra-
zaitytei tel. 708-280-8678.

Stipendijos prašymo anketą su visais
dokumentais grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2017 m. birželio 30 d. 

PROF. DR. TOMO REMEIKIO 
VARDINĖ STIPENDIJA

Stipendija teikiama prof. dr. Tomo
Remeikio šeimos pavedimu. Ji skiriama kas-
met vienam studentui, kuris yra Lietuvių
skautų sąjungos (LSS) Akademinio skautų
sąjūdžio (ASS) skautas akademikas ar Lie-
tuvos Studentų skautų organizacijos (SSO)
narys. 500 dol. stipendija skiriama pagal
šiuos pageidavimus: pirmenybė kandida-
tamas, studijuojantiems politinius moks-
lus, Lietuvos ar rytinės Europos istoriją
arba humanitarinius mokslus; neatsira-
dus kandidatams šiose srityse, įvertinami
kandidatai studijuojantys kitus socialinius
mokslus. Šios vardinės stipendijos sutarties
pasirašymas įvyko 65-mečio metu.

Stipendijos prašymo anketą galima
gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglo-
bal.net arba paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708-280-8678.

Užpildytą stipendijos prašymo an-
ketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vy-
dūno jaunimo fondo raštinės adresu iki
2017 m. birželio 30 d.

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas
pradėjo skirti 1,000 dol. vardines stipendijas
studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos
(LSS) nariams. 2017 m. bus skiriamos dvide-
šimt dvi 1 000 dol. stipendijos studentams, ku-
rie atitinkamai užpildo stipendijos prašymo
anketą ir pateikia reikalaujamus dokumen-
tus iki 2017 m. liepos 15 d. 

Šių metų stipendijos pavadintos solistės
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės ir kunigo Kris-
tupo Čibiro vardais.

Mecosopranas Vincė Jonuškaitė gimė
Subačiuje 1901 m. sausio mėn. 22 d. Studijavo
vokalą Berlyne, Romoje, Milane. Būdama pa-
jėgi tiek koncertų, tiek operos dainininkė, V.
Jonuškaitė koncertavo Taline, Rygoje, Berly-
ne, Vienoje, Varšuvoje, Sao Paulo, Montevideo,
Buenos Aires, Londone, Kopenhagoje, Stok-
holme, Oslo, Leningrade, Maskvoje, Paryžiu-
je, Romoje, Treviso, Palermo. 1944 m. pasi-
traukusi į Vokietiją ir 1948 m. atvykusi į Jung-
tines Amerikos Valstijas, ji taip pat plačiai  kon-
certavo, skaitė paskaitas apie lietuvių liaudies
dainas, dalyvavo visuomeninėje veikloje.
1956 išleido lietuviškų dainų (15) plokštelę.
1934 m. apdovanota ,,Renaissance Francaise”
draugijos aukso medaliu, o 1935 m. Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio or-
dinu. Apie 1938 metus Vincė Jonuškaitė tapo
Studenčių skaučių draugovės garbės nare.
Vincė Jonuškaitė Zaunienė mirė 1997 m. ge-
gužės 18 d. Santa Barboroje, Californijoje.

Nuo 2000 Vydūno jaunimo fondo ini-
ciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
ja kasmet rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunie-
nės vokalisčių konkursą.

Kristupas Čibiras – Lietuvos kunigas,
teologas, Vilniaus krašto visuomenės veikė-
jas, lietuvybės puoselėtojas. Gimė 1888 m.
gruodžio 14 d. Radeikiškėje. 1911 m. baigė Vil-
niaus kunigų seminariją, 1914 m. buvo įšven-
tintas kunigu, o 1915 m. baigė Sankt Peter-
burgo dvasinę akademiją. Dirbo mokytoju lie-
tuvių gimnazijose ir mokytojų seminarijose.
Jis dalyvavo Vilniaus krašto lietuvių draugijų
veikloje, gynė Vilniaus krašto lietuvių teises,
buvo lenkų valdžios persekiojamas, kalintas.
1924 metais tapo lietuviškos Šv. Mikalojaus pa-
rapijos klebonu. Kunigo K. Čibiro pastango-
mis ši bažnyčia tapo Vilniaus dvasinio atgi-
mimo centru. 

Kunigas Čibiras bendradarbiavo „Aušros”
dienraštyje, spausdindamas straipsnius A.
Radeikos slapyvardžiu. Žuvo 1942 m. kovo 24
d. sovietų kariuomenei bombarduojant Vilnių.
Kunigas Kristupas Čiburas yra palaidotas Vil-
niaus Rasų kapinėse, jo kapas yra netoli Jono
Basanavičiaus kapo. 

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI
1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/ak-

tyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių
skautų sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė
bent trejus metus;

2. Kandidatas/kandidatė baigęs/baigusi

gimnaziją gerais pažymiais;
3. Kandidatas pradedantis/pradedanti

arba šiuo metu studijuojantis/studijuojanti
universitete, kolegijoje ar kitoje aukšto moks-
lo įstaigoje;

4. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją
panaudoti studijoms bet kurioje pripažinto-
je („accredited”) mokslo įstaigoje.

PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Nuotrauka

2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa 

3. 2016–2017 metų LSS nario mokesčio kvi-
tas

4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su univer-
siteto priėmimo laišku  –  „the university ac-
ceptance letter”) ar universiteto pažymių
dokumentas (,,transcript”)

5. Vieno/vienos LSS vadovo/vadovės reko-
mendacija, kuri:
a. apibūdina kandidato/kandidatės skau-
tišką veiklą, vadovavimo pasiekimus, skau-
tiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir savo
krašto visuomenėje;
b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS narys
bent trejus metus ir paaiškina, kodėl kan-
didatas yra vertas šios stipendijos;
c. vadovo/vadovės tiesiogiai siunčiama
Vydūno fondo adresu ar el. paštu (,,mailed
or e-mailed directly to Vyduno fondas”).

PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI,
NEUŽPILDŽIUS  VISOS ANKETOS, JOS
NEPASIRAŠIUS IR NEPRISTAČIUS VISŲ

REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ.

STIPENDIJŲ SVARSTYMO KRITERIJAI

1. Studento pasiekimai ir veikla gimna-
zijoje ir/ar universitete;

2. Skauto/skautės pasiekimai Akademi-
nio skautų sąjūdžio veikloje;

3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veikloje
(pažangumo, vadovavimo, skautiškumo sri-
tyse);

4. Studento finansinė padėtis ir stipen-
dijos reikalingumas tęsti/baigti mokslo sritį.

Stipendijos prašymo anketą galima gau-
ti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net
arba  paskambinus Vydūno fondo valdybos
sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678.

Užpildytą stipendijos prašymo anketą
ir visus  dokumentus grąžinti Vydūno jau-
nimo fondo raštinės adresu iki 2017 m. lie-
pos 15 d. („deadline for applications – July
15, 2017”).

Stipendijos bus skirstomos Vydūno jau-
nimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio
posėdyje.  Po posėdžio apie stipendijos su-
teikimą bus asmeniškai pranešta visiems
kandidatams. Rezultatai taip pat bus pa-
skelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje
www.vydunofondas.net po 2017 m. rugsė-
jo 15 d.

FILISTERĖS GRAŽINOS 
MUSTEIKYTĖS 10 000 dol. 

VARDINĖ STIPENDIJA

Vydūno jaunimo fondas, siekdamas
įvykdyti Gražinos Musteikienės testamen-
tą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės vardinę sti-
pendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo Lie-
tuvos jaunimą, juo rūpinosi ir tikėjo jauni-
mo ateitimi. Gražina Musteikienė norėda-
ma įprasminti dukros Gražinos, per anksti
iškeliavusios į Amžinuosius namus, prisi-
minimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą
su prašymu įsteigti stipendiją lietuvių kil-
mės studijuojantiems bei skautaujantiems
jaunuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė bioche-
mijos mokslus bakalauro laipsniu St. Xavier
kolegijoje ir magistro laipsniu University of
Chicago. Vėliau Gražina gilino savo studi-
jas mikrobiologijos srityje Sorbonne uni-
versitete Paryžiuje. Jos indėlis akademikų
skautų veikloje buvo didelis. Gražina pasi-
žymėjo draugiš-kumu, kuklumu, nuošir-
dumu, darbštumu ir pareigingumu. Kai
Gražina mirė 1974 metais, ji buvo Vydūno
jaunimo fondo įgaliotinė Ilinojaus valstijai.
Artimos draugės prisimena fil. Gražiną
Musteikytę kaip šiltą, mielą ir protingą as-
menybę.

Reikalavimai ir kriterijai

Stipendija skiriama už Lietuvos ribų
gyvenančiam/gyvenančiai lietuvių skau-
tui/skautei, ne Lietuvos piliečiui/pilietei, ak-
tyviai  dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje,
susimokėjusiam/susimokėjusiai Lietuvių
skautų sąjungos 2016–2017 nario mokestį.

Kandidatas turi būti studijavęs uni-
versitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstai-
goje bent dvejus metus. Stipendiją kandi-
datas turi naudoti studijoms bet kurioje pri-
pažintoje mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai

• Stipendijos prašymo anketa (turi
būti pasirašyta)

• Vėliausias oficialus pažymių sąrašas
(,,transcript”)

• Dviejų dėstytojų rekomendacijos
• Vieno skautų vadovo rekomendaci-

ja

Stipendijos prašymo anketą galima
gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglo-
bal.net arba paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708-280-8678.

Stipendijos prašymo anketą su visa is
dokumentais grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2017 m. liepos 15 d. Stipendija
bus paskirta rugpjūčio mėnesio pradžioje.

Vydūno jaunimo fondo 2017
metų stipendijos ir parama
65-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia

lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria moks-
lo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia savas kny-
gas, skelbia rašinių konkursus ir remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos ir
Lietuvos skautijos lavinimo pobūdžio projektus.

FIL. ANTANO DUNDZILOS 
VARDO FONDAS

A. a. fil. Antanas Dundzila savo paliki-
me nurodė, kad skiria pinigų remti moks-
linius tyrimus, išsaugojimą istorinių me-
džiagų, susijusį su lietuvių tautos sovietų
okupacijos laikotarpiu, ypač 1940–1941
m. ir 1944–1990 m. Jis prašė, kad būtų at-
kreipta s ypatingas dėmesys į sunkų lietu-
vių likimą Sibiro lageriuose ir Lietuvos lais-
vės kovotojų ginkluotą pasipriešinimą prieš
sovietus. Moksliniai tyrimo centrai ir insti-
tucijos, organizacijos, autoriai ir pan. ska-
tinami: rašyti ir leisti mokslinius straipsnius,
studijas ir monografijas, rašyti ir leisti gro-
žinę literatūrą, skirtą tiek vaikams ir jauni-
mui, tiek suaugusiems; rinkti prisiminimus
iš gyvų liudininkų, rinkti ir išsaugoti istori-
nę/archyvinę medžiagą, rengti arba orga-
nizuoti minėjimus, istorijos atgaivini-
mus/pakartojimus, rengti ir įgyvendinti
švietimo programas bei konkursus. Šio
fondo įsteigimo sutartis buvo pasirašyta Vy-
dūno jaunimo fondo 65-mečio metu.                                                                                             

Paramos prašymo anketą projektams
galima gauti el. paštu: vyduno.fondas@
sbcglobal.net arba paskambinus Vydūno
fondo valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei
tel. 708-280-8678.

Solistės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės ir kun. Kristupo Čibiro
1 000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS

JAMES LIAUTAUD 10 000 dol.
VARDINĖ  STIPENDIJA VERSLĄ STUDIJUOJANTIEMS

BAKALAURANTAMS/MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
dr. ANTANUI RAZMAI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia me
žmonai ALEI, sūnums ANTANUI GINTARUI, ED-
MUNDUI PETRUI, podukrai RAMONAI su šeimo mis
ir visiems giminaičiams.

Ada Sutkuvienė ir šeima

Vydūno jaunimo fondo tikslas nėra pasikeitęs per šešia-
dešimt penkerius metus. Jis stengiasi būtu naudingas lietuviškai

kultūrai, skautijai, šviesuomenei ir Lietuvai. Jis yra gyvas paminklas
dirbusiems, dabar dirbantiems ir paskatinimas ateityje dirbsiantiems.

Šių metų kovo 26 dieną Vydūno jaunimo fondas atšventė savo 65-
metį Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Jubiliejų praturtino ypatingi gar-

bės svečiai – Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius, atvežęs Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą fondui
jubiliejaus proga, bei Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas su žmona Gintarija; Generalinio konsulato darbuotoja kultūros klausimais ir ryšiams
su visuomene Agnė Vertelkaitė; Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius tėvas
Algis Baniulis SJ.; seselės Judita Zabitaitė ir Laimutė Kabišaitytė; Lietuvių Fondo tarybos
narys fil. Rimantas Griškelis; Vydūno draugijos Lietuvoje atstovas Rimantas Gurauskas. 

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems jubiliejaus dalyviams, kad šventėte Vydū-
no jaunimo fondo 65-metį kartu su mumis, dosniems aukotojams, be kurių negalėtume
dirbti gerųjų darbų. Ačiū ir mūsų skautams, kad papuošė šventę savo talentais. 

Ad Meliorem!
Vydūno jaunimo fondas

Atkelta iš 2 psl.

Vatikano radijo pranešimas bai gia-
mas įdomia pastaba: „Vadinamieji pri-
vatūs apsireiškimai, kuriems pri skai-
tomi ir Fatimos įvykiai prieš šimtą
metų, kaip ir vadinamosios paslap-
tys, nepriklauso Bažnyčios sau gomam
tikėjimo paveldui. Ka talikų Bažnyčios
katekizmas  mo ko: Amžiams bėgant yra
buvę vadinamųjų ‘privačių’ apsireiš-
kimų, kai kurie jų buvo bažnytinės val-
džios pripažinti. Tačiau jie nepriklau-
so tikėjimo lobiui. Jie turi ne ‘pagerin-
ti’ ar ‘papildyti’ galutinį Kristaus Apsi -
reiškimą, bet tam tikroje istorijos epo-
choje padėti jį pilnutiniau išgyventi”.

Marija piemenėliams pasirodė ga-
nykloje. Vėliau, 1928 metais, buvo pra-
dėta statyti bazilika, kuri baigta 1953 m.
Jos bokštas yra 65 metrų aukščio. Gre-

ta šventovės yra ligoninės ir poilsio na-
meliai, didelė aikštė su maža Apsi-
reiškimo kapela. Teigiama, kad Fati-
moje yra pasveikę nemažai žmonių.
1967 m. gegužės 13 d., sukakus 50 metų
nuo pirmojo apsireiškimo, Fatimoje su-
sirinko beveik milijonas žmonių, o po-
piežius Paulius VI čia aukojo Mišias ir
meldėsi už taiką. Pasak Fatimos vys-
kupo, šiemet Šventasis Tėvas lankysis
dvi dienas, gegužės 12-ąją ir 13-ąją.
Pirmasis popiežius, 1967 m. aplankęs
Fatimą, buvo Paulius VI. Fatimoje lan-
kėsi kiti du popiežiai – Jonas Paulius
II ir Benediktas XVI.

Paruošta remiantis įvairiais šaltiniais,
įskaitant bostoniškę Lietuvių enciklopediją,
„Wikipedia”, „Faith” žurnalą, Vatikano radiją
ir kt.

Marijos malonei Fatimoje – šimtas metų

Kviečiame išgirsti 
gen. konsulo Marijaus Gudyno

žodžius dirbti kartu

Po penkerių metų tarnystės birželio pabaigoje į Lietuvą iš-
vyksta LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Per tuos penkerius metus konsulas M. Gudynas tapo vienas

iš mūsų. Mes visur jį matėme, jis visur dalyvavo, nesvarbu, kas
renginį ruošė ir kiek tame renginyje buvo dalyvių. Jo optimizmas
ir siekis sujungti visus Čikagos ir apylinkių lietuvius yra nuo-
stabus pavyzdys čikagiečiams. Konsulas buvo nuostabus ne tik lie-
tuvių visuomenėje, jis buvo nuostabus visur – kaip ambasado-
rius Čikagoje ir apylinkių savivaldybėse, Čikagos valstybinėse
mokyklose, jis buvo draugiškas su kitų valstybių konsulais. Či-
kagiečiai gėrėjosi jo gražia šeima, kuri su juo dalyvaudavo rengi-
niuose. Tai darnios ir dvasingos šeimos pavyzdys.

Visada ir visur konsulas ragino Čikagos lietuvius bendrauti,
dirbti kartu, ruošti bendrus renginius ir jaustis viena šeima. To-
dėl Čikagos lietuvių organizacijos rengia vieningą, bendrą atsi-
sveikinimo su juo ir atsidėkojimo pobūvį. Pirmasis organizacijų
pasitarimas vyko prieš porą savaičių, tačiau tai nebuvo visų Či-
kagos organizacijų ir vienetų susirinkimas. Kitas pasitarimas vyks
pirmadienį, gegužės 1 dieną, 7 val. v. Pasaulio lietuvių centro posėdžių
kambaryje. Negalintys dalyvauti asmeniškai gali prisijungti tele-
konferencijos būdu ir taip dalyvauti šiame pasitarime. Norėdami
prisijungti telefonu, skambinkite 1-712-432-0385. Atsakovas pa-
prašys kodo. Kodo numeris yra 215-274#  Po to sekite atsakovo nu-
rodymus.  

Kviečiame ir raginame Čikagos lietuvius bei jų organizacijas
išgirsti konsulo žodžius dirbti kartu. Šis bendras renginys bus at-
sakas į konsulo kvietimą. Raginame visus dalyvauti šiame atsi-
sveikinimo pobūvyje. 

Tad iki pirmadienio, gegužės 1 d., 7 val. v. Pasaulio lietuvių
centro konferencijų kambaryje. Visi esate laukiami.

Atsisveikinimo rengimo komitetas
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Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author Presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716

See book trailer
www.nancywrightbeasley.com

ISBN:      978-0-9861828-0-8    $19.95
E-ISBN:  978-0-9861828-1-5       $9.95

Available for Kindle & Nook & 
on Amazon & Barnes & Noble

trUe StOrY OF CAthOLiCS
SAVinG jeWS in LithUAniA!

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vaikams ir stu-
dentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Vaidevučio Brakausko atminimui Michael Slater $25;
Linda Mammah $40, Carolyn Deverse $50; Stanislavos Gritėnas palikimas $3,000,
Vytautas Jonaitis $100, Jonas Monkeliūnas $25; tęsiant  vaiko paramą William Emory
$30.50. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr., Lemont, IL
60439, tel. 630-243-7275, mob. 630-347-8527, el. paštas: indretijunelis@sbcglob-
al.net

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skaityk-
lą pasižiūrėti dokumentinio filmo apie vaiz-
dingų piliakalnių, ežerų ir šilų apsuptą An-
taliepės miestelį Aukštaitijoje.

� Gegužės 3 d., trečiadienį, 7 val. v. Pal.
J. Matulaičio misijoje vyks susitikimas su Či-
kagos arkivyskupijos atstove Katie Price.
Kviečiami dalyvauti pastoracinės tarybos ir
finansų komiteto nariai, taip pat visi para-
pijiečiai, kuriems rūpi misijos finansinė pa-
dėtis.

� Gegužės 6 d., šeštadienį, 7 val. v. res-
torane ,,Kunigaikščių užeiga” (6312 S. Har-
lem Ave., Summit, IL) dainuos Vytautas Do-
meika. Įėjimas – 10 dol.

� Gegužės 7 d., sekmadienį, LR ambasa-
doje Washingtone (2622 16th Street North-
west Washington, DC 20009) atidaroma
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus parengta
plakatų paroda ,,Lithuanian Americans Ce-
lebrate Their Native Land in the 20th
Century”. Ją bus galima apžiūrėti darbo die-
nomis nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p., krei-

piantis iš anksto internetu culture.us@urm.lt.
Paroda veiks iki birželio 9 dienos. 

� Lietuvių Fondo (LF) narių 54-asis suva-
žiavimas vyks gegužės 6 d.Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Registracija – 8 val. r. Pradžia – 10
val. r. Nuoširdžiai kviečiame į suvažiavimą
atvykti ne tik LF narius, bet ir visus tuos, ku-
riems svarbus  lietuvybės išlaikymas bei puo-
selėjimas. Išgirsite 2016 m. LF veiklos pra-
nešimus ir dalyvausite diskusijose. Laukia-
me Jūsų aktyvaus dalyvavimo renginyje ir įsi-
liejimo į gausias Fondo narių gretas!

�  Birželio 2 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL) Kęstutis Nakas pristatys savo
knygą ,,Kaip Lietuva valdė pasaulį”. Susiti-
kime dalyvaus grupė aktorių, kurie skaitys
pjesės ištraukas. Pristatoma knyga – tai ke-
turių dalių pjesė apie Lietuvos istoriją. Kū-
rinyje susipina įvairūs žanrai: farsas, trage-
dija, groteskas, magiškasis realizmas, ,,pseu-
do klasika”. Veiksmas vyksta XIII–XV a., ta-
čiau kartais persikelia ir į XX a. Pjesės au-
torius į savo kūrinį įpina humoro, pop kul-
tūros elementų, žargono, anachronizmų.  

Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblis “Grandis”
kviečia į koncertą ir pokylį

2017 m GEGUŽĖS 13 d 6 vv
KONCERTAS VYKS R. RIŠKIENĖS SALĖJE
Po koncerto ir vakarienės vyks diskoteka - DJ Saulius

Bilietų Rezervacija: Judita Urba, 630.418.2436  arba Vaiva Marchertienė, 773.520.0248 

Kainos koncertui ir pokyliui - $55 suaugusiems - 
$40 studentams - $30 vaikams

Bilietų užsakymas:  judita urba, 630-418-2436  arba  vaiva Marchertienė,  773-520-0248


