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Midway oro
uoste
paminėtos
,,Lituanicos”
krikštynos

RASA KAZLAS

Pogrindinis leidinys „Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios kronika” (LKB kronika) buvo leidžia-
mas Lietuvoje nuo 1972 iki 1989 m. „LKB kro-
nikos” sumanytojas, to meto Vilkaviškio vys-

kupijos veikliųjų kunigų sambūrio neoficialus va-
dovas kun. Sigitas Tamkevičius SJ, iki 1983 m. buvo
leidinio vyriausiasis redaktorius bei pagrindinis koor-
dinatorius. Kai kunigą areštavo KGB, „LKB kroni-
kos” redagavimą perėmė kun. Jonas Boruta SJ.

„LKB kronika” rašė apie katalikų persekiojimus
ir diskriminaciją okupuotoje šalyje. Per 17 m. išėjo
81 numeris. Šis pogrindinis leidinys buvo verčiamas
į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinamas dau-
gelyje katalikiškų kraštų. „LKB kronikos” reikšmė
ypač didelė buvo užsienyje, leidinys informavo pa-
saulio visuomenę apie tikinčiųjų padėtį anapus to-
talitarinės sistemos uždangos. Sovietų okupuotos
Lietuvos žmonės „LKB kronikos” informaciją ga-
lėjo išgirsti per laisvojo pasaulio radijo stotis.

– 10 psl.

1983 metais arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ buvo suimtas ir šešis mėnesius tardytas Vilniaus
KGB kalėjime. Dvasininko apsilankymas buvusioje kameroje Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. 

Ateitis yra Dievo rankose

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusį sekmadienį Midway oro uoste praeivių dėmesys krypo į oran-
žinės spalvos ,,Lituanica“ lėktuvo modelį, kurį grupė lietuvių ekspo-
navo prie atminimo lentos, skirtos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžiui per Atlantą paminėti. Ši sekmadienio, gegužės 5 dienos ak-

cija buvo skirta prisiminti ,,Lituanicos“ krikštynas, kurios vyko tame pačiame
Midway oro uoste1933 metų gegužės 6 dieną. Tuomet lėktuvą pašventino
du kunigai, o S. Dariaus motina, amerikiečių papročiu, į propelerio ašį su-
daužė šampano butelį. Tąsyk nudengus maršką nuo lėktuvo, susirinkusie-
ji pirmą kartą pamatė, kaip pavadintas orlaivis, gabensiantis lietuvius lakūnus
per Atlantą į Lietuvą. – 2 psl.

,,Lituanicos” vardo suteikimo ceremonijos sukakties paminėjime Midway oro uoste ap-
silankė netikėtas svečias – JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius (ketvir-
tas iš k.) su žmona Raminta (pirma iš k.). Renginio organizatorius V. Gestautas – ketvir-
tas iš d. Arvydo Reneckio nuotr. 

Istorinė nuotrauka, daryta prieš 86 me-
tus: ,,Lituanica” iš Midway oro uosto-
palydima į New Yorką.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Minėdami Motinos dieną, neišvengia-
mai esame kviečiami giliau pagalvoti
ir apie gyvenimo dovaną, kurios taip
dažnai neįvertiname. Bėgame kasdie-
nybės keliu ir net neturime laiko
pagalvoti, kur buvome, kur esame ir
kur taip bėgame. 

Nuo gimimo mes esame pakviesti
gyvenimo šventei, bet šią dovaną
paverčiame nesibaigiančiu gyve-

nimo rūpesčiu. Dievas, kaip ir mūsų
motinos, trokšta, kad gyvenimas mums
būtų šventė, tačiau dėl savo maištingos
prigimties mes nenorime klausytis
nei vieno, nei kito. O jei ir klausomės,
tai dažniausiai pro vieną ausį įeina, pro
kitą išeina, ir, kaip sako apaštalas Jo-
kūbas, liekame tik žodžių klausytojai,
apgaudinėjantys patys save. Mes ne-
mėgstame, kai mus apgaudinėja kiti,
bet patys save apgaudinėjame negai-
lestingai. Šių apgaulių vaisius galiau-
siai išauga į žmogaus nebesusikalbė-
jimą su savimi pačiu. Nereikia toli
žiūrėti – atvirai patyrinėk savo gyve-
nimą ir pamatysi, kiek kartų save kar-
čiai apgavai ir buvai sau didžiausiu
priešu bei kenkėju! Žinau, mes savo
klaidų nesame linkę matyti ar taisyti,
todėl jas ir kartojame, vargindami
save bei kitus. Kaip devynioliktoji
psalmė byloja – Kas gali pastebėti savo

klaidas? (Ps. 19:13) 
Kuo gi skiriasi vaikas nuo motinos

arba kūrinys nuo kūrėjo?  Motina vi-
sada galvoja apie vaiko ateitį, stengia-
si, kad jis išvengtų klaidų ir jam būtų
gerai. Tuo tarpu vaikas dažniausiai
maištauja, stengiasi pasipriešinti mo-
tinos planams ir gyventi pagal savo
tvarką, net jeigu ji būtų ir didžiausia
netvarka. Dar neišmokę nieko pasta-
tyti, jau puolame griauti, o dėl neiš-
mintingų pasirinkimų neretai visą li-
kusį gyvenimą apsikrauname tuščiais
rūpesčiais. Šiandien mes turime visko
apsčiai, ypač daiktų, bet nebeturime
branginimo jausmo. Ar pastebite –
žmonės nieko nebebrangina! Nustojo-
me branginti net savo gyvenimą ir
apie jo vertę prisimename tik ligos ar
nelaimės akivaizdoje. Rytais keliamės
nelaimingi, visiškai nesidžiaugdami,
kad išaušo dar viena gyvenimo diena.
Nuo pat ryto užprogramuojame save
mintimis, kad gyvenimas yra vargas ir
rūpestis, o ne brangintinas palaimini-
mas. Ir paskui stebimės – kodėl diena
nebūna gera. 

Taip, ateina laikas, kai mes pra-
dedame branginti ir skaičiuoti die-
nas, bet dažniausiai tuomet jų būna
likę labai nedaug. Šį mūsų trūkumą
taikliai atspindi Biblijos žodžiai: Tad
mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad
įgytume išmintingą širdį. (Ps.90:12) Gy-
venime daug ką skaičiuojame, bet bė-
game nuo minties, kad visų pirma tu-

rime skaičiuoti dienas ir valandas,
nes tai brangiausia ką turime. Akyse
stovi vienoje ligoninėje matytas dide-
lis kalendorius, kuriame per visą lapą
buvo užrašytas tik tos dienos skai-
čius. Tai buvo tarsi priminimas, kad
mes turime dar vieną dieną, kurios da-
lis esančių ligoninėje jau nebeturės, ir
turime vertinti gyvenimą, kol jis dar
nepradėjo mums slysti iš rankų. Nuo
pat mažens mes girdime raginimus:
mokykis, dirbk, pirk, kaupk, statyk,
siek, bėk... Tačiau niekas nebekalba,
kad – visų pirma – turi mokytis gy-
venti! Lygiai taip pat mes skatiname ir
mokome žmones būti kiek galima aukš-
tesnio lygio įvairių sričių sėkmingais
specialistais, tačiau nebesirūpiname,
kad jie būtų bent vidutinio lygio žmo-
nėmis. Išnaudojame metus, o taip ir lie-
kame nepagyvenę! 

Matydamas mūsų klaidingus pa-
sirinkimus Jėzus klausia: Kokia gi
žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pa-
saulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba
kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gy-
vybę? (Mt. 16:26) Gyvenimo pašaukimas
yra gyventi, tad kokia nauda ir prasmė
iš viso mūsų užimto veikimo, jei mes to
nespėjame padaryti? Dievas mus kvie-
čia Jo išmintyje nuolat pervertinti
savo gyvenimo siekius ir vertybes,
kad užkariaudami pasaulį nepakenk-
tume gyvybei ir „nepražiopsotume” gy-
venimo! 

Vis dažniau ir dažniau girdžiu

Pašaukti gyvenimo šventei

sunkios ligos ar mirties patale gulin-
čius įvairaus amžiaus žmones apgai-
lestaujant, kad negyveno, kol turėjo gy-
venimą. Jei dienas išmoktume skai-
čiuoti ir branginti ne gyvenimo kelio
gale, o pradžioje, tuomet ir visa kelio-
nė būtų daug išmintingesnė. Yra ne-
blogas pasakymas, kad mes šiame
kūne gyvename tik kartą, bet jei tai da-
rome teisingai, vieno karto užtenka.
Teisingai gyventi patys mes niekada
nesugebėjome ir nesugebėsime, todėl
pagal savo išgales kiekvienas turime
kreiptis į Dievą pagalbos, kad jis mo-
kytų mus skaičiuoti ir įvertinti dienas
bei teisingai pasirinkti. VIEŠPATS
sako: Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią,
kuriuo turi eiti; patarsiu tau lydėdamas
tave akimis. (Ps. 32:8) 

Atkelta iš 1 psl.

Šio įvykio 86-ųjų metinių paminėjimo organi-
zatorius Vytautas Gestautas pasakojo, kad ne taip pa-
prasta buvo patekti į oro uostą grupei žmonių, kurie
niekur neskrenda, tačiau su savimi turi nemažą lėk-
tuvo modelį bei kitokios atributikos, filmavimo ka-
merą. Tam reikėjo specialaus leidimo. 

,,Mums padėjo mano draugas amerikietis Wil-
liam T. Goldthorpe, kuris dirba šiame oro uoste. Jis
pasirūpino, kad mums būtų duotas leidimas tokiu
būdu paminėti ‘Lituanicos’ krikštynas bei kitos
dienos skrydį iš Midway į New Yorką, iš kur vėliau
jie pradėjo skrydį per Atlantą. Will ir pats specialiai
atvyko dalyvauti mūsų šventėje net iš Indianos
valstijos”, – pasakojo Vytautas. 

Renginio dalyviai į Midway oro uostą atsivežė ir
daugiau tą datą primenančių daiktų. Tarp jų buvo ir
įrėminta nuotrauka, kurioje užfiksuota, kaip S. Da-
riaus motina sudaužo šampano butelį į ,,Lituanicos”
propelerį, taip pat lentelė, kurioje užrašyta, kiek ki-
lometrų nuskrido lakūnai iki savo žūties vietos. 

Iniciatyvių mūsų tautiečių surengta ,,Lituani-
cos” paminėjimo šventė suteikė daug gerų emocijų
ne tik jiems patiems, bet ir tuo metu pro šalį ėjusiems
oro uosto keleiviams. Ne vienas iš jų sustojo ir
klausė, ką reiškia šis oranžinis lėktuvas. ,,Prie

Midway oro uoste paminėtos ,,Lituanicos” krikštynos
mūsų sustojo net lakūnų grupė ir taip pat domėjosi,
kokia proga mes atgabenome šį modelį”, – su pasi-
didžiavimu kalbėjo Vytautas. Jis pridūrė, kad šis pa-
minėjimas sutapo su Lietuvoje švenčiama Motinos
diena. 

Pasikalbėti ir nusifotografuoti su tautiečiais
sustojo ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
dybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius su žmona
Raminta. Jiedu tuo metu laukė lėktuvo skrydžio.

Vytautas papasakojo, kad skraidantį ,,Lituani-
cos” modelį pagamino jo kaimynas iš Lemonto, bu-
vęs lakūnas, aistringas lėktuvų modelių kūrėjas ir
kolekcininkas Antanas Mataitis. 

,,Kartą nuėjęs pas kaimyną apžiūrėjau jo lėktu-
vų modelių kolekciją ir pasakiau, kad joje trūksta ‘Li-
tuanicos’. Po kurio laiko šis žmogus man parodė, kad
kolekcijoje atsirado ir oranžinės spalvos ‘Lituanica’,
kurią mes dabar skraidiname kai kurių lietuviškų
švenčių metu. Jei bus gražus oras, paskraidinsime
ir rinkimų bei referendumo dieną”, –  pažadėjo Vy-
tautas.

V. Gestautas pasidžiaugė, kad nuo seno domisi
ir žavisi S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiu. Jis prisi-
mena, kad jo tėvas bendraudavo su S. Girėnu, todėl
ir jo atmintyje yra išlikę tėvo pasakojimų apie tai. 

,,Lituanicos” krikštynų paminėjimą filmavo do-
kumentininkas Arvydas Reneckis.

Mūsų legendiniai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas pagerbti Mid-
way oro uoste. A. Reneckio nuotr. 
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Glorios gyvenimo šventė – vilties spindulys sergantiems

Danguole, kokia tai bus šventė ir ko-
dėl nusprendėte ją surengti? 

Tai bus labdaros renginys. Jo tiks-
las – džiaugtis ir švęsti, o tuo pačiu su-
rinkti nors šiek tiek pinigų.  Juos no-
rime išsiųsti į Lietuvą organizacijai
,,Rugutė”, kuri jau 14 metų Lietuvoje
rūpinasi onkologinėmis ligomis ser-
gančiais vaikais. Taip pat šia švente no-
rime padėkoti visiems, kurie padėjo
mums, kai sirgo Gloria. Tai mūsų pir-
masis renginys, mes jį organizuojame
kartu su ,,Alatėja”. Šventės metu nu-
matytas simbolinis bėgimas, ar tie-
siog ėjimas. Į jį kviečiame mamas ir tė-
čius su vaikais, kuriems be to paren-
gėme visokių pramogų – bus pripu-
čiamų atrakcionų, įvairių žaidimų,
piešime ant veidukų, bendrausime,
vaišinsimės ir linksmai leisime laiką. 

Daugelis net nesusimąsto, ką reiškia,
kai šeimoje sunkia liga suserga vaikas. Jūsų
patirtis buvo tikrai skausminga... 

Glorios liga apvertė mūsų gyve-
nimą. Pamenu, Agniui buvo 15, jis
rengėsi pirmiesiems savo šokiams mo-
kykloje, svarstė, kokį kaklaraištį išsi-
rinkti. Gloriai buvo dveji. Tą vakarą aš
prieš miegą paglosčiau mažosios pil-
vuką ir užčiuopiau kažkokį gumbą.
Nors labai neišsigandau, bet kitą rytą
kartu su Agniumi nuvežėme Glorią į li-
goninę. Ją apžiūrėjo, padarė tyrimus.
Mes visi buvome linksmi, juokėmės,
planavome, kad iki vakaro grįšime į na-
mus, o Agnius spės į šokius. Tačiau at-
ėjo gydytojas ir pasakė, kad Gloriai vė-
žys – labai pavojinga ir agresyvi ne-

Tik žmogus, išgyvenęs savo didelį
skausmą, geriausiai gali supras-
ti ir užjausti tą, kuriam šiuo metu

labai skauda. Tik tas, kurį liga jau buvo
pastačiusi ant mirties slenksčio, nie-
kada nepamirš, kad gyvenimą turime
vertinti kaip didžiulę dovaną, juo
džiaugtis ir kasdien švęsti kaip nuo-
stabiausią šventę. 

Viename iš Čikagos priemiesčių
gyvenanti Danguolė DeMarr yra
dviejų vaikų mama. Jos sūnus Agnius
jau užaugo ir sėkmingai kuria savo gy-
venimą, o dukrelė Gloria, sulaukusi pa-
auglystės, yra tikras įrodymas, kad pa-
saulyje gyvuoja stebuklai. Gloria yra
mergaitė, kuriai gydytojai ir mylintys
žmonės padėjo nugalėti sunkią  on-
kologinę ligą. Pergalė buvo pasiekta prieš dešimt metų. 

Tačiau Danguolė iki šiol negali pamiršti, kiek daug skausmo ir baimės teko
iškentėti visai šeimai, kovojusiai kartu su dvejų metų Gloria už jos gyvenimą.
Kartu nepasimiršta ir tai, kiek tuo sunkiu metu jiems padėjo ir pažįstami, ir sve-
timi, nepažįstami žmonės. Ta pagalba – ne tik pinigai, kurių geradariai auko-
jo, kad mažylę slauganti šeima galėtų sumokėti už namą. Tai buvo ir pačios
nuoširdžiausios maldos, ir pats stipriausias palaikymas nevilties akimirką. 

Kai Gloria pasveiko, jos tėvai ir brolis suvokė, kad niekada nebegalės būti
abejingi kitiems sergantiems vaikams. Todėl tik nežinantys šios šeimos isto-
rijos stebėjosi, kad dabar jau 25-erių verslininkas Agnius praėjusių metų ,,Chi-
cago Mothers Foundation” surengtame labdaros aukcione sumokėjo ne vie-
ną tūkstantį dolerių už dėžę, kurioje, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paslėptas tor-
tas. Šios akcijos metu jaunam vyrui buvo svarbiausia ne kažką įsigyti, o pa-
aukoti pinigų sergantiems vaikams. ,,Kai susirgo mano sesutė, geri žmonės pa-
dėjo. O dabar aš noriu prisidėti prie pagalbos kitiems sergantiems vaikams”,
– tąsyk sakė Agnius.   

Tai ne vienintelis Glorios šeimos labdaros darbas. Ir mama, ir dvylikame-
tė Gloria lanko sergančius ir jiems padeda, stiprindamos tikėjimą, kad net ir
pačią sunkiausią ligą įmanoma nugalėti. O dabar, gegužės 19 dieną, Danguolė
DeMarr kviečia mamas su savo vaikais, močiutes su anūkais ir šiaip gerus žmo-
nes kartu švęsti Glorios gyvenimo šventę. 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Štai kokia dabar Gloria, nugalėjusi agresy-
vią onkologinę ligą. 

D. DeMarr šeimos albumo nuotraukos

uroblastoma. Iki tol nemaniau, kad
vaikai gali sirgti vėžiu. Ta diena pa-
keitė mūsų visų gyvenimus.

Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas?
Agnius tą vakarą taip ir nebenuė-

jo į mokyklos šokius. Skausmas dėl se-
sutės ligos ir kančių jį labai anksti su-
brandino. Aš nebesitraukiau nuo Glo-
rios – buvau su ja dieną ir naktį. Mano
vyras taip pat dažnai negalėjo dirbti,
nes neretai tekdavo abiems slaugyti
Glorią. Mes turėjome už ką nusipirkti
maisto, tačiau dar reikėjo mokėti ban-
ko paskolą už namą, visus mokesčius,
todėl atsidūrėme ties tokia riba, kad ga-
lėjome likti be namų. Aš, būdama šalia
savo sergančios dukters, tiek daug iš-
mokau apie jos ligą (nors tuo metu dar
žmonės nesigydė skaitydami Google su-
rastus straipsnius), ir tiek daug su-

Tuomet, kai tik Glorios šeima tikėjo, kad
mergaitė pasveiks.

pratau apie gyvenimą. Mums labai pa-
dėjo fondas ,,Rugutė”, ,,Alatėjos” mo-
terys ir visi, kurie paaukojo pinigų tuo
siaubingai sunkiu mūsų šeimai metu.
Ir tuomet, kai grįžome iš ligoninės,
žmonės mums atsiųsdavo vokuose įdė-
ję pinigų. Pamenu, kaip Gloria buvo
įpratusi bėgti pasiimti atvirukų. Aš
dažnai net nežinodavau, kas tie žmo-
nės, bet žinodavau, kokie mums bran-
gūs jų atsiųsti 50 ar 10 dolerių, o kartais
tik atvirukas su stiprybės palinkėji-
mais.

Kaip sekėsi kovoti su Glorios liga?
Tą dieną, kai išgirdome apie vėžį,

tiesiai iš ligoninės mus su greitosios pa-
galbos automobiliu nugabeno į kitą li-
goninę išsamesniems tyrimams. Glo-
rios auglys buvo prie inksto, 8 centi-
metrų dydžio. Kol laukėme tris savai-
tes biopsijos procedūros, jis pa-
augo dar 3 centimetrus. Iki ope-
racijos mažylei teko iškęsti ke-
turis chemoterapijos kursus.
Vienas gydytojas pasakė, kad
teks šalinti inkstą. Tačiau nu-
sprendėme išklausyti kito gy-
dytojo nuomonę ir per stebuklą
patekome pas talentingą specia-
listą, kuris apsiėmė išoperuoti
auglį ir išgelbėti vaiko inkstą. Po
operacijos dar prireikė dviejų
chemoterapijos kursų. 

Po to Gloriai buvo paskirta
kamieninių ląstelių transplan-
tacija. Paprastai ši procedūra
vadinama antruoju ligonio gim-
tadieniu. Tačiau mūsų dukrai ji
tapo slenksčiu tarp gyvenimo
ir mirties. Jos organizmas ne-
priėmė šios procedūros, prasi-
dėjo baisi krizė: vaikas ėmė tin-
ti, dusti, sutriko beveik visų or-
ganų veikla. Kaip yra baisu, kai
į tavo vaiko palatą išsigandę
bėga viso skyriaus medikai, o tu
nieko negali padaryti, tik mel-
diesi... 

Gloriai buvo sukelta dirbtinė
koma, gydytojai bijojo ateiti į mūsų pa-
latą, nes neturėjo jokių vilties tei-
kiančių žinių. Bet aš visada tikėjau,
kad įvyks stebuklas  ir vaikas pa-
sveiks. Mūsų dukrai (o ir mums kartu
su ja, nes būnant šalia, skaudėjo ne ma-
žiau) reikėjo ištverti daugybę visokių
procedūrų. Tarp jų – dar dvylika ra-
diacijos seansų. Kartą dėl vieno stu-
dento praktikanto padarytos klaidos, o
antrą kartą dėl brokuoto medicinos
įrangos antgalio Gloria vos mirtinai ne-
nukraujavo. Jeigu būčiau  nepastebė-
jusi, ji būtų tyliai užgesusi. Pamenu –
matau, dukra ramiai miega lovytėje.
Pakėliau antklodę ir pamačiau, kad
lova pilna kraujo. 

Kaip viską ištvėrėte? Gloria buvo maža,
jai teko iškęsti skausmą ir ligą. O jums – dar
ir savo mintis...

Aš slaugydama dukrą, praėjau to-
kius mokslus, tiek sužinojau, ko šiaip
niekada nebūčiau žinojusi. Gydytojas,
kuris gydė Glorią, man prisipažino,
kad namuose savo savo žmonai pasa-
koja apie mane stebėdamasis. Gal sun-
ku patikėti, bet aš visada stengdavau-
si šypsotis, skleisti gerą nuotaiką, ypač
dėl Glorios. Aš pasitikėjau gydytojais
ir Dievu, todėl visada, net išgyvenda-
ma pačią beviltiškiausią situaciją, ži-
nojau, kad Gloria pasveiks. Aš pasi-

kviesdavau seseles į palatą, išvirdavau
joms kavos, mes kalbėdavomės, joms
patikdavo būti pas mus. Nors viduje aš
,,ėjau” sunkų kelią, niekam to nepa-
rodžiau. Ligoninės socialinė darbuotoja
vis atidžiai stebėdavo, ar aš neišprotė-
jau: jai buvo įtartina, kaip galiu būti to-
kia linksma, kai mano vaikui taip blo-
gai. Tik vieną kartą buvau ,,pratrū-
kusi”: taip raudojau, kad aplinkiniai
nebežinojo, ką daryti. Tada pirmą ir pa-
skutinį kartą savęs pagailėjau. Tuomet
supratau, kad jeigu nori iškęsti tau
skirtus išbandymus, turi niekada savęs
negailėti. 

Vis dėlto jūsų tikėjimas ir motiniška
nuojauta neapgavo – Gloria pasveiko. Ar ji
prisimena tą savo ligą? 

Po tos sunkios transplantacijos
praėjus metams, Gloriai buvo daro-

ma daug įvairių tyrimų, niekas nega-
lėjo garantuoti, kad vėžys neatsinau-
jins. Ir tik dar po penkių mėnesių – spa-
lį – mums buvo pasakyta, kad dukra
yra ,,Cancer free”. Po to dar penkerius
metus ji buvo stebima gydytojų, tačiau
onkologinė liga neatsinaujino. Gloria
nepamena to, ką ji iškentėjo. Tačiau ne-
žinau, kaip paaiškinti jos norą padėti,
slaugyti sergančius ir nebijoti ligos su-
bjauroto žmogaus. Ji, kaip ir visa
mūsų šeima, nori padėti sergantiems.

Kokiu būdu padedate šiems žmo-
nėms?

Sergančiam žmogui, arba susir-
gusio mažo vaiko šeimai visada yra la-
bai svarbus moralinis palaikymas.
Gloria lankė vieną lenkaitę, džiaugia-
mės, kad ta mergytė pasveiko. Mes
lankome, kalbamės, guodžiame ligo-
nius ir jų šeimas, o svarbiausia – dali-
jamės savo patirtimi. Pasakojame, kiek
teko mūsų šeimai iškentėti ir liudija-
me, ką gali padaryti didelis tikėjimas
ir noras pasveikti. Kartais man pa-
skambina sergančio vaiko tėvai antrą
valandą nakties, apimti nevilties, nes
jiems reikia su kuo nors pasikalbėti. Ir
aš keliuosi, kalbu su jais, nes žinau, ką
reiškia likti vienam su savo sunkiomis
mintimis. O štai dabar pirmas mūsų
bandymas pakviesti žmones paaukoti
pinigų ligoniukams. Mes tikimės, kad
mums pavyks. 

Gloria žino: gyvenimas yra brangi dovana, todėl
reikia mokėti džiaugtis kiekviena jo akimirka.
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AMANDAS RAGAUSKAS

...Rytas, deimantais, perlais nusėtas
Ir sutirpęs ant skruostų mamos,
Nepasakė, kad gimė poetas,
Išnešiotas žemės žiemos.

Bernardas Brazdžionis

Balandžio 28 d. Los Angeles Just Millin’
Around (JMA) teatras surengė kasmeti-
nę Meškiuko Rudnosiuko šventę vai-
kams ir jų tėveliams, kurie kiekvienais
metais susirenka į Bernardo Brazdžionio
vardo išeivijos menininkų kiemelį pa-
gerbti vaikų poeto Vytės Nemunėlio. Šių
metų šventę dėl nepalankių orų teko ati-
dėti net iki balandžio mėnesio, nors
tradiciškai ji būdavo švenčiama vasarį,
kai ,,…gimė poetas, išnešiotas žemės žie-
mos”. Dažnas lietus, šiais metais gaivi-
nęs Californijos žemę, trukdė susirinkti
į Menininkų kiemelį, paskaityti eiliuotą
pasaką ,,Meškiukas Rudnosiukas”, pa-
žaisti ir šiaip pasibūti su poeto gerbėjais.

Pasaką su muzikiniais intarpais
paskaitė JMA teatro aktorė Jus-
tina Brazdžionis, o jai talkino iš

Lietuvos atvykusi jos mama, Biržų vai-
kų teatro vadovė Loreta Gasiūnaitė. Po
skaitymų viešnia, pritariant gitaros
akordams, su vaikučiais dainavo čia pat

NIJOLĖ ETZWILER

Madisono lietuviai susižavėjo Agne
Giedraityte, kai ji pirmą kartą pasirodė
metiniame  Madisono-Vilniaus susigi-
miniavusių miestų (angl. Madison Vil-
nius Sister Cities – MVSC) komiteto po-
kylyje  2017 metais. Po metų ji vėl dai-
navo pokylyje, bet prieš tai kartu su Ma-
disono ,,Sostinės balsais” ir dviem de-
šimtimis choristų iš Čikagos meno an-
samblio ,,Dainava” dalyvavo Lietuvos
šimtmečiui pažymėti skirtame koncer-
te ,,Dainuojanti revoliucija”, kuris buvo
surengtas Wisconsino valstijos Kapi-
tolijaus rotundoje. 

Du dideliu malonumu mes klau-
sėmės Agnės šių metų MVSC
pokylyje, kuris vyko gegužės 4

dieną atnaujintame Madison Club.
Programoje buvo kelios lietuviškos
dainos, nemažai dainų anglų kalba ir
keli itališkai atlikti kūriniai. Jautėmės
ypatingai pagerbti Agnės dalyvavimo,
nes ji ką tik buvo grįžusi iš Californi-
jos, kur Indie Music Channel ją pripa-
žino Teen Artist of  the Year.

Šiemetinis pokylis buvo neeilinis –
šventėme Madisono ir Vilniaus drau-
gystės 30-metį. MVSC prezidentė Daina
Zemliauskaitė Juozevičienė pristatė
vaizdais iliustruotą organizacijos įstei-
gimo, augimo, veiklos ir pasiekimų is-
toriją. Prisiminėme sunkiai besuskai-
čiuojamus medikų, žurnalistų, žemės
ūkio specialistų, akademinio sluoks-

nio, menininkų ir kitų profesionalų vi-
zitus, solistų ir ansamblių koncertus, da-
lyvavimus Šokių šventėje ir kituose
festivaliuose, ambasadorių, konsulų ir
ministrų vizitus, Lietuvos garbės kon-
sulės Wisconsine Leslie Liautaud inau-
guraciją, labdaros projektus, narių su-
sirinkimus, metinius pokylius, įvai-
rius būrelius ir parodas, Kalėdų šven-
tes, piknikus, ir, žinoma, ,,Dainuojan-
čios revoliucijos” koncerto surengi-
mą praėjusiais metais.

Tarp pokylio svečių buvo nariai
steigėjai Ken and Carol Koscik, buvęs
organizacijos prezidentas Ernie Coo-
ney, buvę valdybos nariai Jūra Silver-
man, Gediminas Vidugiris, Asta Jo-
nylaitė Vitalijus Stonys, o taip pat da-
bartiniai – Ray Bandziulis, Nijolė Se-
mėnaite Etzwiler, Agnė Dabrukaitė,
Monika Mikulionytė (kurios tėveliai at-
vyko net iš Detroito) ir Jolanta Juo-
zaitytė, kartu su jai talkinusiomis mer-
gaitėmis Saule Stonyte ir Tina Lu-
kauskaite vadovavusi loterijai.

Nuoširdus ačiū Madison Club ad-
ministratoriui Mariui Montvydui, ku-
ris  padaro  viską, kad   MVSC  nariai ir
jų  svečiai  jaustųsi laimingi ir laukia-
mi.

Madisono lietuvių bendruomenė
yra maža, bet jungia visų trijų emig-
racijos bangų atstovus ir jų vaikus. Mes
džiaugiamės ir didžiuojamės, kad po
MVSC skėčiu galime dalyvauti tokioje
turtingoje lietuviškoje veikloje ir kul-
tūriniame gyvenime. Mūsų kitas ren-
ginys – rugsėjo piknikas. Iki pasima-
tymo!

Meškiuko Rudnosiuko šventė

30 metų – po MVSC skėčiu

MADISON, WI

MVSC valdyba su Agne Giedraityte. Iš k.:  Nijolė Semėnaitė Etzwiler, Agnė Dabrukaitė, Mo-
nika Mikulionytė, Jolanta Juozaitytė, A. Giedraitytė, Raimundas Bandziulis ir Daina
Zemliauskaitė Juozevičienė.  Nijolės Etzwiler nuotraukos

Vaikai klausosi Vytės Nemunėlio eiliuotos pasakos ,,Meškiukas Rudnosiukas”. Skaito Lo-
reta Gasiūnaitė ir Justina Brazdžionis. Evelinos Kedi nuotraukos

Saulė Stonytė, Jolanta Juozaitytė ir Tina Lukauskaitė traukia laimingus loterijos bilietus.

LOS ANGELES, CA

šauktis vaikų pagalbos, kad išlaisvin-
tų jį iš keblios padėties. Už tą paslaugą
vaikams padovanojo stebuklą – vaiku-
čių nupieštus piešinukas, sudėjęs į
savo atsigabentą stebuklų knygą, pa-
vertė spalvotais drugeliais. Paskui, vi-
siems išdažęs nosis, kad atrodytų kaip
meškinai, miško dailininkas mokė vai-
kus piešti Meškiuko Rudnosiuko port-
retą. Trys geriausiai pavykusių port-
retų dailininkai buvo apdovanoti JMA
teatro prizais: medumi ir kelionmai-
šiais su teatro malūnėliu. 

Po konkurso visi vaišinosi ska-
niu gimtadienio pyragu, skambėjo gra-
ži lietuviška muzika, o JMA teatro
meno vadovė Justina Brazdžionis pa-
sidžiaugė, kad: ,,Meškiškiausia, links-
miausia, spalvotiškiausia šventė įvy-
ko!!! Kasmetinė Meškiuko Rudnosiuko
popietė visai šeimai buvo nuspalvota
vaikų šypsenomis, juoku, atvirumu,
kūrybingumu, tėvelių ‘pasivertimu’
mišku. Kiek daug telpa jaukiame B.
Brazdžionio vardo išeivijos menininkų
kiemelyje. Vytė Nemunėlis gyvas kū-
ryboje ir mūsų vaikuose. Just Millin’
Around teatras dėkoja visiems daly-
viams, mūsų šventės rėmėjai Rimutei
Dubauskaitei, Laimai Leko – už sal-
dumynus, Amandui ir Veronikai Ra-
gauskams – už šventės kuravimą, Lo-
retai Gasiūnaitei – už kūrybingą šven-
tės programos organizavimą, už dai-
nas, žaidimus ir beribę meilę, Rolandui
Dabrukui – už briediškai fantastišką
kūrybinę energiją,  Ignasui Gru  – už
garsą ir tylą,  Martynui Jančiui  – už
profesionalų video visur ir visada, Arū-
nui Brazdžioniui – už teatro idėjų pa-
laikymą, Evelinai Kedi – už pagautus
foto momentus ir visiems jums, liku-
siems už kadro! Iki kitų malonių, meš-
kiškų susitikimų!”

Stebuklinga briedžio dailininko knyga.

Meškinų šeimyna.

suimprovizuotas daineles, darė mankš-
telių ir ,,maišė tešlą” meškiuko gimta-
dienio pyragui. Kol pyragas ,,kepė”, vai-
kučiai susitiko su miško dailininku
briedžiu Rolandu  Kiaulevičiumi. Iš-
daigininkas briedis išdygo kaip koks
grybas ant kiemelio tvoros. Šokdamas
žemyn ,,įklimpo” į žemę ir jam reikėjo
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SCRANTON, PA

LEMONT, IL

DANUTĖ BARTULIENĖ

Saulė šiltu auksu vis dažniau vainikuoja medžių lapus.
Medžiai pozuoja ir pasidengia vis ryškesniu makiažu.
Lapuotus gamtos kūrinius užpylė žaluma. Saulė ryš-
kiau ir ilgiau žydi danguje. Pavasarėjančioj gamtoj ši-
tiek gyvybės, šitiek garsų, spalvų, kvapų. Džiugina ir
naujagimė žolė. Tačiau nepakanka vien gėrėtis gam-
ta. 

Pavasariškai nusiteikusios LUMA (Lietuvos
universitetų moterų asociacijos) moterys ak-
tyviai dirba. Viena iš daugelio LUMA veiklos

krypčių yra lavinti žmones. Tad šių metų balandžio
7-tą dieną lietuvių bendruomenės nariai buvo pa-
kviesti į LUMA surengtą seminarą ,,Šeimos ir indi-
vidualus gerbūvis: gyvenimas pagal vertybes” – juk
įtampas šeimose, visuomenėje ir buityje yra, deja,
dažnas svečias. Norint išvengti pykčio ir susierzini-
mo, turime mokytis jį valdyti. Įtampa šiais laikais –
beveik nuolatinė žmogaus palydovė, nuodas, griau-
nantis žmonių santykius. Kai jos lygis aukštas, sun-
ku su ja susitvarkyti, ji trukdo. Žmonės kaltina vie-
nas kitą teiginiais, kurių neįmanoma įrodyti,  dest-
ruktyviu galima paversti kiekvieną žodį. 

Apie pagalbą žmonėms, patiriantiems nuolatinę
įtampą, minėtame seminare savo pranešimuose ir kal-
bėjo psichologės Aušra Tauginas ir Saulena Anta-
navičienė. Su jomis supažindino LUMA Šiaurės Va-
karų Amerikos padalinio pirmininkė Rima Kašu-
baitė-Binder. Profesionalūs pranešimai – psichologės
Aušros Tauginas ,,Gyvenimas pagal vertybes ir kas
mums neleidžia gyventi pilnavertį gyvenimą. Įtam-
pa, priklausomybės ir kaip jų atsikratyti” ir psicho-
logės Saulenos Antanavičienės ,,Problemos ir galimi
jų sprendimo būdai” – buvo pamokantys ir sukėlė
daug diskusijų. Diskutavome apie tai, kaip turime mo-
kytis valdyti įtampą, apie abipusį supratimą, atlai-
dumą, ramybę, atjautą, dėkingumą ir kitas dorybes.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose Rolandas Kriščiūnas balandžio 30 dieną lankėsi
University of Scranton Pennsylvanijos valstijoje, kur
vyko renginių ciklas, skirtas Lietuvos istorijos, kultū-
ros ir ekonomikos pristatymui.

Ambasadorius skaitė paskaitą universiteto
studentams, su universiteto rektoriumi Jeff-
rey P. Gingerich ir viceprezidentu Thom

MacKinnon aptarė bendradarbiavimo su Lietuvos
aukštosiomis mokyklomis galimybes. R. Kriščiūnas
pažymėjo, kad Lietuvą ir Pennsylvaniją sieja inten-
syvus Lietuvos kariuomenės ir Pennsylvanijos na-
cionalinės gvardijos bendradarbiavimas, ryšius yra
užmezgę Klaipėdos ir Philadelphijos uostai, be to, šio-
je valstijoje yra antra pagal dydį JAV Lietuvių Ben-
druomenė.

Lietuvos ambasadorius renginių svečiams pri-
statė Lietuvos istoriją, tradicijas, dabartinę politinę
situaciją, ekonominius ir politinius pasiekimus,
saugumo aplinką regione ir kylančius iššūkius.
Studentai ir susitikimo su ambasadoriumi dalyviai
domėjosi, klausinėjo įvairiausių dalykų apie Lietu-
vą – nuo Rusijos keliamos grėsmės ir „Brexit” įtakos
Lietuvos piliečiams iki 2008 metų ekonominės krizės
ir šauktinių kariuomenės.

Vizito University of  Scranton metu R. Kriščiū-
nas taip pat susitiko lietuvių bendruomenės na-
riais ir  1993 metais JAV inicijuoto karinio bendra-
darbiavimo ir paramos programos bei „Mil to Mil”
bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene grupės
vadovo lietuvių kilmės plk. Roberto Barziloskio
našle Susann Wiezavich Barziloski, kuri toliau tęsia
savo vyro pradėtus darbus stiprinant Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimą.

Gyvenimas pagal 
vertybes

Ambasadorius Lietuvą pristatė Scrantonui
Vakaro metu surengtos kultūrinės programos

metu renginio svečiams koncertavo New Yorke gy-
venanti operos solistė, sopranas Kristina Mali-
nauskaitė.

Pennsylvanija yra antra pagal lietuvių skaičių
valstija JAV. Pennsylvanijos lietuviai yra seniausia
užjūrio lietuvių bendruomenė. Lietuviai čia kėlėsi
dar nuo XIX amžiaus, kuomet Pennsylvanijoje buvo
atrasta anglis. Scrantono mieste 1888 metais įkurta
Šv. Kazimiero draugija, 1894 metais įkurta lietuviš-
ka parapija. Praėjusio amžiaus pradžioje kasyk-
loms užsidarius, daug lietuvių iš Scrantono išsikėlė,
tačiau ir šiandien mieste gyvena nemažai mūsų
tautiečių, čia galima rasti lietuviškų pėdsakų – kop-
lytstulpį sovietų persekiojamiems lietuviams, lie-
tuvių tautines kapines, Tado Kosciuškos gydomąjį
sodą ir Dievo apvaizdos Lietuvių tautinę katalikų baž-
nyčią. 

LR ambasados inf.
Bendra nuotrauka su Pennsylvanijos lietuviais.

LR ambasados nuotr.

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas (centre) balandžio 30 dieną lankėsi University of Scranton Pennsylvanijos
valstijoje, kuriame buvo surengtas renginių ciklas, skirtas Lietuvos istorijos, kultūros ir ekonomikos pristatymui.

Pasibaigus seminarui. Sėdi (iš k.): Rima Kašubaitė-Binder, Aušrelė Sakalaitė, psichologė Aušra Tauginas; stovi: Danutė
Bartulienė, Vilija Kerelis, Marija Boharevičienė, Rima Sell, Birutė Deltuvienė, Regina Arbačiauskienė, psichologė Saulena
Antanavičienė ir Margarita Stiglich.   LUMA archyvo nuotraukos

Daugybės nemalonių frazių galima išvengti, su-
švelninti ir taip sumažinti galimą įtampos laipsnį.
Reikia tik konstruktyvumo ir geranoriškumo, kad
neišsprūstų žodžiai, kurių negalima tarti savo arti-
miesiems ir kitiems žmonėms. Labai svarbu puose-

lėti savo dvasinius poreikius.
Pasibaigus seminarui dar ilgai vyko bendravi-

mas prie vaišių stalo. Dalyvės diskutavo ir šeimy-
niškai dalijosi išmintimi. Išsiskirstė dėkodamos už
vertingą popietę.

Diskusijos prie vaišių stalo.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Stovyklos – ne vien vaikams
Dainavoje
Š. Amerikos ateitininkų sendraugių stovykla 2 (Jaunų šeimų stovykla) Dainavoje vyks lie-
pos 15–20 d. Visos vietos jau užimtos. Rengėjai labai džiaugiasi, kad prisijungs ir naujų šei-
mų! Stovyklai dar trūksta jaunų vadovų. Norinčius kviečiame kreiptis el. paštu: sendrau-
giai2@gmail.com

ŠAA sendraugių stovykla 1 dar laukia stovyklautojų. Ji vyks liepos 21–28 d. Dainavoje. Kvie-
čiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Daugiau informacijos suteiks ruošos komiteto
narė Daina Matusaitienė. Rašykite: dmatusaitis@gmail.com. Registruokitės internetu:
http://bit.ly/s1registracija2019. Registracija baigsis gegužės 15 d.

Ateitininkų studijų savaitgalis planuojamas JAV Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 30-
rugsėjo 2 d. Rengėjai – Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba. Tai puiki proga palydėti va-
sarą gamtoje. Skaitykite  ,,Draugą” – registracija netrukus prasidės.

Kennebunkport

Sendraugių poilsio ir studijų savaitė. Atostogaukite su ateitininkais rugpjūčio 3–9 d. Tėvų
Pranciškonų vasarvietėjė – Kennebunkport, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateiti-
ninkai bei jiems prijaučiantys. Užsisakyti kambarius vasarvietėje galite skambindami tel.
į raštinę 207-967-4865. Paminėkite, kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”. Žinių apie Kenne-
bunkport vietovę, Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite: www.franciscanguesthou-
se.com. Skaitykite apie Ateitininkų savaitės programą tinklalapyje: ateitis.org. 

Paskubėkite registruotis, kol dar yra laisvų vietų! 

Ateikite

Ateikite visi, kas tik norite.

Ateikite tikintys ir netikintys, atradę
ir ieškantys.

Ateikite nusivylę, pilni skausmo. 

Ateikite niekada skausmo nematę. 

Ateikite kadaise persekioti, paže-
minti už tikėjimą. 

Ateikite kadaise persekioję ir paže-
minę kitus. 

Bet ateikite dirbti, mokytis, mąstyti.

Ateikite kurti, o ne griauti. 

Ateikite tarnauti, o ne valdyti. 

Ateikite gauti, bet mokykitės duoti. 

Ateikite klausti, bet mokykitės
klausyti.

Ateikite kalbėti, bet mokykitės
išgirsti.

Ateikite pasiguosti, bet mokykitės
paguosti.

Ateikite ieškodami supratimo, bet
mokykitės suprasti.

Ateikite tam, kad jums labai reikia
šios bendruomenės, ir būkite čia,
kai kitiems jūsų reikės.

Ateikite, nes čia gera, bet padary-
kite, kad būtų dar geriau. 

Ateikite visi. 

Ateikite iš visur, kur buvote. 

Studijuokime, diskutuokime, mąs-
tykime, tobulinkimės, melskimės,
tarnaukime, mirkime sau ir dalinki-
mės šiais Dievo dovanotais laimėji-
mais, kurie ateis iš mūsų darbo,
kad tauta galėtų prisikelti.

Bet virš visko ateikite ne dėl savęs,
ne dėl kito žmogaus, bet ateikite
dėl Kristaus. 

Tai yra vienintelė prasmė. 

Tai yra sunkiausiai suprantamas,
sunkiausiai pasiekiamas, bet vie-
nintelis kelias.

Kun. dr. Arvydas Petras Žygas

VIDA KUPRYTĖ

Prieš aštuonerius metus netekome kun. dr. Arvydo Petro Žygo.
Jis mirė 2011 m. gegužės 7 d. JAV, sulaukęs 54 metų. 

Kun. Arvydas buvo kunigas, chemijos daktaras, antropologijos mokslų dės-
tytojas, tautosakos rinkėjas, bet jo ypatinga dovana buvo giliai užjausti gy-
venimo nuskriaustuosius, užmirštus, paniekintus. Ligonio, senuko, as-

mens su negalia akivaizdoje jo veidas nušvisdavo. Juos užkalbindavo, prajuokin-
davo, užjausdavo, paguosdavo, o iš kitų reikalaudavo gerbti jiems Dievo duotą oru-
mą. Tokiam jo darbui netiksėjo joks laikrodis.

Kun. Arvydas rodė ypatingą pagarbą seselėms vienuolėms, lituanistinių mo-
kyklų mokytojams, ateitininkų ir skautų vadams – visiems, kurie savo darbu au-
kojosi lietuviško jaunimo gerovei ir švietimui. Ant aukščiausios pakylos jis sta-
tė sąžinės kalinius, kurie viską – ir sveikatą, ir gyvybę – aukojo dėl tiesos. 

Būdamas moksleiviu kun. Arvydas įstojo į Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus
ateitininkų kuopą ir nuo to laiko iki pat mirties aktyviai ir kūrybingai dirbo atei-
tininkų baruose: valdybose, tarybose, stovyklose, kursuose, ant scenos, prie pulto, prie altoriaus. 

Prieš 30 metų „Fulbright” stipendijos dėka nuvykęs į dar okupuotą Lietuvą, jis puolė gaivinti ateitininkų są-
jūdį. Įvedė moksleivių kursų bei studijų dienų programas, kurios tebevyksta ir dabar. 

Turbūt geriausiai kun. Arvydo ypatingą charakterį atskleidžia jo paties parašytas raginimas ,,Ateikite”, ku-
ris buvo perskaitytas 1989 m. lapkričio mėn. Vilniuje, Lietuvos ateitininkų atkuriamajame suvažiavime. Jis tin-
ka ne tik ateitininkams, bet visiems lietuviams – perskaityti ir įsidėmėti. 

Ačiū kun. Arvydai už kvietimą.

Ilsėkis ramybėje, brangus idėjos drauge.

Prisimenant a.a. kun. Arvydą Žygą

Arvydas Žygas (k.) 1975 metais Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus kuopos metinėje šventėje subūrė savo draugus vaidinti.
Priekyje sėdi Virginija Elvikytė, Sigutė Baltrušaitytė. Šalia Arvydo stovi iš k.: Vida Markauskaitė, Kristina Tauginaitė, Ramona
Kaunaitė, Laima Gečaitė, Jūratė Arštikytė, Daina Skruodytė, Natalija Latožaitė, Daiva Markelytė (pelė), Rita Markelytė ir
Gintaras Baronas.  Jono Kuprio nuotr.

Kun. dr. Arvydas Petras  Žygas
1957-2011

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Sekmadienį, birželio 2 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio

Matulaičio misijoje Lemonte. 
Po Mišių – iškilmingas posė-

dis Pasaulio lietuvių centro Banių
šeimos salėje. Programoje – įžo-
džio apeigos, atsisveikinimas su
abiturientais ir sveikinimai.

Gegužinė
Ateitininkų namuose

12 val. p. p. (po Šeimos šven-
tės) adresu: 1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL.

Jūsų laukia skanūs lietuviški
pietūs ir muzika, loterijos laimikiai,
ąžuolų pavėsis ir bendravimas
su naujais bei senais draugais.

Moksleivių ateitininkų
stovykla (MAS)

birželio  30 – liepos  7 d.
www.mesmas.org 

Skubėkite registruotis. Registracija baigsis ge-
gužės 31 d. Stovyklą rengia Moksleivių ateiti-
ninkų sąjungos Centro valdyba.

Studentai – atsiliepkite!

MAS stovyklos rengėjai kviečia studentus ir jau-
nus sendraugius, norinčius dirbti stovyklos va-
dovais, užpildyti prašymo anketą tinklalapyje
mesmas.org. Kviečiame prisidėti savo talentais
ir entuziazmu! 

Moksleiviai, norintys duoti Ateitininkų
įžodį stovykloje

Moksleiviai, kurių gyvenamuose miestuose
neveikia ateitininkų kuopa, gali duoti moks-
leivio ateitininko įžodį vasaros stovyklos metu.  
Norintiems duoti įžodį reikia: 1) kuo greičiau
informuoti MAS CV narį Mantą Kisielių el. paš-
tu: mantaspk@gmail.com, 2) išlaikyti įžodžio
egzaminą ir atlikti užduotis.



Likus suskaičiuotoms valandoms iki
referendumo dėl pilietybės išsaugojimo
pagrindinio balsavimo, Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės komisi-
ja neslepia, kad buvo padaryta nema-
žai klaidų. Tai pavėluota viešinimo
kampanija, lėšų stoka, referendumo
klausimo formulavimas. Ir net jeigu
nariai tikisi teigiamo rezultato sekma-
dienį vyksiančiuose rinkimuose, kartu
jau garsiai kalba ir apie naują, kitaip or-
ganizuojamą referendumą.

Pasak komisijos nario konservato-
riaus Vytauto Juozapaičio, jis, pa-
sisakydamas už dvigubą pilietybę,

balsavo už, ragina tą daryti ir kitus, ta-
čiau kartu sutinka, kad kai kurie opo-
nentų argumentai – neatremiami.

„…Iš tikrųjų reikia pripažinti, kad
šitas referendumas yra neparuoštas ir
jo formuluotė yra daugiau negu keista.
Ir kai žmonės bando paskaityti, kas
jiems parašyta, jeigu nepaaiškinsi, jie
nesupranta. Ir tas piliečių skaidymas
pagal šalis, kur gyvena, neturi rimto
moralinio pagrindo.

Mes suprantame kompromisus,
tai geriau negu nieko, bet žmonės, ku-
rie mąsto, stebi situaciją ir paiso teisės
principų, jie tą argumentą teikia ir nie-
ko negali pasakyti. Bet, nepaisant to,
negalime trauktis ir reikia, be jokios
abejonės, gauti kiek įmanoma teigiamą
rezultatą”, – komisijos posėdyje teigė V.
Juozapaitis.

Pasak jo, matant oponavimo mas-
tą esą yra suprantama, kad referen-
dumas gali neįvykti. Tokiu atveju rei-
kia būti pasiruošusiems, ragina poli-
tikas.

,,Negalime užsimerkti, kaip stru-
tis įkišti galvą į smėlį ir sakyti – tik per-
galė, o jeigu ne, visi išsiskirstome.
Reikia turėti planą, kuris bus įgyven-
dinamas iš karto. Jeigu matysime ten-
denciją, kad dauguma žmonių vis dėl-
to yra palankūs, iškart reikia ruošti
naują referendumą”, – tvirtino V. Juo-
zapaitis.

Pasak kito konservatoriaus Žygi-
manto Pavilionio, šioje viešinimo kam-
panijoje galima įžvelgti daug trūkumų,
tačiau jis pažymi, kad šiuo klausimu,
kaip reta, Seimas yra vieningas.

,,…Labai vėlyva informacinė kam-
panija, maži pinigai, čia yra politinės
pamokos. Bet reikia padaryti viską, pa-
raginti visus balsuoti. Dar vis daugy-
bė žmonių nežino, nesupranta, turi
daugybę klausimų…”, – sakė Nauja-
miesčio apygardoje, į kurią atkeliauja

užsienio lietuvių balsai, išrinktas Sei-
mo narys.

Jo teigimu, naujasis referendu-
mas galėtų būti mažesnės geografinės
apimties, didesnis akcentas turėtų būti
,,grįžtančios Lietuvos fenomenui”. Pa-
sak jo, Seime yra sutarimas kaip reta,
tad, politiko manymu, po referendumo
gautą didžiulį palaikymą bus svarbu
realizuoti aptarus su naujuoju prezi-
dentu ir galimai Vyriausybe.

,,Valstietis” Stasys Tumėnas teigia,
kad diskutuojant apie referendumą
esą buvo pamiršta esmė – ko yra sie-
kiama. Pasak politiko, referendumas
yra reikalingas ne pasaulio lietuviams,
o Lietuvai. Politiko teigimu, komisijo-
je kolegų išvardinti klausimai yra
techninės detalės, esą svarbiausias
klausimas, ar yra pritariama pilietybės
išsaugojimui.

Tiesa, kartu S. Tumėnas pažymi,
kad žmonių nuomonė dėl pilietybės pa-
sikeičia, kai vieniems asmenims pi-
lietybė sugrąžinama, o kiti ją praran-
da.

,,Seimo nariai negali sakyti, kad
Lietuva atima pilietybę, sako V. Juo-
zapaitis. – Tie žmonės netenka mūsų pi-
lietybės pagal mūsų Konstituciją, ku-
rią referendume priėmė visi tie patys
žmonės. Tai bent mes čia savęs ne-
klaidinkime. Rūta Lee išvažiavo bė-
gdama nuo maro, karo, bolševikų ir vi-
sada turėjo galimybę gauti Lietuvos pi-
lietybę. Iš rankininko Vyginto Petke-
vičiaus niekas negalėjo atimti, nes jis
buvo Lietuvos pilietis. Jeigu pasirinko
turėti kitos valstybės pilietybę, Lietu-
vos neteko. Čia ir sustokime. Kalbėki-
me apie galimybę atgauti, sakykime, tą
teisę į pilietybę. Nes kai kalbame, kad
Lietuva atima pilietybes, tai mes ab-
soliučiai diskredituojame savo pačių
valstybę”.

,,Čia kokią išvadą darau – net
mums neužteko laiko išsikalbėti apie
tam tikrus dalykus, o jau nekalbant
apie kitus miestelius ir regionus, –
pastebėjo Ž. Pavilionis. – Siūlau tęsti
kampaniją, nes jos reikės. Pavyzdžiui,
išaiškinti skirtumą, kad pilietybės iš-
saugojimas ne paskatina išvažiuoti, o
paskatina grįžti. Oponentai sako, kad
pilietybė paskatins išvažiuoti. Tota-
lus absurdas – visi jau ir taip išvažia-
vo. Mes to tikrai neišaiškinome”.

Politikas pateikė pavyzdį, kad is-
landus sugrįžti paskatino būtent dvi-
guba pilietybė.

Komisijos pirmininkas Antanas
Vinkus pažymėjo, kad komisijos tiks-
las dar nėra pradėti ieškot naujų spren-
dinių. Pasak jo, iki referendumo pa-
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Stasys Tumėnas Vytautas Juozapaitis Žygimantas Pavilionis 15min.lt nuotraukos

Pasaulio lietuviai rezultatų laukia dvejopos nuotaikos

baigos reikia mobilizuoti ir pakviesti
kuo daugiau rinkėjų.

,,Iš tiesų gal retai taip būna, gal
unikalūs esam, kad kai siekiam per-
galės, nusiteikę laimėti, mes aptarėme
klaidas. Tai gal ir gerai, o gal ir nege-
rai. (...) Aš siūlau – …mobilizuokimės
kaip galime”, – sakė socialdemokratas.

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, Seimas
priėmė rezoliuciją, kuria ragina pri-
tarti siūlomam Konstitucijos 12 straips-
nio pakeitimui. Jį priėmus, Lietuvos pi-
lietis, pagal kilmę įgijęs europinės ir
transatlantinės integracijos kriteri-
jus atitinkančios valstybės pilietybę, iš-
saugotų Lietuvos pilietybę. Kartu, ra-

šoma, visos valstybinės institucijos ir
visuomeninės organizacijos ,,veiksmu
ir žodžiu” yra kviečiamos užtikrinti
sklandų referendumo organizavimą. Už
pasisakė 72, prieš – 1, susilaikė 6 Seimo
nariai.

Pasak rezoliuciją pateikusios opo-
zicijos lyderės Viktorijos Čmilytės-
Nielsen, tai yra ženklas, parodantis,
kad referendumas Seime yra vertinti-
nas rimtai.

,,Rezoliucijos tikslas – parodyti,
kad jis yra svarbus, ir mes jos svarbą
suvokiame”, – sakė liberalė.

Tiksli referendumui teikiamo
Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
formuluotė skamba taip: ,,Lietuvos
Respublikos pilietybė įgyjama gimstant
ir kitais konstitucinio įstatymo nu-
statytais pagrindais. Lietuvos Res-
publikos pilietis pagal kilmę, įgijęs
konstitucinio įstatymo nustatytus Lie-
tuvos Respublikos pasirinktos europi-
nės ir transatlantinės integracijos kri-
terijus atitinkančios valstybės pilie-
tybę, Lietuvos Respublikos pilietybė ne-
praranda. Kitais atvejais Lietuvos Res-
publikos pilietis negali būti kartu ir ki-
tos valstybės pilietis, išskyrus konsti-
tucinio įstatymo nustatytas išimtis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką
nustato konstitucinis įstatymas”.

Balsavimas referendume dėl pi-
lietybės išsaugojimo, taip pat dėl Seimo
narių skaičiaus mažinimo ir Prezi-
dento rinkimai vyks gegužės 12 dieną. 

ELTA

Ketvirtadienį, gegužės 9d., LR
generaliniame konsulate Či-
kagoje prasidėjo išankstinis
balsavimas. LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius sakė, kad ketvirtadienį
atėjo palyginti nedaug bal-
suotojų – gal trisdešimt, ta-
čiau penktadienį balsuojančių
žmonių srautas padidėjo. ,,Jau
gauname daug laiškų, kuriuo-
se JAV lietuviai, balsuodami
paštu, išreiškia savo nuomonę.
Jau paštu balsavo per 3 000 rin-
kėjų. Ketvirtadienį paštininkas
į konsulatą atnešė apie 1 500
laiškų. Jis pradžioje, kol neži-
nojo, kad Lietuvoje vyksta rin-
kimai, stebėjosi, kodėl mes
gauname tiek daug laiškų ir
visi vokai vienodi. Dar daugiau
laiškų laukiame ir savaitgalį”, –
sakė gen. konsulas.

Primename, kad šešta-
dienį ir sekmadienį  balsavimui
paštu neužsiregistravę žmo-
nės laukiami balsuoti LR ge-
neraliniame konsulate ir Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. 

,,Draugo inf.

Jau prasidėjo balsavimas



Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Jau trečią mėnesį – teigiama migracija
Vilnius (BNS) – Trečią mėnesį iš ei-

lės Lietuvoje fiksuojama teigiama mig-
racija. Balandį atvyko 1029 žmonėmis
daugiau negu išvyko. Statistikos de-
partamento duomenimis, balandį atvy -
ko 4 061 asmuo, o išvyko 3 032 žmonės. 

Apie 58 proc. arba beveik du treč-
dalius atvykusiųjų sudarė grįžę Lie-

tuvos piliečiai, daugumą išvykusiųjų
taip pat sudarė Lietuvos piliečiai.

Teigiama migracija buvo fiksuo-
jama ir vasario, ir kovo mėnesiais. 

Lietuva dėl migracijos pernai ne-
teko beveik 3,3 tūkst. gyventojų, o tai
yra geriausias rodiklis nuo šalies įsto-
jimo į Europos Sąjungą 2004-aisiais.

Paminėjo Antrojo pasaulinio karo pabaigą

Vilnius (BNS) – Daugiau nei pusė
tūkstančio žmonių gegužės 9 dieną
Antakalnio kapinėse Vilniuje tradi-
ciškai paminėjo sovietų pergalės Ant-
rajame pasauliniame kare 74-ąsias me-
tines.

Susibūrę kapinių prieigose, rau-
donais gvazdikais ar kariavusiųjų
portretais nešini ir Georgijaus juoste-
lėmis segintys žmonės žygiavo iki karo
aukoms skirto memorialo.

Kaip ir kasmet, į renginį atvyko
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Alek-
sandras Udalcovas, šįkart jis nešėsi
savo motinos ir tėvo portretus.

Žygiuodami žmonės dainavo liau-
dies dainas, o per ceremoniją prie me-
morialo nuskambėjo Lietuvos ir Rusi-
jos himnai.

Į minėjimą atvyko ir Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šei-
mų sąjungos lyderis Valdemaras To-
maševskis, šiuo metu kandidatuojan-

tis prezidento rinkimuose.
Dar nesibaigus minėjimui Anta-

kalnio kapinėse, Seimo nariai Laurynas
Kasčiūnas ir Audronis Ažubalis prie Ru-
sijos ambasados Vilniuje surengė pike-
tą, kuriuo buvo siekiama ne tik pri-
minti, kad Rusijoje gegužės 9 d. mini-
ma Pergalės diena Lietuvai tėra dar
vienos okupacijos pradžia, tačiau taip
pat reikalaujama Rusijos išduoti Sau-
sio 13-osios bylos nuteistuosius. Jie dar
kartą kreipėsi į valdančiąją daugumą
įtraukti Georgijaus juostelių draudimo
klausimą į politinę darbotvarkę.

Pasak šių Seimo narių Georgijaus
juostelė yra tapusi Rusijos imperia-
lizmo simboliu, tad siūlo uždrausti ją
nešioti viešosiose erdvėse.

Pergalės dienos minėjimas Lietu-
voje kelia papildomą įtampą, nes po
karo šalis liko okupuota Sovietų Są-
jungos.

Nuteistas J. Noreikos lentą sudaužęs S. Tomas
Vilnius (BNS) – Vilniaus miesto

apylinkės teismas paskyrė 50 parų areš-
to karininko Jono Noreikos – Genero-
lo Vėtros atminimo lentą sostinės cent-
re sudaužiusiam Stanislovui Tomui.

Jis buvo nuteistas dėl  viešosios
tvarkos pažeidimo ir viešosios pagar-
bos vietos išniekinimo.

Teismas taip pat priteisė apie 2,2
tūkst. eurų žalos atlyginimo Vilniaus
miesto savivaldybei.

S. Tomas atminimo lentą sudaužė
viešai balandžio pradžioje. Vilniaus
valdžia po dešimties dienų suklijuotą
lentą pakabino vėl.

Diskusijos visuomenėje dėl šios
lentos vyko ne vienerius metus. Kri-
tikai teigia, kad šio garbingo ženklo ne-
turi likti įvertinus tai, jog J. Noreika,
būdamas Šiaulių apskrities viršinin-
ku, pasirašė raštus dėl žydų geto stei-
gimo ir žydų turto tvarkymo.

Gynėjai pabrėžia J. Noreikos nuo-
pelnus antisovietiniame pogrindyje,
akcentuoja, kad vėliau karo metais jis
buvo pats įsitraukęs į antinacinę veik-
lą.

J. Noreika buvo suimtas 1946 metų
kovą, o kitąmet okupacinės sovietų val-
džios sušaudytas.

N. Venckienei nepalankus teismo sprendimas 
Čikaga (BNS) – Jungtinių Valsti-

jų imigracijos teismas nusprendė ati-
dėti buvusios teisėjos ir parlamentarės
Neringos Venckienės prašymo suteikti
prieglobstį nagrinėjimą nuo šių iki
2022 metų.

Šis sprendimas gali apsunkinti
N. Venckienės galimybes likti JAV ir iš-
vengti ekstradicijos į Lietuvą. Buvusi
politikė anksčiau įtikinėjo JAV insti-
tucijas, kad jai tereikia kelių papildo-
mų mėnesių Amerikoje, jog šalies tar-
nybos apsispręstų dėl prieglobsčio su-

teikimo.
N. Venckienės advokatas Mark

Davidson sakė, kad prašymo atidėji-
mas pakenks jos likimo JAV galimy-
bėms.

Lietuvos prokurorai siekia
N. Venckienės grąžinimo, kad jai ga-
lėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo
sprendimo perduoti dukterėčią moti-
nai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto
informacijos rinkimo, piktnaudžiavi-
mo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nu-
sikaltimų.

JAV išbandė tarpžemyninę balistinę raketą 
Washingtonas (BNS)

– Jungtinės Valstijos iš-
bandė tarpžemyninę ba-
listinę raketą „Minute-
man III”.

Pranešime sakoma,
kad branduolinius užtai-
sus galinti nešti raketa
startavo oro pajėgų bazėje
Californijos valstijoje.

Raketos galvutė be ko-
vinio užtaiso nuskriejo
6,76 tūkst. km ir pataikė
numatytą taikinį Maršalo
salose Ramiajame vande-
nyne.

„Minuteman III”, ga-
linčios nuskrieti 12 tūkst.
km, JAV kariuomenės stra-
teginės pajėgos naudoja
nuo 1970 m. Šiuo metu šios

raketos yra vienintelio tipo
JAV turimos sausumoje lai-
komos tarpžemyninės ba-
listinės raketos.

JAV šiuo metu turi 400
„Minuteman III”; kiekvie-
na jų gali nešti iki trijų
branduolinių užtaisų.

JAV karinės oro pajė-
gos turi 450 raketų „Minu-
teman” – po 150 kiekvie-
name iš trijų raketų laukų
State of  Wyoming, Monta-
noje ir North Dakota. Ke-
liskart per metus viena ra-
keta iškeliama iš savo šach-
tos ir išvežama į Vanden-
berg oro pajėgų bazę be
savo branduolinės kovinės
galvutės, kur atliekamas
bandomasis paleidimas.

JAV ir JK toliau priešinsis Rusijos agresijai
Londonas (LRT.lt) – JAV valstybės

sekretorius Mike Pompeo pareiškė,
kad Washingtonas ir Londonas pasi-
rengę drauge duoti atkirtį Rusijos ne-
draugiškiems veiksmams.

„Mūsų valstybės vieningu frontu
pasisako už pasipriešinimą Rusijos
agresyviems veiksmams. Mes kartu
patraukėme Rusiją atsakomybėn už
pernai Salisburyje įvykdytą (buvusio
Rusijos šnipo Sergejaus Skripalio) ap-
nuodijimą”, – Londone kalbėjo ame-
rikiečių diplomatijos vadovas.

„Mes ir toliau drauge trikdysime
Rusijos žvalgybinio tinklo priešišką
veiklą ir saugosime mūsų žmones nuo
visų Rusijos agresijos formų”, – pa-
brėžė jis.

Praėjusių m. kovo 4-ąją buvęs Ru-
sijos karinės žvalgybos agentūros GRU
pulkininkas S. Skripalis ir suaugusi jo
duktė Julija buvo rasti be sąmonės ant
parko suoliuko pietiniame Anglijos
mieste Salisburyje. Britų tyrėjai nu-
statė, kad jiedu buvo apnuodyti Sovietų
Sąjungoje pagaminta itin toksiška
nervus paralyžiuojančia medžiaga
„Novičiok”. Londono išvadas vėliau
patvirtino Cheminio ginklo uždrau-
dimo organizacijos (OPCW) komisija.

Britanijos vyriausybė teigia, kad
už šią ataką „beveik neabejotinai” at-
sakinga Maskva. Reaguodami į šiuos
įvykius, Londonas ir virtinė jo sąjun-
gininkų išsiuntė beveik 140 rusų dip-
lomatų.

Latvija paskelbs papildomą KGB agentų kartoteką
Ryga (BNS) – Latvijos Seimas

priėmė įstatymo pataisas, numatan-
čias, kad turi būti paskelbta ir papil-
doma su sovietiniu KGB bendradar-
biavusių asmenų kartoteka, taip pat
kiti dokumentai.     

Įstatymas įpareigoja skelbti ir iš
statistinės KGB kartotekos  pašalin-
tas bei sunaikinti skirtas KGB agentų,
rezidentų korteles, duomenis apie su-

sitikimus ir konspiracinių butų savi-
ninkus, taip pat kitus KGB dokumen-
tus ir netiesiogiai su KGB susijusius
dokumentus. 

Šie dokumentai turi būti be jokių
apribojimų prieinami Latvijos nacio-
naliniame archyve. 

Pernai interneto svetainėje kgb.ar-
hivi.lv buvo paskelbta dalis KGB do-
kumentų.

Popiežius įpareigoja informuoti apie lytinę prievartą
Vatikanas (BNS) – Popiežius Pran-

ciškus priėmė teisinę priemonę, įpa-
reigojančią ką nors žinančius apie ly-
tinio išnaudojimo atvejus Katalikų
Bažnyčioje informuoti apie juos aukš-
tesniąją vadovybę.

Nuo šiol kiekviena vyskupija pri-
valės susikurti informavimo apie gali-
mus seksualinius nusikaltimus siste-
mas, tačiau nusikaltimų registravimas
nebus privalomas tuo atveju, jeigu ku-
nigai apie juos sužinojo per išpažintį.

Dokumentas paskelbtas po virtinės
kunigų nusikaltimų atvejų įvairiose pa-
saulio šalyse – nuo Austrijos iki Čilės ir
nuo Vokietijos iki Jungtinių Valstijų.

Šis įstatymas taikomas tik Bažny-
čiai ir neįpareigoja pranešti apie nusi-

kaltimų atvejus teisėsaugos instituci-
joms.

Kai kurie ragina įpareigoti kuni-
gus pranešti apie nusikaltimus net ir
tuo atveju, jeigu apie juos sužinojo per
išpažintį. Tačiau naujajame įsake tai
nėra numatyta.

Katalikai tiki, kad per išpažintį
atgailaujantysis bendrauja su Dievu ir
išpažinties paslaptis privalo būti iš-
saugota. Išpažinties paslaptį atsklei-
dęs kunigas yra ekskomunikuojamas.

Pranciškaus  motu proprio  pa-
skelbtas po istorinio vasarį vykusio
Bažnyčios vadovų susitikimo, kuriame
buvo išgirsta siaubingų prievartą pa-
tyrusių asmenų istorijų, o Bažnyčia pri-
pažino savo kaltę.

Daugiau nei pusė tūkstančio žmonių paminėjo sovietų pergalės Antrajame pasauliniame kare
74-ąsias metines.  Lrytas nuotr.
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Washingtonas (ELTA, lrytas.lt)
Daugiau kaip 10 mln. žmonių Jungti-
nėse Valstijose pasirašė peticiją, ku-
rioje reikalauja, kad Kongresas pra-
dėtų prezidento Donald Trump apkal-
tos procesą. Aktyvistai ketvirtadienį
prie Kapitolijaus Washingtone perda-
vė parašus – USB atmintinėje ir de-
šimtyse popierinių dėžių – demokratų

parlamentarei Rashida Tlaib. R. Tlaib
nuo sausio dirba Atstovų Rūmuose ir
jau daug mėnesių reikalauja apkaltos
D. Trump. Demokratai gali savo balsų
dauguma Atstovų Rūmuose inicijuoti
apkaltą. Tačiau sprendimą dėl prezi-
dento nušalinimo turėtų priimti Se-
natas, kur daugumą turi D. Trump res-
publikonai.

10 mln. amerikiečių parašų dėl D. Trump apkaltos 

Išbandyta tarpžemyninė ba-
listinė raketa „Minuteman
III“.                          USAF nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Glendale, Californijoje, ketinama įam-
žinti Lietuvos krepšinio krikštatėviu
vadinamo Prano Lubino atminimą –
įrengti memorialinę lentą.

„Aš galvojau, kad būtų gražu
įamžinti jį kaip nusipelniusį
žmogų tiek Lietuvai, tiek

Amerikai, žinant, kad jis gyveno būtent
Glendale. Susitikau su šio miesto meru
ir apie tai kalbėjau. Jis labai pozityviai
žiūri”, – sumanymu dalijasi Lietuvos
generalinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys. Anot jo, susitarta, kad kon-
sulatas parengs pačią memorialinę
lentą, o Glendale valdžia paieškos ir pa-
sirūpins tinkamiausia vieta lentai pa-
kabinti.

,,Dar reikia padaryti namų darbus
– pasižiūrėti, kur jis gyveno, galbūt na-
mas išlikęs. Pasižiūrėti, galbūt jis mo-
kėsi Glendale, tai gal ant mokyklos, jei-
gu ji išlikusi, tą lentą pakabinti”, –
svarstė konsulas. Pasak D. Gaidžio,
atminimo lentoje žodžiai galėtų būti iš-
kalti ir anglų, ir lietuvių kalbomis. „Vi-
sada yra gražu, kai yra tas lietuviškas
simbolis, pats žodis, šmėžuojantis kaž-
kur amerikiečių akyse. Iškart mūsų
pėdsakas JAV yra didesnis, kas yra ge-
rai”, – teigė D. Gaidys.

Atminimo lentą konsulas norėtų
atidengti kitais metais, kai bus mini-
mos 110-osios P. Lubino gimimo meti-

Indianos ,,Pacers” komanda baigė NBA
sezoną vos tik pradėjusi atkrintamąsias.
Nate McMillan vyrai Rytų konferencijos
ketvirtfinalio serijoje 0-4 nusileido Bos-
tono ,,Celtics” ir pradėjo atostogauti.
„Pacers” lietuvis Domantas Sabonis
klubo oficialiai svetainei davė trumpą
interviu, kuriame dalijosi mintimis apie
praėjusį sezoną, perspektyvas bei klu-
bo ateitį.

„Niekas nenori atkrintamųjų
baigti taip greitai. Nenorė-
jome ir mes, bet apskritai

sezonas mums buvo puikus. Turėjome
daug traumų, bet tikėjome ir laikėmės
kartu”, – kalbėjo puolėjas. 

Šį sezoną NBA lygoje jis fiksavo
14,1 taško ir 9,3 atkovoto kamuolio ro-
diklius. Nors „Pacers” atkrintamąsias
baigė anksti, D. Sabonis įsitikinęs, kad
tos ketverios rungtynės buvo didžiulė
patirtis, kuri jaunai komandai bus la-
bai naudinga ateityje. Didelį žingsnį į
priekį šį sezoną žengė ir pats lietuvis. 

„Tiesiog daug ir sunkiai dirbau va-
sarą ir viso sezono metu stengiausi būti
kuo agresyvesnis. Mano užduotis buvo
vesti į priekį antrąją liniją ir padėti ko-
mandai laimėti. Tai mes stengėmės
daryti kiekvieną vakarą, kai tik ženg-
davom ant parketo”, – teigė Domantas.
Entuziastingai puolėjas atsiliepė ir
apie žaidimą kartu su kitu komandos
vidurio puolėju Myles Turner. Anot lie-
tuvio, žaisti su juo – didis malonu-
mas. „Man patinka su juo žaisti, mes
puikiai vienas kitą suprantame. Abu
norime laimėti, darome tai, ką pasako
treneris, ir aikštelėje padedame vienas

JAV vykusiose „Fighting Scots Invita-
tional” lengvosios atletikos varžybose
Lietuvos rekordą pagerino Agnė Lu-
koševičiūtė. Ji kūjo metimo varžybose
sėkmingiausiu bandymu įrankį nu-
sviedė 54 m 44 cm ir 30 cm pagerino
nuo 2007 m. Vaidai Kelečiūtei priklau-
siusį Lietuvos rekordą.

A. Lukoševičiūtė tapo šių varžy-
bų nugalėtoja. Disko metime ji
(40 m 82 cm) buvo ketvirta, o ru-

tulio stūmime (10 m 78 cm) – dešimta.
Miglė Muraškaitė Nitchitochese

laimėjo JAV studentų (NCAA) „South-
land” konferencijos čempionatą, sep-
tynkovėje surinkusi 5221 tašką. Ji taip
pat rungtyniavo ieties metime, kuria-
me buvo aštunta (41 m 27 cm).

Ignas Brazdeikis yra tarp 66 krepšinin-
kų, kurie prieš naujokų biržą galės save
parodyti Čikagoje rengiamoje stovyk-
loje. Gegužės 16–17 d. čia vyks stovykla,
kurioje paraišką naujokų biržai pateikę
atrinktieji NBA skautų akivaizdoje rodys
savo sugebėjimus. Jie žais penki prieš
penkis, dalyvaus įvairiose įgūdžių ir fi-
zinių savybių patikrinimo treniruotėse.

University of  Michigan atstova-
vęs 20 m. 201 cm ūgio puolėjas
rinkdavo 14,8 taško, atkovodavo

5,4 kamuolio ir atlikdavo 0,8 rezulta-
tyvaus perdavimo.

I. Brazdeikiui naujokų biržoje
žadamas šaukimas 40-uko pabaigoje.
Prieš mėnesį skelbta, jog krepšinin-
kas nori atstovauti Lietuvos rinkti-
nei.

Europa vis giliau skverbiasi į NBA. Krep-
šininkai ir treneriai iš Senojo žemyno už-
sitarnauja vis didesnės pagarbos stip-
riausioje pasaulio krepšinio lygoje.
Tarp trenerių, kurie ypač domina NBA
klubus, vis garsiau skamba Šarūno Ja-
sikevičiaus pavardė.

Nors iš europiečių trenerių tik
vienas iki šiol yra treniravęs
NBA komandą – praėjusį sezo-

ną Phoenix ,,Suns” vadovavęs Igoris
Kokoškovas – stipriausioje krepšinio ly-
goje daugėja europiečių. Buvę Vil-
niaus „Ryto” treneriai kroatas Neven
Spahija ir serbas Aleksandar Džikić
yra dirbę NBA trenerių štabuose anks-
čiau, o graikas Fotis Katsikaris nuo
praėjusių metų darbuojasi Utah ,,Jazz”
klube. Nuo praėjusio rudens tarp San
Antonio ,,Spurs” specialistų yra ir Da-

rius Songaila.
43-ejų Š. Jasikevičius yra vienas

geriausių trenerių Europoje ir arti to,
kad pradėtų krautis lagaminus į NBA.
Jo krepšinio išmanymas, nugalėtojo są-
monė – ir kaip žaidėjo, ir kaip trenerio
– žada lietuviui šviesią ateitį prie NBA
komandos suolo.

Memphis ,,Grizzlies” jau išreiškė
susidomėjimą Š. Jasikevičiumi. Šiuo
metu Memphis klubas neturi galimy-
bių iš šalies sustiprinti savo komandos,
tačiau galbūt tai tinkama situacija ug-
dyti talentus ir leisti dirbti treneriui.
Lietuvis ateitų į komandą be didelės
įtampos, o tai jam leistų lengviau ak-
limatizuotis NBA. Jau parodęs savo
lygį Kauno „Žalgiryje”, su kuriuo pa-
siekė daug neturėdamas žvaigždžių, da-
bar Š. Jasikevičius gali praverti NBA
duris. Jo laukia ilga ir sėkminga kar-
jera – NBA laukia jo.

Bus įamžintas P. Lubino 
atminimasKūjo metikė pagerino

Lietuvos rekordą

Š. Jasikevičius –
pirmasis eilėje į NBA

I. Brazdeikis pakviestas į 
prestižinę NBA stovyklą Čikagoje

D. Sabonis – apie pasibaigusį
sezoną ir „Pacers” ateitį

nės. Būsimasis krepšininkas gimė 1910
m. sausio 7 d. Los Angeles. 1936 m. Ber-
lyne su JAV rinktine P. Lubinas tapo
olimpiniu čempionu, o po trejų metų,
vadovaudamas Lietuvos rinktinei bei
žaisdamas joje, nuskynė laurus Euro-
pos krepšinio čempionate. Sovietams
okupavus Lietuvą, P. Lubinas grįžo į
JAV, čia tarnavo kariuomenėje per
Antrąjį pasaulinį karą. Po karinės tar-
nybos žaidė įvairiose Californijos mė-
gėjų komandose. P. Lubinas mirė bū-
damas 89-erių Glendale mieste, Cali-
fornijoje.

Californijoje bus įamžintas P. Lubino atmi-
nimas.

A. Lukoševičiūtė varžybose JAV pagerino 12 metų gyvavusį Lietuvos kūjo metimo rekordą.

kitam”, – sakė D. Sabonis.
Paklaustas apie tai, jog sulaukė

balsų geriausio šeštojo žaidėjo ir la-
biausiai patobulėjusio krepšininko
rinkimuose, D. Sabonis tik kukliai
šyptelėjo, užsiminęs, kad jam kur kas
svarbesni komandiniai rezultatai. Nors
sezonas baigėsi, puolėjas jau puikiai
žino, ką turi patobulinti vasaros metu.
„Gynyba yra pagrindinis dalykas, į ką
bus kreipiamas dėmesys šį tarpsezo-
nį”, – kalbėjo lietuvis. 

Labai entuziastingai D. Sabonis at-
siliepė ir apie „Pacers” ateitį. „Manau,
jog šio klubo laukia puiki ateitis, vis-
kas eina į viršų. Mums tik reikia dau-
giau stengtis, palaikyti vienas kitą ir
labiau pasitikėti. Turime visas dalis,
jog taptume sėkmingu klubu, gerą tre-
nerį, kuris puikiai atlieka savo darbą”,
– įsitikinęs krepšininkas.

D. Sabonis: „Pacers” laukia puiki ateitis.
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

Atkelta iš 12 psl.

Didelį vaidmenį skleidžiant „LKB
kronikos” pranešimus dėl tikinčiųjų
teisių suvaržymo atliko „Draugas”. 110
m. jubiliejų minėsiantis laikraštis iki
šiol savo archyve saugo „LKB kronikos”
numerius, kuriuos Čikagoje leidžia-
mam dienraščiui arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius  perduodavo per  Mask-
vos disidentus. 

Gerbiamas, Arkivyskupe, jaunesnės
kartos „Draugo” skaitytojams įdomu suži-
noti, kokia buvo pirmapradė mintis leisti
„LKB kroniką” ir tokiu „ginklu” stoti į ne-
lygią kovą už tikinčiųjų teises su represine
sistema.

Lietuva po Antrojo pasaulinio
karo ne tik buvo sovietų okupuota, bet
tuometinėje Sovietų Sąjungoje vyravo
totalitarinė sistema, kuri kėsinosi pa-
vergti net žmogaus dvasią. Pagrindinės
šiam tikslui naudojamos priemonės
buvo melas ir prievarta. Melas buvo
reikalingas žmonių įtikinimui, kad
Sovietų Sąjunga yra pati pažangiausia
valstybė pasaulyje, o joje gyvenantys
žmonės – laisviausi ir laimingiausi.
Ten, kur nepadėdavo akivaizdus melas,
į pagalbą būdavo pasitelkiama prie-
varta. Pagrindinis prievartos nešėjas
buvo KGB (Komitet gosudarstvennoj

bezopasnosti – Valstybinis saugumo ko-
mitetas). KGB žinioje buvo visi prie-
vartos įrankiai: kalėjimai, lageriai,
milžiniškas pareigūnų aparatas ir dar
didesnė kolaborantų (asmenų, pasiža-
dėjusių talkinti KGB aparatui) armija.

Nuo pat Spalio revoliucijos Lenino
įkurtoji ČK (Črezvyčainaja komisija) –
Ypatingoji komisija, KGB pirmtakė,
visą dėmesį sutelkė į kovą su religija.
Leninas ir jo parankiniai suprato, kad
kol žmogus yra religingas, bus neį-
manoma pavergti jo dvasios. Kovodami
su religija bolševikai masiškai suimi-
nėjo, kalino ir šaudė stačiatikių ir
kitų konfesijų dvasininkus, o cerkves
uždarinėjo. Tačiau bolševikai suprato
ir tai, kad fiziškai sunaikinti religijos
nepavyks, o, be to, prievarta labai ne-
populiari Vakarų pasaulyje. Dėl to nai-
kindama neklusnius dvasiškius, ki-
tus stengėsi užverbuoti, kad jie klusniai
tarnautų naujai santvarkai ir patei-
sintų vykdomą žmonių pavergimo po-
litiką.

Sovietinė valdžia okupuotoje Lie-
tuvoje veikė panašiai kaip ir Rusijoje.
Buvo įkalinta per 320 kunigų, daug baž-
nyčių uždaryta, palikta tik viena Ku-
nigų seminarija, o stojančiųjų į ją mo-
 ky tis skaičius kasmet mažinamas –
nuo 300 iki 25 seminaristų. Kunigams
buvo uždrausta net bažnyčioje moky-
ti vaikus tikėjimo tiesų. Patys kunigai

buvo verbuojami dirbti KGB kolabo-
rantais, t.y. padėti griauti Bažnyčią iš
vidaus. Tokią padėtį aš mačiau, kai
1962 m. gavau kunigystės šventimus ir
buvau paskirtas kunigiškai tarnystei
Alytaus parapijoje. Kadangi nebuvau
sutikęs dirbti KGB kolaborantu ir ry-
žausi nesilaikyti visų valdžios apribo-
jimų dėl vaikų katekizacijos, greitai už-
sitraukiau valdžios nemalonę: buvau
kviečiamas aiškintis, kodėl nesilai-
kau sovietinių įstatymų, buvau nei-
giamai aprašomas spaudoje, vienu
metu buvo uždraudę sakyti pamokslus
bažnyčioje, o kai tai nepadėjo, metams
uždraudė atlikti kunigo pareigas ir
privertė įsidarbinti, – tapau meliora-
toriumi.

Esant tokiai padėčiai, aktyvesni
kunigai pradėjome diskutuoti, kaip
priešintis sovietiniam melui ir prie-
vartai. Supratome, kad tai, kas vyksta
sovietinėje Lietuvoje, reikėtų kažkokiu
būdu viešinti, nes visi nusikaltėliai bijo
viešumos. Šių diskusijų vaisius buvo
kunigų kreipimasis, kad vienintelei
Kauno kunigų seminarijai būtų pa-
naikintas limitas, ir katalikų pasira-
šytas Memorandumas dėl tikėjimo
laisvės. Per porą mėnesių aktyvūs ka-
talikai po Memorandumo tekstu su-
rinko per 17 000 parašų, ir šis Memo-
randumas per Maskvą pasiekė Vaka-
rus. Pamatėme, kad pataikėme į taiki-
nį – ne juokais išgąsdinome valdžią; su-
pratome, kad viešumas yra labai svar-
bi kovos priemonė prieš melą ir prie-
vartą. Kunigų diskusijų metu gimė
mintis, kad labai būtų naudingas pog-
rindyje leidžiamas informacinis leidi-
nys, kuris aprašytų visa, kas vyksta pa-
vergtoje Lietuvoje.

Paskutinį impulsą atsirasti pog-
rindžio leidiniui davė trijų kunigų –
Juozo Zdebskio, Prospero Bubnio ir
Antano Šeškevičiaus SJ – teismai už
vaikų katekizaciją. Aš turėjau surinkęs
apie šiuos teismus daug medžiagos, to-
dėl pasitelkęs Petrą Plumpą, paruošiau
pirmą pogrindinį leidinį, kuriam da-
vėme pavadinimą „Vivos voco” – „Gy-
vuosius šaukiu”. Labai norėjome, kad
šį leidinį palaimintų koks nors vys-
kupas. Pas pareigas einančius vysku-
pus nesikreipėme, nes žinojome, kad
kurijose KGB turi savo žmonių ir pa-
siklauso, kas tenai kalbama. Dėl to
pasirinkau nuo seminarijos laikų pa-
žįstamą ir ištremtą vysk. Vincentą
Sladkevičių ir, nuvykęs į Nemunėlio
Radviliškį, parodžiau jam jau paruoš-

tą pogrindžio leidinio numerį. Vysku-
pas peržiūrėjo leidinį ir patarė į šį lei-
dinį dėti tik faktinę medžiagą, kas
vyksta Lietuvoje, ir net pasiūlė leidi-
niui „Kronikos” vardą – „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kronika”. Tokiu būdu
1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
kos” numeris. Numeris buvo atspaus-
dintas rašomąja mašinėle, o Petras
Plumpa, pogrindyje turėjęs kopijavimo
aparatą „Era”, padaugino 100 egz. Pui-
kiai supratome, kad didelio tiražo ne-
pajėgsime pagaminti, todėl visą dė-
mesį sukoncentravome, kaip „Kroni-
ką” perduoti į Vakarus. Supratome, kad
jei „Kronika” pasieks Vakarus, ji tik-
riausiai išgarsins pasaulyje visa tai,
kas vyksta Lietuvoje.

Tuo metu mes jau buvome už-
mezgę ryšius su Maskvos disidentais,
turėjusiais ryšių su užsienio kores-
pondentais. Nufotografavau „Kroni-
kos” numerį ir jį nuvežėme į Maskvą.
Disidentas mokslininkas Sergiejus Ko-
valiovas pažadėjo jį perduoti užsienio
žurnalistams. Iškilo klausimas, kam
„Kroniką” siųsti į Vakarus? Atsitikti-
nai iš savo bendrakursio kun. St. Ly-
džio, neseniai buvojusio Amerikoje,
aš buvau gavęs Čikagoje leidžiamo
laikraščio „Draugas” adresą, todėl S.
Kovaliovą ir paprašėme, kad „Kroni-
kos” filmą pasiųstų „Draugo” adresu.
Mūsų dideliam džiaugsmui po poros
mėnesių per „Amerikos balso” radiją
išgirdome žinią, kad „LKB kronikos”
pirmasis numeris Vakarus pasiekė.
Supratome, kad pasirinkta kovos su
okupantu taktika yra gera, ir nors ne-
lengva, bet įgyvendinama. Pagrįstai ti-
kėjomės, kad užsienio lietuviai pasi-
naudos „Kronikos” medžiaga ir garsins
laisvajame pasaulyje apie tikrąją Lie-
tuvos padėtį. Tokia buvo pradžia. 

Kaip Jums pavykdavo organizuoti
„Kronikos” platinimo darbą? Juk ne tik
„Draugas”, bet ir kiti lietuvių išeivių laik-
raščiai perspausdindavo šią medžiagą?

Ryšių organizavimas Vakaruose,
ypač Amerikoje, priklausė ne nuo
mūsų, gyvenančių Lietuvoje, bet nuo
sąmoningų išeivių lietuvių, kuriems
buvo ne vis tiek, kas vyksta Lietuvoje.
Svarbiausia buvo užmegzti patvarų
ryšį; pagrįstai tikėjomės, kad broliai
lietuviai atsilieps į mūsų pagalbos
šauksmą iš po „geležinės uždangos”.
Pradžioje tuo vieninteliu ryšiu ir buvo
„Draugo” redakcijoje dirbusieji žmo-

Ateitis yra Dievo rankose

„LKB kronikos” leidėjas ir redaktorius kunigas S. Tamkevičius SJ buvo nuteistas ir penkerius
metus gyveno tremtyje, Sibiro lageryje  Krivošeino miestelyje ant Obės upės kranto. 

Asmeninio albumo nuotraukos

„LKB kronikos” leidėjai. Trečias iš kairės arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.
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nės. Kiek vėliau per  Rožę Šomkaitę pa-
sisekė užmegzti ryšį su „Religine šal-
pa” ir New Yorke įsikūrusiu Informa-
cijos centru, kuriam vadovavo kun. K.
Pugevičius. Gavę iš Lietuvos eilinį
„Kronikos” numerį, jį tuojau versdavo
į anglų kalbą, numerį išleisdavo ir jį
platindavo tiek bažnytinės, tiek pa-
saulietinės valdžios centruose. Šis vie-
šinimas ir „Kronikos” medžiagos skai-
tymas per „Laisvės” bei Vatikano ra-
diją mums, gyvenantiems Lietuvoje,
buvo neįkainojama paslauga. Sovieti-
nė valdžia, bijodama šio viešumo, buvo
priversta bent iš dalies švelninti ti-
kinčiųjų engimo politiką.

Prasidėjus pirmiesiems „LKB kronikos”
platintojų areštams, katalikų balsas nenu-
tilo, leidinys ir toliau buvo spausdinamas ir
platinamas. 17 m. leista „LKB kronika”
rodo, kad prie šio pogrindinio leidinio gy-
vavimo prisidėjo ypač atsidavę, be galo pa-
sišventę, dvasiškai stiprūs žmonės. Kaip jie
susirasdavo Jus ir kaip tarpo tas abipusis
pasitikėjimas vienas kitu?

Labai daug gerų ryšių pasisekė už-
megzti 1969 m., kai man ir kun. J.
Zdebskiui buvo uždrausta oficialiai
atlikti kunigo pareigas. Laisvu nuo
darbo metu – šeštadieniais ir sekma-
dieniais – mes važinėjome po Lietuvą,
susitikdavome su pogrindžio vienuo-
liais, pasauliečiais katalikais inteli-

Šiandien vartant „LKB kroniką” galima
rasti ne tik nužudytų, areštuotų, lageriuo-
se mirusių kunigų sąrašus, bet yra prane-
šimų apie žinomų disidentų – Petro Plum-
pos, ses. Nijolės Sadūnaitės, kun. Rober-
to Grigo tardymus. Istorijos tąsa rodo, kad
šie žmonės niekuomet neatsisakė tikrųjų ti-
kėjimo vertybių. Kaip Jums, ne tik kaip dva-
sininkui, telkusiam „LKB kronikos” veiklai
šiuos žmones, bet ir kaip Lietuvos piliečiui
šiandien regisi kai kurių politinių veikėjų mo-
raliniai išpuoliai marginalizuojant mūsų
disidentus, tuos tikruosius kovotojus už lais-
vą mintį ir Tiesą?

Manęs nestebina tai, kas šian-
dien vyksta Lietuvoje. Džiaugiamės
laisve, bet nesidžiaugiame laisve be tie-
sos. Šiandien daugeliui rūpi ne tiesa,
bet tik nuomonės; daugelis savo nuo-
monę laiko tiesa, ir tai Lietuvai nieko
gero nežada. Tuos, kurie nepritaria ši-
tam tiesos reliatyvizmui, vadina reak-
cionieriais, atsilikusiais ir pan. Ta-
čiau tie, kurie kovojo už Lietuvą ir Baž-
nyčią, tai darė ne dėl to, kad jiems at-
eityje kažkas paminklus statytų, bet dėl
to, kad tikėjimas neleido sėdėti po
šluota, laukiant geresnių laikų. Jėzus
kviečia mus sekti paskui save ne tuo-
met, kai jis triumfuoja, bet kai neša
kryžių. Jis kalba: „Jei kas nori sekti pa-
skui mane, tegu išsižada savęs, ima
savo kryžių ir seka paskui mane”. Tų
kryžių nereikia net ieškoti, jie patys at-

siranda šalia mūsų. Kitaip
turbūt ir būti negali. Argi
Viešpats nepasakė: „Jie per-
sekiojo mane, persekios ir
jus”. Keičiasi tik persekio-
tojų spalvos, bet nesikeičia
antikristinė dvasia. Anuo-
met prisikėlęs Kristus tiek
moteris, tiek apaštalus drą-
sino: „Nebijokite!” Šito pa-
drąsinimo esame reikalingi
mes visi, ir tik būdami vie-
nybėje su Dievu galime būti
ramūs dėl ateities, nes ji
yra ne politikų, bet Dievo
rankose. 

Laikas turi neįkainojamą
savybę viską sustatyti į savo
vietas. Ką Bažnyčia sako apie
tokius, kurie KGB kadaise
skundė savo bendrapiliečius,
juos persekiojo, o šiandien yra
praktikuojantys katalikai? Kam
turėtume būti dėkingi už tokį
atsivertimą Dievo akivaizdoje? 

Kad tai, ką jūs sakote,
būtų tiesa, reikėtų tik

džiaugtis, tačiau ne vis-
kas yra taip gražu. Taip,
dalis žmonių, kurie ko-

laboravo su sovietine valdžia, pakeitė
gyvenimo kryptį ir kai kurie iš jų yra
net praktikuojantys katalikai. Šitais
žmonėmis labai džiaugiamės. O kas pa-
dėjo jiems atsitiesti, turbūt žino tik vie-
nas Dievas.

Tačiau daugelis pasikeitė tik iš
dalies, prisitaikydami prie pasikeitu-
sių gyvenimo aplinkybių, bet išties
panašu, kad rimtos atgailos nepadarė.

ga”, skyrusi pavergtas šalis nuo viso
pasaulio, atrodė beveik neįveikiama.
Tačiau šiandien sunku net įsivaiz-
duoti, kad būtų galima nuslėpti bet ko-
kius prievartos aktus. Ateitis yra Die-
vo rankose, todėl labai svarbu, kad, su-
sidurdami su bet kokios rūšies prie-
varta, remtumėmės ne savo išmintimi,
bet būtume giliai įsišakniję mūsų Vieš-
patyje, kurio Prisikėlimą švenčiame.  

JAV lietuvių laikraštis „Draugas” švęs
110 m. jubiliejų. Kaip buvęs ilgametis pog-
rindinio leidinio leidėjas ir redaktorius, ko
ta proga palikėtumėte senukui „Drau-
gui”?

110 m. „Draugo” jubiliejus yra
graži proga permąstyti nueitą kelią ir
už daug ką Dievui padėkoti. Dievui lai-
minant, „Draugas” tikrai daug nuvei-
kė, padėdamas lietuviams išlaikyti
tautiškumą bei tikėjimą, o mums, ne-
šusiems sovietinį jungą, padėjo nesi-
jausti užmirštiems. Sveikindamas
„Draugo” redakciją, jo bičiulius, rė-
mėjus ir skaitytojus, linkiu, kad Vieš-
pats ir toliau globotų šį lietuvių laik-
raštį ir jis daugeliui padėtų tvirtai
stovėti ant lietuviškų ir krikščioniškų
pamatų. 

Šitų žmonių man labiausiai ir gaila,
nes jie nėra visiškai nusikratę praeities
palikimo. Viešai apgailėti, kur per so-
vietmetį buvo klysta ir kiek padaryta
žalos Bažnyčiai ir Lietuvai, išdrįso
tik nedaugelis. Duok, Dieve, kad jie
bent savo dvasioje būtų pasikeitę. Ge-
rai atgailai reikalingas nuolankumas,
o šią dorybę praktikuoti nėra lengva.
Dar nepajėgusių visiškai dvasiškai at-
sitiesti žmonių nereikia smerkti, tačiau
už juos reikia melstis, kad bent prieš
mirtį susitaikytų su Dievu.   

Kai šiandien vis dažniau girdime apie
plataus masto išpuolius prieš Katalikų
Bažnyčią Europoje, pasaulyje, sunerimsti ir
pradedi manyti, ar ir vėl neteks leisti tokio
paties pogrindinio leidinio, kokia buvo
„LKB kronika”. 

Šiandien pasaulyje matome daug
aliarmuojančių ženklų ir nepakantu-
mo krikščioniškai minčiai bei krikš-
čioniškoms vertybėms. Turėkime vil-
tį, kad kažkas panašaus į sovietinį to-
talitarizmą tikrai nesugrįš, o jei ir su-
grįžtų, tai Dievas pažadins žmones ne-
susitaikyti su naujomis melo ir prie-
vartos formomis ir jie ras efektyvių
būdų kovoti su bet kokios rūšies prie-
varta. Mums sunkiausia buvo pasiek-
ti Vakarų pasaulį, nes „geležinė uždan -

gentais ir 1969 m. pradėjusiais veikti Eu-
charistijos bičiuliais. Tuo metu užsi-
mezgė labai daug ryšių, kurie po kelių
metų labai pravertė. Niekas nežinojo
„Kronikos” redakcijos adreso nei kas ją
leidžia, bet visi žinojo, kad jei infor-
macija apie tikinčiųjų diskriminaciją
pateks aktyviems kunigams, ji tik-
riausiai nukeliaus ir į „Kronikos” re-
dakciją. O pasitikėjimas vienų kitais rė-
mėsi išimtinai tikėjimu ir, ačiū Dievui,
neteko nusivilti. Net įkliuvę į KGB ran-
kas žmonės sutikdavo geriau kentėti, bet
nieko neišduodavo. Prieš teismą vienas
kagėbistas mane pavadino „laimingu
avantiūristu”. Į mano klausimą: „Kodėl
laimingas?” atsakė, kad turėjau gerus
pagalbininkus, kurie „net pažaliavę
tardymų metu gynė” mane. Klausiau-
si šito kagėbisto ir širdis džiaugėsi už
daugybę žmonių, kurie dirbo, rizikavo,
kentėjo, bet švento reikalo neišdavė.
Aplink „Kroniką” susibūrė labai daug
ir labai pasišventusių žmonių, nes jie
visi daugiau ar mažiau rizikavo. Pen-
kiolika iš jų buvo nuteisti.

„LKB kronika” 

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inks-
tų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy-

 venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šeks-
py rinio masto dramos sude damoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autos-
to pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš-
 ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie lietuvės
moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pa-
sakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą
su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du
11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir
pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria ko-
munizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduo-
se, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai per-
sipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spau-
dimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Trist-
ram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuo-
piama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa simetę žvaigž-
dėse.   

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės

tel. 773-585-9500. 
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,,Surašymo” nr. 95 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: NUOTRAUKA.

Kryžiažodį išsprendė:
Juozas Stankus, Chicago, IL

milda Bagdžius, Orland Park, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DraugaS
4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629
773-585-9500

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
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

IŠnUOmOJA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,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. 

IšnuoMoju butą 
pusRūsyje 
Villa Park rajone. 

Atskiras įėjimas, ramus rajonas.
Pasiteirauti tel. 630-205-5489

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulptūrą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kita, kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com
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Reikalavimai

Stipendija ski-
riama lietuvių
kilmės studen-
tams, kurie šiuo
metu studijuoja
Illinois valstijos
pagrindiniame,
pripažintame
meno laipsnio
universitete, ko-
legijoje, siekda-
mi bakalauro,
magistro ar
doktorato laips-
nius.

Stipendija teikiama prof. dr. Tomo Re-
meikio šeimos pavedimu. Ji skiriama kasmet
vienam studentui, kuris yra Lietuvių skau-
tų sąjungos (LSS) Akademinio skautų są-
jūdžio (ASS) skautas akademikas ar Lietu-
vos Studentų skautų organizacijos (SSO) na-
rys. 500 dol. stipendija skiriama pagal šiuos
pageidavimus: pirmenybė kandidatamas,
studijuojantiems politinius mokslus, Lie-
tuvos ar rytinės Europos istoriją arba hu-
manitarinius mokslus; neatsiradus kandi-
datams šiose srityse, įvertinami kandidatai,
studijuojantys kitus socialinius mokslus. 

Prof. dr. Tomas Remeikis gimė 1934 m.
gruodžio 7 d. Lietuvoje. Antrajam pasauli-
niam karui baigiantis, su šeima pasitraukė
į Vokietiją, o 1949 m. atvykęs į JAV apsigy-
veno Cicero, IL, kur baigė Morton gimnaziją.
1963 m. University of Illinois at Urbana-
Champaign apgynė doktoratą iš politinių
mokslų. Profesoriavo „St. Joseph’s – Calu-
met College“, Gary, IN. Buvo aktyvus JAV Lie-
tuvių Bendruomenės narys, lietuviškos
spaudos bendradarbis, skautas, dirbo įvai-
riose lietuviškose bei profesinėse organi-
zacijose. Jis – Vilniaus universiteto garbės
daktaras. Dr. Remeikis buvo mokslinio dar-
bo ,,Opposition to Soviet Rule in Lithuania
1945–1980” bei kitų leidinių autorius. 2002
m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Gedimino ordino Karininko kry-
žiumi.

Stipendijos prašymo anketą galima

rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje
www.vydunojaunimofondas.org arba pa-
rašius Fondui el. paštu – 

vyduno.fondas@sbcglobal.net 

Užpildytą stipendijos prašymo anketą
ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jau-
nimo fondo raštinės adresu iki 2019 m. bir-
želio 30 d.:

VYDUNAS YOUTH FUND, INC.
14911 127th St.

Lemont, IL 60439

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 2019 METŲ VARDINĖS STIPENDIJOS 
67-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia lietuvių studentų studijas ir vertingų

knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia
savas knygas, skelbia rašinių konkursus ir remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos ir Lietuvos

skautijos lavinimo pobūdžio projektus.

Reikalavimai

Stipendija skiriama lietuvių kilmės studen-
tams, kurie šiuo metu studijuoja, ar yra pri-
imti ir užsiregistravę studijuoti Illinois vals-
tijos pagrindiniame, pripažintame verslo
universitete, siekdami bakalauro, magistro
ar doktorato laipsnius.

Pateikiami dokumentai
u stipendijos prašymo anketa
u vėliausias oficialus pažymių sąrašas
u 2 dėstytojų rekomendacijos
u maža nuotrauka

Stipendijos informaciją ir prašymo anketą
galima rasti  Vydūno jaunimo fondo tink-
lalapyje – www.vydunojaunimofondas.org
– arba parašius Fondui el. paštu 
vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Stipendijos prašymo anketą su visa doku-
mentacija grąžinti Vydūno jaunimo fondui
iki 2019 m. birželio 30 d. adresu:

VYDUNAS YOUTH FUND, INC.
14911 127th St.

Lemont, IL 60439

Dosnusis geradaris Rimas Banys įkūrė
5,000 dolerių  stipendiją  savo  žmonos
a. a. Nijolės Banienės (Nyole Banys). Ši sti-
pendija bus teikiama lietuvių kilmės stu-
dentams, kurie yra studijavę bent dvejus
metus Illinois valstijos pagrindiniuose, pri-
pažintuose meno universitetuose bei
kolegijose, siekdami meno (tapymo, ke-
ramikos, skulptūros, grafinio dizaino,
animacijos ir t. t.) bakalauro, magistro ar
doktorato laipsnius. 

Dailininkė Nijolė Banienė gimė Kaune
1934 metais.  Po Antrojo pasaulinio karo
atvyko į Čikagą, kur studijavo Illinois ir
Roosevelt universitetuose. Studijas tęsė
Čikagos Meno institute, kurį baigė 1957
m. Netrukus dailininkės kūriniai – pa-
veikslai, brėžiniai, koliažai bei knygų
iliustracijos – buvo išstatyti parodose. Ni-
jolė Banienė dalyvavo per 20 grupinėse
parodose, surengė 4 solines kūrybos pa-
rodas. Nijolės Banienės kūryboje vyravo
gamtos peizažai, ypač pavasario gėlės. 

Nijolė Banienė priklausė La Grange, IL
Meno lygai. Dailininkė mirė 2007 m.
lapkričio 18 d.

Vydūno jaunimo fondas, siekdamas
įvykdyti Gražinos Musteikienės testamen-
tą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės vardinę sti-
pendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo
Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir tikėjo jau-
nimo ateitimi. Gražina Musteikienė norė-
dama įprasminti dukros Gražinos, per anks-
ti iškeliavusios į Amžinuosius namus, prisi-
minimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą su
prašymu įsteigti stipendiją lietuvių kilmės
studijuojantiems bei skautaujantiems jau-
nuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė bioche-
mijos mokslus bakalauro laipsniu St. Xavier
kolegijoje ir magistro laipsniu Čikagos uni-
versitete. Vėliau Gražina gilino savo studi-
jas mikrobiologijos srityje Sorbonne uni-
versitete Paryžiuje. Jos indėlis akademikų
skautų veikloje buvo didelis.  Gražina pasi-
žymėjo draugiškumu, kuklumu, nuoširdu-
mu, darbštumu ir pareigingumu. Kai Gražina
mirė 1974 metais, ji buvo Vydūno jaunimo
fondo įgaliotinė Illinojaus valstijai. Arti-
mos draugės prisimena fil. Gražiną Mus-
teikytę kaip šiltą, mielą ir protingą asme-
nybę.

Reikalavimai ir kriterijai
Stipendija skiriama už Lietuvos ribų gy-

venančiam/gyvenančiai lietuvių skau-
tui/skautei,

ne Lietuvos piliečiui/pilietei, 
aktyviai  dalyvaujančiam/čiai skautų

veikloje,
susimokėjusiam/susimokėjusiai Lietu-

vių skautų sąjungos 2018–2019 nario mo-
kestį.

Kandidatas turi būti studijavęs uni-
versitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstai-
goje bent dvejus metus.

Stipendiją kandidatas turi naudoti stu-
dijoms bet kurioje pripažintoje mokslo
įstaigoje.

Pateikiami dokumentai
u Stipendijos prašymo anketa (turi būti
pasirašyta)
u 2018-2019 LSS nario mokesčio kvitas
u Vėliausias oficialus pažymių sąrašas
(,,official transcript“)
u Vairuotojo pažymėjimo (,,driver's li-
cense") kopija
u Pilietybės dokumentacija
u Dviejų dėstytojų rekomendacijos
u Vieno tiesioginio skautų vadovo re-
komendacija

Stipendijos prašymo anketą galima
rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje -
www.vydunojaunimofondas.org – arba
parašius Fondui el. paštu: 

vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Stipendijos prašymo anketą su visa
dokumentacija grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2019 m. birželio 30 d. Stipendija
bus paskirta rugpjūčio mėnesį.

2019 VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
LIAUTAUD 10,000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLĄ STUDIJUOJANTIEMS 
BAKALAURANTAMS/MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

NIJOLĖS BANIENĖS (NYOLE BANYS) 
5,000 DOL. VARDINĖ STIPENDIJA MENO STUDENTAMS

„Violetiniai svogūnai“

Pateikiami dokumentai
u stipendijos prašymo anketa
u vėliausias oficialus pažymių sąrašas
u 2 dėstytojų rekomendacijos
u maža nuotrauka

Stipendijos informaciją ir prašymo anketą
galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinkla-
lapyje – www.vydunojaunimofondas.org –
arba parašius Fondui el. paštu: vyduno.fon-
das@sbcglobal.net.

Stipendijos prašymo anketą su visa doku-
mentacija grąžinti Vydūno jaunimo fondui
iki 2019 m. birželio 30 d. adresu:

VYDUNAS YOUTH FUND, INC.
149 127th St.

Lemont, IL 60439

PROF. DR. TOMO REMEIKIO VARDINĖ STIPENDIJA

VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMA
FILISTERĖS GRAŽINOS MUSTEIKYTĖS 

10,000 DOL. VARDINĖ STIPENDIJA
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draugas.org/mirties

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

A † A
GEDAS BLIŪDŽIUS

Mirė 2019 m. gegužės 6  d. Lake Barrington, IL.
Gimė  1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. 
Gyveno Lake Barrington, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su

žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmo-
na  Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie.

A. a. Gedas buvo vyras a. a. Irenos Vadopalaitės.
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoj gėlių, prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
VILTĖ PUZINIENĖ
RAMANAUSKAITĖ

Mirė 2019 m. balandžio 29 d., sulaukusi  87 metų.
Gimė 1931 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Gyveno Sellersville, PA. 
Nuliūdę liko: sūnus Darius, duktė Daina, brolis Vilius, se-

suo Valdonė, brolienė Ramona Ramūnas, 6 anūkai ir 2 pro anū-
 kai.

Viltė buvo a. a. Algimanto žmona ir a. a. Vytauto Ramūno
sesuo. 

A. a. Viltė daug metų buvo Philadelphijos tautinių šokių gru-
pės mokytoja ir šokėja. Ji niekad nepamiršo savo gimtinės Lie-
tuvos. 

Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos balandžio 30 d. Šv.
Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Po šv. Mišių velionė buvo
palaidota Holy Sepulchre kapinėse.

Prašome a. a. Viltę prisiminti savo maldose.

Nuliūdę artimieji

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fon-
das pradėjo skirti 1,000 dol. vardines sti-
pendijas studijuojantiems Lietuvių skautų
sąjungos nariams. 2019 metais bus skiria-
ma dvidešimt 1,000 dol. stipendijų stu-
dentams, kurie atitinkamai užpildo sti-
pendijos prašymo anketą ir pateikia reika-
laujamą dokumentaciją iki 2019 metų bir-
želio 30 d. 

Šių metų stipendijos pavadintos Juli-
jono Lindės-DOBILO vardu. Šiais metais
švenčiame jo 150-ųjų gimimo metinių su-
kaktį.

Julijonas Lindė-Dobilas gimė 1872 11
15 Dovyduose, mirė 1934 12 02 Panevėžyje.
Kunigas, pedagogas, žymus rašytojas, gi-
lus humanistas, Panevėžio gimnazijos di-
rektorius. 1898 m. baigė Kauno kunigų se-
minariją, įšventintas kunigu.

Kunigavo Latvijoje (Skaistkalnėje, Pil-
bergėje, Lyvberzėje, Alūkstoje), Varniuose.
Per Pirmąjį pasaulinį karą mokytojavo Je-
katerinoslave (dabar Dniepropetrovskas).
pasirinkęs Dobilo pseudonimą, parašė ir iš-
leido pirmąjį lietuvišką romaną „Blūdas“
(1912). Nuo 1922 m. Panevėžio gimnazi-
jos mokytojas, nuo 1926 m. – direktorius.
Įkūrė moksleivių sambūrį „Meno kuopa“ ir
jam vadovavo.

Svarbiausioji jo gyvenimo vieta ir svar-
biausias laikas – Panevėžys, kur jis buvo gim-
nazijos direktorius ir literatūros mokytojas.
Buvo labai mylimas ir gerbiamas mokinių,
kurie, nuvažiavę į universitetą, kalbėjo, kad
iš Dobilo jie išgirsdavę daugiau ir įdomiau
negu aukštosios mokyklos auditorijose.
Ką jis, kaip mokytojas, turėjo ir ko neturė-
jo? Tėviškai mylėjo savo mokinius, jais rū-
pinosi, gerbė jų žmogiškąjį orumą. Iš bu-
vusio mokinio prisiminimų: bėga per per-
trauką vaikelis koridoriumi, nieko nema-
tydamas, atsitrenkia į direktorių, net par-
griūna. Direktoriaus reakcija: ,,Ar neužsi-
gavai, vaikeli?” 

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI

1. Kandidatas/kandidatė yra akty-
vus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lie-
tuvių skautų sąjungos narys/narė-vado-
vas/vadovė bent trejus metus;

2. Kandidatas/kandidatė baigęs/bai-
gusi gimnaziją gerais pažymiais;

3. Kandidatas pradedantis/pradedan-
ti arba šiuo metu studijuojantis/studijuo-
janti universitete, kolegijoje ar kitoje aukš-
to mokslo įstaigoje;

4. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją
panaudoti studijoms bet kurioje pripažin-
toje („accredited“) mokslo įstaigoje.

PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Vairuotojo pažymėjimo (,,driver’s li-

cense”) kopija
2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo

anketa
3. 2018–2019 metų LSS nario mokes-

čio kvitas
4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su

universiteto priėmimo laišku  – „with the
university acceptance letter“) ar universi-
teto pažymių dokumentas (,,official trans-
cript”), kuris tiesiogiai siunčiamas Vydūno
jaunimo fondo adresu arba el. paštu.

5. Be prašymo reikalinga tiesioginio, tie-
sioginės LSS vadovo/vadovės rekomen-
dacija, kuri:

a. apibūdina kandidato/kandidatės
skautišką veiklą, vadovavimo pasiekimus,
skautiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir
savo krašto visuomenėje;

b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS na-
rys bent trejus metus ir paaiškina, kodėl
kandidatas yra vertas šios stipendijos;

c. vadovo/vadovės tiesiogiai siunčia-
ma Vydūno jaunimo fondo adresu ar el.
paštu (,,mailed or e-mailed directly to Vy-
duno jaunimo fondas”).

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

REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ.

STIPENDIJŲ SVARSTYMO
KRITERIJAI

1. Studento pasiekimai ir veikla gim-
nazijoje ir/ar universitete;

2. Skauto/skautės pasiekimai Akade-
minio skautų sąjūdžio veikloje;

3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veik-
loje: pažangumo, vadovavimo, skautišku-
mo srityse;

4. Studento finansinis stovis ir stipen-
dijos reikalingumas tęsti/baigti mokslo
sritį.

Užpildytą stipendijos prašymo anke-
tą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno
jaunimo fondo raštinės adresu iki 2019 m.
birželio 30 d. („deadline for applications –
June 30, 2019“):

Stipendijos prašymo anketą galima
rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje -
www.vydunojaunimofondas.org – arba
pa rašius Fondui el. paštu 

– vyduno.fondas@sbcglobal.net. 

Stipendijos bus skirstomos Vydūno
jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėne-
sio posėdyje.  Po posėdžio bus asmeniškai
pranešta visiems kandidatams dėl stipen-
dijos suteikimo. Rezultatai taip pat bus pa-
skelbti Vydūno jaunimo fondo tinklala-
pyje www.vydunojaunimofondas.org po
2019 m. rugsėjo 15 d.

2019 metų
VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS

Julijono Lindės-DOBILO
1,000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS
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http://draugokalendorius.orgwww.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 15 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte,
kur matysite LRT istorinės serijos ,,Laisvės kai-
na. Disidentai” ketvirtąjį filmą.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susitikime pa-
simelsti šioje gražioje lietuviškoje šventovėje.

Galima užprašyti šv. Mišias už mirusius gi-
minaičius ir draugus. Po pamaldų bus su-
rengtos vaišės Jaunimo centro kavinėje. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti. 

� Gegužės 19 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Banio šeimos salė-
je vyks JAV LB Lemonto apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas. Prašome gausiai da-
lyvauti.

Gegužės 19 d., sekmadienį, 3 val. p. p. pop choras

,,Svajonė” kviečia į miuziklą ,,Jūros dugno istorija”

Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių Fondo salėje. Bilietai

parduodami kavinėse ,,Old Vilnius”, ,,Rūta”, ,,Smilga". 

w
Dėkodami už meilę, rūpestį ir

pasiaukojimą sveikiname
brangias mamas ir močiutes

Motinos dienos proga ir
linkime visoms pačios
geriausios nuotaikos!

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE

Manchester, MI
2019 m. rugpjūčio 4–11 d.  

Pradininkams ir pažengusiems ir tiems, kurie nori patobulinti kalbą!
Nesvarbu jūsų amžius ir išsilavinimas.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
Tel. 630-243-6302 arba ausreles@comcast.net

Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra nei kelio, nei takų.
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą, 
O atneša daug nuostabių dienų.

Gustav Klimt


