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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 41 diena

JAV lituanistinėse mokyklose prabėgo dar vieneri
darbingi, prasmingi metai. Mokslo metų baigi-
mas, padėka visiems mokytojams už jų nuošir-

dų darbą, dešimtokų išleistuvės, apdovanojimai
darbščiausiems, pagyrimo raštai nusipelniusiems. 

Jau daug metų JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)

Švietimo taryba kruopščiai ir atsakingai dirbdama
įvertina darbščiausius. Sveikiname Čikagos litua-
nistinės mokyklos mokytoją Rasą Zakarauskienę su
puikiu JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimu –
,,Gintariniu  obuoliuku”. 

– 4 psl. 

Salelėse rusena lietuviškumo ugnelė

Ilgametis kūrybiškas ČLM mokytojos Rasos Zakarauskinės darbas su mažaisiais šiemet įvertintas ,,Gintarinio obuoliuko” premija.
ČLM archyvo ir Viktorijos Šileika nuotraukos

RASA SĖJONAITĖ

Artėja dar vienas svarbus Lie-
tu vos istorijos jubiliejus. Šiais
metais rugpjūčio 23 dieną

minėsime ypatin gą Laisvės kovų
datą. Visuotinai ži noma, kad prieš
30 metų laisvės trokštančių trijų
valstybių gyvoji žmo nių grandinė
susijungė į legendi nį Baltijos ke-
lią, kuris nusidriekė 650 km –  pra-
sidėjo Lietuvoje, tęsėsi per visą
Latviją ir užsibaigė Estijoje. Trijų
Baltijos šalių piliečiai susika bin-
dami rankomis ir apjuosdami  sa -
vo istorines žemes, išreiškė savo
pa siryžimą vienybėje siekti Nepri -
klau somybės ir parodė, kad
smerkia brutaliausią Baltijos ša-
lių okupacinį sandėrį – šių vals-

Automobilių
virtinė pakartos
Baltijos kelią

Tarptautiniame žygyje per tris Baltijos šalis žada dalyvauti apie 8 000 automobiliių iš Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos. Jeep Club Lithuania nuotr.

tybių nepriklauso mybę panaikinusį Mo-
lotovo-Ribben tropo paktą. 

Jau dabar įvairūs visuomeniniai ju-
dėjimai pradeda organizuoti įspū din gus
Baltijos kelio 30-mečiui pami nėti skirtus
renginius. Vienas jų – tai Jeep Club Lit-

huania planuojamas tarptautinis žygis
automobiliais per tris Baltijos šalis. Ren-
ginio organizatoriai kviečiai vienytis visų
automobilių klubus ir dalyvauti pra-
smin ga me istoriniame renginyje.

– 14 psl. 



KUN. TOMAS KARANAUSKAS

„Aš iškeliauju”, – sako Jėzus apaštalams.

Be abejo, išgirdus tokius žodžius,
apima liūdesys, ypač jei tai yra
toks asmuo, be kurio neįmanoma

įsivaizduoti savo tolesnio gyvenimo.
Tikriausiai todėl, nepaisant tikėjimo
teikiamos pa guodos, mes verkiame, pa-
lydėdami į amžinybę savo mirusiuo-
sius.

Praėjusį sekmadienį Mišių litur-
gijoje buvo skaitoma Evangelijos iš-
trau ka, paimta iš vadinamosios Jėzaus
„atsisveikinimo kalbos”.

Tačiau tai nėra įprastas atsisvei-
kinimas. Išganytojas užtikrina apašta-
lus, kad visada bus su jais per savo Žodį:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žo-
džio, ir mano Tėvas jį mylės, mes pas jį

ateisime ir apsigyvensime”.
Vadinasi, Dievo žodžio laikymasis,

kaip atsiliepimas į Jo meilę, nulemia
tai, jog Jėzus, o kartu ir dangaus Tėvas
gyvena tikinčiame žmoguje.

Tai kur kas daugiau, negu pa-
prastas sugrįžimas. Jėzaus vartoja-
mas žodis „apsigyvensime” kreipia
mūsų mintis į kažką labai artimo ir liu-
dija gyvenimo bendrumą.

Turėti bendrą gyvenimą su Die-
vu… Kažin, ar mes gerai suvokiame to-
kios didelės dovanos reikšmę.

Iš tiesų šiuo atveju kalbama apie
abipuses pastangas. Žmogus savo gy-
venimu artėja prie Jėzaus, kuris jau
prieš tai priartėjo prie žmogaus, atei-
damas į pasaulį. Iš mūsų pusės atrodo,
reikia labai nedaug: tik sugebėjimo at-
siliepti į Dievo žodį. Žinoma, nederėtų
pamiršti, kad tas atsiliepimas – tai visų
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Visuomet kartu

pirma  broliškos meilės įsakymo vyk-
dymas. Dievui žmogus yra tiek bran-
gus, kad Jis net ir savo buvimą pasau-
lyje susieja su žmonių tarpusavio mei-
le.

Vis dėlto tenka pripažinti, kad
mūsų toks buvimas dažnai netenkina.
Taip yra gal ir dėl to, kad mes nesuge-
bame tinkamai pajusti ir įvertinti dva-
sinio gyvenimo.

Todėl būtinas ir trečias Asmuo.
„Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano
vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus
visko ir viską primins, ką esu jums pa-
sakęs”, – kalba mokiniams Jėzus.

Tik Dvasia mums leidžia pilnai su-
prasti, įsigilinti ir priimti Jėzaus skel-
biamą pažadą. Be Dvasios apšvietimo
ir pagalbos, joks tikintysis ir jokia ti-
kinčiųjų bendruomenė niekuomet ne-
pajėgs suprasti Jėzaus žodžio. Tikrasis
Bažnyčios mokytojas yra Šventoji Dva-
sia. Tik Jos veikimo dėka galime pilnai
išgyventi meilę.

Įsigilinus į šį tekstą, tenka kalbė-
ti ne apie liūdesį ir artėjantį atsisvei-
kinimą, bet apie tai, jog tikintysis savo
egzistenciją išreiškia dalyvavimu pa-
ties Dievo, Švenčiausiosios Trejybės
gyvenime. Tai bendravimas meilėje
su kiekvienu Dieviškosios Trejybės
Asmeniu.

Savo kalbą Jėzus baigia tipišku
žydų atsisveikinimu: „Aš jums palieku
ramybę, duodu jums savo ramybę”, ta-

čiau iš karto prideda: „Ne taip aš ją
duodu, kaip duoda pasaulis”.

Jėzaus ramybė yra kitokia, ki-
toks yra ir Jo iškeliavimas. Jis išeina,
tačiau nepasišalina. Dievas negali pa-
sišalinti nuo savęs paties, vadinasi, Jis
nepasišalina ir nuo savųjų. Jis visuo-
met yra kartu su mumis.

Apaštalams tikrai nebėra jokios
priežasties nerimauti ir pergyventi.
Dievas yra su jais.

Ar tikrai tai suprantame, girdė-
dami liturgijoje pasveikinimą: „Vieš-
pats su jumis”?

Ar Viešpats yra su mumis?

Sekmadienį, birželio 2-ąją, minima 53-oji Pasaulinė
visuomenės komunikavimo priemonių diena. Šia
proga paskelbtoje žinioje Popiežius Pranciškus pasiūlė
pamąstyti apie komunikavimo socialiniuose tink-
luose poveikį (teigiamą ir neigiamą) žmonių ben-
drystės kūrimui.

Apie Pasaulinės visuomenės komunikavimo prie-
monių dieną buvo užsiminta jau Vatikano II su-
sirinkimo dekrete dėl visuomenės komunika-

vimo priemonių Inter mirifica 1963 m., o pirmą kar-
tą ji paminėta 1967 m. gegužės 7 d. – sekmadienį prieš
Sekmines. Žurnalistų globėjas yra šv. Pranciškus Sa-
lezietis. Popiežiaus žinia: Esame vieni kitų nariai
(Ef 4, 25). 

Popiežius sako, kad nuo interneto atsiradimo
Bažnyčia stengėsi jį panaudoti visuotiniam solida-
rumui, tad ir šį kartą jis ragina pamąstyti apie bu-
vimą ir žmogaus troškimą nelikti vienatvėje.

Popiežius pripažįsta, kad medijos tapo mūsų kas-
diena, kad internetas – žiniatinklis yra mūsų laikų
priemonė. „Tai anksčiau neįsivaizduojamų žinių ir
santykių versmė. Tačiau daugelis ekspertų, žvelg-
dami į gilias permainas, technologijų daromas ga-
mybos, turinio platinimo bei panaudojimo logikai,
tuo pat metu pabrėžia ir grėsmes, kurios lydi au-
tentiškos informacijos paiešką ir dalijimąsi ja glo-
baliniu mastu. Viena vertus, internetas suteikia ypa-
tingą prieigą prie žinių, tačiau tikra taip pat tai, kad
ši sritis ypač atvira dezinformacijai, sąmoningam ir

tikslingam faktų bei as-
meninių santykių iškrai-
pymui, dažnai įgaunan-
čiam kompromitavimo po-

būdį”, – sakoma Popiežiaus žodyje.
Popiežius įspėja, kad socialiniai tinklai padeda

sueiti draugėn ir pagelbėti vieni kitiems, tačiau jais
gali būti piktnaudžiaujama ir naudojamasi siekiant
politinės ar ekonominės naudos, nepaisant deramos
pagarbos asmeniui ir jo teisėms. O statistika rodo,
kad tarp paauglių kas ketvirtas patyrė kibernetinį
priekabiavimą. 

Popiežius sako, kad tinklas veikia visų elemen-
tų bendro dalyvavimo dėka, kad nėra tam tikro
centro ir antropologiniu požiūriu tinklo metafora pri-
mena bendruomenę. „Bendruomenė yra tuo stip-
resnė, kuo labiau ji susijusi ryšiais ir yra solidari,
gaivinama pasitikėjimo ir siekianti bendrų tikslų.
Bendruomenė kaip solidarus tinklas reikalauja tar-
pusavio klausymosi ir dialogo, grindžiamo atsa-
kingu kalbėjimu”. Tačiau akivaizdu, kad socialinių
tinklų bendruomenė  automatiškai nėra bendruo-
menės sinonimas. „Geriausiais atvejais socialinių
tinklų bendruomenės gali parodyti susietumą ir so-
lidarumą, bet įprastai lieka tik individų grupėmis,
kuriose vieni kitus atpažįsta pagal interesus ar temas
ir kurioms būdingi silpni asmenų tarpusavio saitai.
Be to, socialiniuose tinkluose tapatybė dažnai grin-
džiama per priešpriešą kitų, nepriklausančių tai gru-
pei, atžvilgiu: ji apibrėžiama pagal tai, kas skiria, o
ne pagal tai, kas vienija, paliekant erdvės įtarumui
ir visokių išankstinių nusistatymų (etninių, sek-
sualinių, religinių ir kitokių) reiškimui. Šią ten-
denciją palaiko grupės, kurios nepriima skirtingu-
mo ir skatina skaitmeninėje erdvėje nežabotą indi-

vidualizmą, o kartais net įsuka neapykantos spira-
lę”. „Tai, kas turi būti langas į pasaulį, tampa vitri-
na, kurioje eksponuojamas asmeninis narcizišku-
mas”, – sako Popiežius.

Dokumente taip pat įspėjama, kad internetas gali
padidinti ir mūsų saviizoliaciją, panašiai kaip vo-
ratinklis gali tapti žabangomis. Jaunuoliai gali tap-
ti „socialiniais atsiskyrėliais“, kuriems gresia už-
sisklendimas nuo visuomenės, ir to nevalia nepaisyti,
nes tai apgaulinga tikrovė. Tai jaudina ne tik vals-
tybių vyriausybes, bet ir Bažnyčią. Kaip rasti tikrą
bendruomeninę tapatybę, suvokiant mums tarpu-
savyje tenkančią atsakomybę, taip pat internete? –
klausia Popiežius. Ir pateikia atsakymą šv. Pau-
liaus žodžiais: Tad, pametę melagystę, kiekvienas kal-
bėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų na-
riai (Ef 4, 25). Tiesa atsiskleidžia bendrystėje. Melas
yra atsisakymas dovanoti save kitiems, tuo būdu pra-
randant vienintelį savęs atradimo kelią.

„Jei šeimos nariai naudojasi internetu, siekda-
mi palaikyti geresnius tarpusavio ryšius, kad po to
galėtų susitikti prie stalo ir pažvelgti vienas kitam
į akis, tuomet tai yra priemonė. Jei bažnytinė ben-
druomenė koordinuoja savo veiklą per internetą, po
to kartu švenčia Eucharistiją – tai yra priemonė. Jei-
gu internetas man suteikia galimybę priartėti prie
fiziškai nutolusių nuo manęs gražių ar skausmingų
įvykių bei patirčių, atveria galimybę melstis ir ben-
drai ieškoti gėrio, iš naujo atrandant tai, kas mus vie-
nija, – tai yra priemonė”, – sakoma Popiežiaus Pran-
ciškaus žodyje Pasaulinės visuomenės komunika-
vimo priemonių dienos proga .

2019 gegužės 30 d. 

Parengta pagal „Vatikano naujienas”

Internetas turi vienyti

,,Draugo” redakcijos ir skaitytojų vardu
sveikiname mielą kunigą Tomą Karanauską su 

20-ąja kunigystės sukaktimi. Linkime tolimesnio
kasdieninio pasišventimo ir Dievo globos

tolimesniame Jūsų darbe.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Su kun. Antanu Saulaičiu susitikome dieną po jo 80-
ojo gimtadienio. Pasitiko vienuolyno kieme vilkėda-
mas vasariškus marškinėlius, ant kurių švietė užrašas:
„Vermonto stovykla ‘Neringa’”, besišypsantis iš tolo,
draugiškai ir tėviškai apkabino ir nusivedė į mažą, jau-
kų kambarėlį, kurio visos sienos apstatytos knygų len-
tynomis. Vyko greičiau diskusija nei interviu.  

Tėve Antanai, Jums – 80. Ar tikėjotės sulaukti tokio
gražaus jubiliejaus?

Nesitikėjau, bet labai džiaugiuosi. Ne dėl 80-me-
čio, bet kad pasiekiau dalykų, kurių labai norėjau –
surengti parodą apie misionierius arba užbaigti
pernai išėjusią knygą „Tukanų mitas”, kurią kun.
Antanas Bėkšta prašė išleisti… (Bažnytinio meno mu-
ziejuje buvo surengta įspūdinga paroda „Misijų sto-
telės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias”, kuri
šiuo metu keliauja po Lietuvą – V. Z.)  

O ateities planų nebeturite?
Turiu, turiu... Bet šitie buvo patys svarbiausi.

O kaip jaučiasi žmogus, sulaukęs 80-ies?
Nesijaučia senas, nors žino, kad yra senas. Lie-

tuvoje amžiaus vidurkis buvo 67 m. Dabar jau dau-
giau – 69. Kai buvau 66-erių, mane išsiuntė atgal į JAV,
kad nenumirčiau 67-erių. O JAV tuomet amžiaus vi-
durkis vyrams buvo apie 77-erius, bet tais metais
mane sugrąžino į Lietuvą, kad aš tenai nenumirčiau
pagal nustatytą amžiaus ribą. Tai aš dabar esu visai
sutrikęs – nebežinau, į kurią lentelę žiūrėti. Nebe-
žinau, koks mano galiojimo laikas...

O kas yra senatvė?
Yra keli dalykai. Turi daugiau teisių, nes žmo-

nės daug lengviau visus nesklandumus išteisina – ai,
senas žmogus, visur visada vėluoja, nepadaro laiku,
nusišneka... Žmonės viską teisina senatve. Na, ir kar-
tais seną žmogų jaunesni praleidžia be eilės ar už-
leidžia sėdimą vietą... Senatvė turi tam tikrų priva-
lumų. Būti senam patogu. Bet pats turi prisipažinti
sau, kad fizinės jėgos nebe tos – nebegali taip lakstyti.
Jeigu anksčiau iki Šv. Jonų bažnyčios, kurioje tar-
nauju, nuo savo šito vienuolyno nudumdavau per sep-
tynias su puse minutės, tai dabar mano greičio re-
kordas – penkiolika. Ir kartais pakeliui reikia pail-
sėti. Senatvėje labai daug laiko užima dėkojimai. Mat,
kai esi 80-ies, daug kam reikia padėkoti. Ir Dievui, ir
žmonėms... Kai būni, tarkim, 25-erių, mažiau už ką
reikia dėkoti – dar mažai žmonių sutikai, mažiau da-
lykų vyko.

O kaip Jūsų sveikata?
Didelių bėdų nėra. Vis apsilankau pas gydytojus,

išklauso, pakeičia vaistus ir keliauju sau toliau.

Ar pastebit, kad pasaulis keičiasi?
Žinoma, keičiasi. Didėja nepakanta kitiems, ki-

tokiems. Anksčiau tai mažiau jautei, nes mažiau to
buvo.

Gražų žodį pavartojote – „nepakanta” vietoj „neap-
ykanta”.

Taip, nepakanta. Anksčiau nebuvo tokių milži-
niškų apgavysčių, kai firmos sukčiaudavo. Bent jau
ne taip smarkiai jautei, kuomet sukčiaudavo vienas
godus žmogus ar grupuotė, dabar sukčiauja didžiu-
lės firmos. Kaip dabar žinome, visame pasaulyje gar-
si firma vienokią prekę gamina, tarkim, Vokietijos
vartotojui, kitokią – kitoms šalims. Anksčiau mes sva-
jojom, kad žmonės sugyventų, nepaisant tautybių,
valstybių, luomų, lyčių, amžiaus. Tai buvo mūsų visų
ir pagaliau net visos Europos Sąjungos krikščioniška
svajonė. Be jos – gyventi sunku, išmuša iš vėžių. Tik-
rai visas pasaulis buvo kitoks. Juo labiau, kad viską
dabar technologijų pagalba greičiau sužinom. Dabar
norėdamas ką nors suruošti, brūkšteli kompiuteriu
ar paskambini mobiliuoju telefonu, – ir viską staigiai
sutvarkai. Mūsų laikais reikėdavo rašyti popierinį
laišką, pirkti voką, liežuviu jį užklijuoti, po to eiti į
paštą ir pagaliau išsiųsti. Taip reikalai tvarkydavo-

si mėnesių mėnesiais net ir dėl trumpučio susitiki-
mo ar šventės.

O žmonės ar pasikeitė?
Žmonės vis tokie patys. Jų gerosios ir kenks-

mingosios, nepagarbios savybės vis išlieka – jos
amžinos.

Jau nuo Platono laikų vyresnieji keikia jaunimą, sa-
kydami, kad anksčiau jaunimas buvęs geresnis. Pritartu-
mėte?

Oi, ne. Reikia džiaugtis, kai jauni žmonės ką nors
veikia. Jie nėra godūs civilizacijos ir gamtos varto-
tojai. Štai kad ir dabar vykstantis sąjūdis už ekolo-
giją, kai kiekvieną penktadienį moksleiviai ir stu-
dentai neina į mokyklas ir universitetus visame pa-
saulyje. Nuoširdžiai pritariu tokioms iniciatyvoms,
skatinu jas ir, jeigu reikia, nuoširdžiai pagelbėju.

Žinoma, ekologija – puiku, tačiau vandenynų teršti ne-
nustojome nei akimirkai. Argi tai nestumia į neviltį?

Be abejo, stumia. Su didelių bendrovių finansi-
niais pajėgumais žmonėms kovoti labai sunku. Ben-
drovės turi daug daugiau galių, negu bet kurios ša-
lies valdžia. O jie, jų tinklai klesti, visą pasaulį ap-
raizgę. Gobšumas. Jiems nepakanka tūkstančio
eurų per mėnesį, jiems reikia tūkstančio milijardų
eurų per tą patį mėnesį. Tik tada jie pasijunta geriau.
Bet net ir tiek gaudami nesustoja... Jiems reikia dar
daugiau kasyklų, čiabuvių žemių, išnaudojimo. Vis
jiems maža. O jeigu jiems patiems reiktų savo šiukš-
les išvalyti, tada mažiau uždirbtų ir suplonėtų pini-
ginės. O tai jau būtų tikra katastrofa.

O kas darosi Bažnyčioje?
Kalbant reiktų atskirti Visuotinę ir Lietuvos Ka-

talikų Bažnyčią.

Negi jos skirtingos?
Reikia žiūrėti į ką jos nukreiptos ir ką veikia. Vi-

suotinė Bažnyčia kitose šalyse daug veikliau pasisako
dėl ko nors, daugiau veikia ir daugiau daro, žiūri, kaip
vargdieniams padėt, juos palaikyti ir padėti atsistoti
ant kojų. Lietuvos vyskupai neturi ką pasakyti vi-
suomenei. Na, taip, jeigu kokia šventė ar gailestin-
gumo metai, parašo raštą, bet nėra taip, kad kaip nor-
malios šalys, studijuoja padėtį, o iš tų studijų daro iš-
vadas, sako – štai čia yra mūsų sritis, ir mes čia ga-
lime ką gero nuveikti. Ar tai būtų ekonomika, ar ben-
dravimas, socialiniai reikalai, padėtis kaimuose,
senų žmonių priežiūra, emigracija, žmonių judėjimas
į miestą iš kaimo... Kitų šalių bažnyčios garsiai pa-
sisako apie žmonių išnaudojimą, neniekina LGBT, be
homofobijos, be vergovės, kalba apie skurdą… Aš ne-
žinau – ar Lietuvos Katalikų Bažnyčia nedrįsta apie

Antanas Saulaitis: Visada buvau su žmonėmis
tai kalbėti su užuojauta ir pagarba, ar nesugalvoja,
o gal nesutaria, kad būtina dėl to pasisakyti, pareikšti
savo poziciją, nuomonę? Dėl to viskas baigiasi net ne-
prasidėję, baigiasi tyla ir ramybe.

Anot apklausų, Lietuvoje daugiau nei 70 proc. gyventojų
save laiko katalikais, tačiau bažnyčios tuščios. 

Tikrai esat teisus. Jie krikštija savo vaikus, ta-
čiau į bažnyčią nueina tik per Velykas ar Kalėdas ir
nežino ar nejaučia, kad būti kataliku reiškia prisidėti
prie bendruomenės, paduoti sriubos alkaniems, pa-
dėti našlaičiams, būti socialinėje veikloje, artimo mei-
lės veikloje. Nepakanka vos nueiti į bažnyčią. Tikri
katalikai gilinasi į tokius dalykus, domisi, skaito, lan-
ko paskaitas ar konferencijas – daro pažangą. Vienas
vaikas paklausė dėl krikšto vardo – ar būtinai turi
būti šventas vardas? O Lietuvoje niekas nežino, kad
tai dar 1983 m. Bažnyčios buvo pasakyta, kad krikš-
to vardas nebūtinai turi būti šventojo. Svarbu, kad
jis nebūtų svetimas krikščioniškajai kultūrai. Taip
buvo parašyta prieš 36 m., bet tai dar nepasiekė Lie-
tuvos žmonių, Bažnyčios. Žinoma, tai ne vienintelis
dalykas, kuris Lietuvoje stebina. Štai kad ir dėl pa-
sninko. Žmonės žino, kad penktadieniais privalu val-
gyti žuvį, nors tai pakeista jau prieš kelis dešimt-
mečius.

Ar tai rodo Lietuvos Katalikų Bažnyčios neveiklumą?
Taip yra. Aš nematau, kas stebėtų ir analizuotų,

kas darosi žmonėse. Mes, kunigai, dirbam, laks-
tom, laikom Mišias, bet kas darosi, sužinai atsitik-
tinai. Jeigu būtų mano tvarka, pasamdyčiau kelis jau-
nus, energingus ir išsilavinusius žmones ir prašyčiau
stebėti, kas gyvenime darosi religine prasme ir vė-
liau ruoščiau Bažnyčios vardu memorandumus,
pranešimus ar apžvalgas, o bažnyčios vadovybė, re-
miantis jomis, pakeltų visuomenę, jai praneštų, pa-
aiškintų ar pasiaiškintų savo nuostatą.

Ar Jums niekada nebuvo kilusi mintis, kad viskas būtų
paprasčiau, jei dirbtumėte kokioje kontoroje, dėvėtumėte
baltus marškinius ir švarką?

Ne, niekada tokių minčių nebuvo. Galutinai ap-
sisprendžiau studijuodamas seminarijoje. O vėliau
reikėjo dirbti, veikti, persigalvoti nebuvo kada. Vi-
sada buvau ten, kur reikėjo būti su žmonėmis, pa-
gelbėti jiems. Žinoma, dabar dėl amžiaus nebesu toks
veiklus.

Ar Jūs Lietuvos Katalikų Bažnyčioje nesijaučiate bal-
ta varna?

Žinoma! Bet anksčiau buvo dar ryškiau nei da-
bar. Gal ir dėl to, kad nebesu toks veiklus. Atvykęs į
Lietuvą, stebėjau šiaušimąsi prieš mane. Vienas la-
bai didelis man netikėtumas Lietuvoje buvo, kai at-
vykau čia po nepriklausomybės atgavimo ir kai
mes su keletu draugų pradėjome dirbti su išsituo-
kusiais katalikais. Kun. Vaclovo Aliulio straipsniai
žurnale „Katalikų pasaulis”, jo spjaudymasis ugni-
mi, pasisakymai mano atžvilgiu buvo žiaurūs. Be abe-
jo, tai nieko neišgąsdino. JAV ir kitose šalyse toks ju-
dėjimas jau turi daugybės metų tradicijas. Ten, kur
reikia pagalbos, ten ir eini, ten eiti ir reikia. Žmonėms
nereikia ko jiems nereikia. Labai gaivus tarp kuni-
gų buvo iš sovietmečio užsilikęs galvojimas, kad vi-
sos nemoralios iniciatyvos ateina iš Vakarų. ...Lie-
tuvoje nėra išsivysčiusi savanorystė, kuri pasauly-
je turi senas tradicijas. Pastaruoju metu jau sten-
giamasi, tačiau, mano manymu, to tikrai neužtenka.

Negalvojote, kad už savo požiūrius nukentėsite?
O taip! Buvo! 1992 m. man vyskupas J. Boruta pa-

sakojo, kad Lietuvos vyskupai apkalbėjo mane ir siū-
lė imtis priemonių, kad aš besilankydamas Lietuvoje,
gink Dieve, nesusitikčiau su jaunimu. Aš atskris-
davau kas kelis mėnesius vertėjauti ar kitais reika-
lais. Teko slapta, kad nesugadinčiau jaunimo, nu-
važiuoti vienai dienai į Lietuvos skautų stovyklą Ku-
nigiškėse prie Palangos. Žinoma, niekas lig šiol ne-
pripažįsta, o raštu nieko nebuvo užrašyta, tačiau tuo-
metinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius, nors į akis
buvo labai malonus, tačiau nusisukęs apie mane vel-
nią mislydavo, niekindavo...

Nukelta į 15 psl.

Kun. Antanas Saulaitis V. Zaikausko nuotr.
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Salelėse rusena lietuviškumo ugnelė
Atkelta iš 1 psl.

JAV LB Švietimo tarybos premija ,,Gintarinis
obuoliukas” skiriama pagerbti ypatingą mokyto-
ją, kuris pasižymi entuziazmu, sąžiningumu ir pa-
siaukojimu savo mokiniams bei lituanistinei mo-
kyklai. Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas. Šiuo
apdovanojimu norima atkreipti dėmesį į tuos
mokytojus, kurie naudoja įvairius mokymo meto-
dus, rengia įdomias programas vaikams, priside-
da prie projektų. Kandidatais gali būti visų klasių
bei sričių mokytojai, ne mažiau kaip 5 metus iš-
dirbę JAV lituanistinėse mokyklose.

Visada smagu bei džiugu išgirsti apie nuo-
pelnus, kurie užtarnaujami kruopščiu darbu, at-
sakingumu ir svarbiausia – įdedant daug meilės.
Ta proga kalbiname šiemetinę „Gintarinio obuo-
liuko” laureatę Rasą Zakarauskienę.

Jau daugelį metų ankstyvais šeštadienių rytais skubate
į Čikagos lituanistinę mokyklą. Kaip ilgai dirbate ir kokio
amžiaus vaikučius mokote? 

Mokykloje su pačiais mažiausiais mokinukais,
kuriems tik treji, dirbu jau 21 metus.

Kantrybė ir meilė vaikui turbūt pir-
miausia, kas asocijuojasi su mokytojo
vardu. Kokiomis vertybėmis ar tai-
syklėmis vadovaujatės dirbdama su
pačiais mažiausiais? Kaip juos su-
dominate?

Sudominimo problema kaip
ir neiškyla. Jie be galo smalsūs,
energingi ir kiekviena veikla
jiems teikia pažinimo džiaugsmo.
Mums, mokytojams, lieka tik padėti
vaikams, nukreipti tinkama linkme, sudary-
ti pažinimui palankią aplinką.

Gal prisimenate linksmą nutikimą ar smagią istoriją,
kuri nutiko pradėjus dirbti šioje mokykloje?

Su šypsena prisimenu, kaip prieš daugelį metų
mamyčių šventei su vaikais darėme barškučius su
pupomis. Programos metu vienam vaikeliui tos pu-
pos pabiro. Šventė pasibaigė jų rinkimu. Visi eilė-
raščiai ir dainelės buvo pamiršti…

Visada būna labai miela ir gera, kai paūgėję vai-
kai užsuka į „Kiškučių” klasę ir sako, kad prisime-
na, kaip smagu buvo kažkada joje mokytis. 

Dažnai girdime sakant – pedagogas iš prigimties. Ar
galėtumėt save priskirti šiai kategorijai? 

Gal ir yra pedagogų iš prigimties, bet man atrodo,
kad kaip ir kiekvienoje profesijoje, kai daug ir nuo-
širdžiai dirbi, visko išmoksti. Man pašaukimo pe-
dagogai – tie, kuriems rūpi jo klasėje esantis moki-
nys, kurie neabejingi ir myli kiekvieną vaiką, sten-
giasi įsiklausyti ir suprasti kiekvieno poreikius.

Ar savo gyvenime sutikote mokytojų, kurie Jus sudo-
mino ir „uždegė” kibirkštėlę mokytojos profesijai pasirinkti? 

Taip, vidurinėje mokykloje turėjau puikią rusų
kalbos ir literatūros mokytoją, kuri tikrai turėjo di-
delės įtakos pasirenkant mokytojos profesiją.

Nueitas ilgas kelias, nuveikta daug. Gal galėtumėt pa-
pasakoti, prie kokių projektų prisidėjote? Gal sukūrėt savą
programą, pagal kurią dirbate? 

Prieš keletą metų prisidėjau prie JAV LB Švie-
timo tarybos projekto, kur drauge su kolegėmis iš
Maironio lituanistinės mokyklos parengėme prie-
šdarželinio ir darželio mokymo programas. Šiemet
turėtų pasirodyti ir mokymo programa trimečiams.

Būti geru mokytoju nėra lengva. Tai kantrus bei lai-
ku neišmatuojamas darbas. Koks turėtų būti mokytojas, kad
vaikai noriai lankytų mokyklą? O gal turite stebuklingą laz-
delę, kurią pamojus vaikai tampa paklusnūs?

Stebuklingos lazdelės veikia tik pasakose. Deja,
realiame gyvenime kiekvienas mokytojas turėtų
siekti, kad vaikas klasėje būtų laukiamas ir mylimas,
suprastas. Kai klasėje gera atmosfera, vaikai lengviau

įsisavina žinias, kurias mo-
kytojas siekia jiems perduoti.

Ar pastebite skirtumų tarp
vaikų, kuriuos mokėte prieš dau-

gelį metų, ir šiandienos mokinukų?
Ar jie tokie pat žingeidūs? Ar sunku

juos įtraukti į veiklą, kurioje nėra kom-
piuterinių žaidimų? 

Pastebiu, kad jau trimečiai moka naudotis
telefonais, kas savaime turbūt nėra nei gerai, nei blo-
gai. Tiesiog telefonų daug jų aplinkoje. Šiuolaikiniai
mokinukai gauna daugiau vizualios informacijos nei
anksčiau. Dauguma trimečių ateina į mokyklą jau
pažindami spalvas, kas prieš daugelį metų buvo reta.
Bet vaikai visais laikais lieka vaikai: jie visada to-
kie pat smalsūs, atviri ir nuoširdūs.

Dalindamasi ilgamete patirtimi, kaip manote, ar iš-
eivijoje reikalingas lietuviškas švietimas? Ar patartumėt tė-
veliams leisti vaikus į lietuviškas mokyklas?

Man lituanistinės mokyklos – tikras stebuklas.
Tai lyg mažos salelės, kuriose dega lietuviškumo ug-
nelė. Leisdami vaikus į lituanistines mokyklas tėvai

jiems suteikia didžiulę dovaną. Jose vaikai ne tik iš-
moksta skaityti ir rašyti, istorijos ir geografijos. Jie
išmoksta mylėti savo tėvų ir senelių gimtąjį kraštą,
susiranda draugų. Jose saugoma ir branginama lie-
tuviška tapatybė, skatinamas pilietiškumas, puose-
lėjamas jaunimo bendrumo jausmas. Todėl dauguma
vėliau aktyviai įsijungia į lietuvių bendruomenės
veiklą. 

Kaip reagavo artimieji, kolegos, draugai, kai buvote
paskelba „Gintarinio obuoliuko” laimėtoja? 

Visi sveikino ir džiaugėsi už mane. Buvo labai
malonu. 

Ko norėtumėt palinkėti savo kolegoms, vaikams,
lankantiems lietuviškas mokyklas JAV, jų tėveliams? 

Lituanistinėse mokyklose pasibaigė dar vieni
mokslo metai, todėl linkiu visiems smagios, šiltos ir
saugios vasaros! Sugrįžkite kitais mokslo metais! Visi
drauge galime daug nuveikti bei skatinti lietuviš-
kumą vaikų širdelėse. 

Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi Simona Norgėlaitė

Šiuolaikiniai trimečiai dažnai jau pažįsta spalvas, bet ar pažįsta jie daržoves?
ČLM archyvo nuotr.

Įteikiama JAV LB Švietimo tarybos premija ,,Gintarinis obuoliukas”. Iš k.: Laima Apana-vičienė, premijos laureatė
mokytoja Rasa Zakarauskienė, mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir  jos pavaduotoja Vilma Poliuvienė.

Viktorijos Šileika nuotr.
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Nuo praėjusių metų pradžios nemažai JAV vei-
kiančių Rotary klubų įsitraukė į bendrą Ro-
tary organizacijos projektą statant ir ku-

riant mokyklas besivystančiose pasaulio ben-
druomenėse. Naperville Rotary klubo narys ir pel-
no nesiekiančios organizacijos „Mokyklos pa-
saulio vaikams”  (Schools  for Children of
the World) pirmininkas Chuck Newman pasiūlė
Naperville Rotary klubui apsvarstyti galimybę pa-
statyti mokyklą Hondūre. Klubas entuziastingai
pritarė šiam projektui ir pakvietė prie jo prisidėti
Čikagos priemiesčiuose La Grange bei Darien vei-
kiančių klubų rotariečius. La Grange Rotary klu-
bo atstovai apsilankė Čikagos lietuvių Rotary klu-
be (Rotary Club of  Chicagoland Lithuanians) ir,
pristatę šį tarptautinį projektą, pasiūlė taip pat
prie jo prisijungti. Lietuviai priėmė šį pasiūlymą,
tad bendromis kelių Čikagoje veikiančių Rotary
klubų pastangomis vienoje iš Hondūro gyven-
viečių bus pastatyta nauja pradinė mokykla.

Šių metų vasario mėnesį La Grange Rotary
klubo atstovai buvo nuvykę į Hondūrą ir susitikę
su vietine bendruomene bei valdžios atstovais ap-

tarė šio projekto vykdymą. La Grange klubo na-
riai, lydimi vietinių rotariečių bei valdžios atstovų,
susitiko su La Limos savivaldybei priklausan-
čios  Colonel Nuevo San Juan gyvenvietės žmo-
nėmis ir čia veikiančios mokyklos bendruomene.
Buvo apžiūrėta vieta, kur bus statoma Sonrisa In-
fantil pradinė mokykla. 

Šio projekto tikslas – ne tik padėti bendruo-
menių nariams kurti bei statyti mokyklas, bet ir
suteikti jiems galimybę pasinaudoti sukaupta
pasauline patirtimi švietimo srityje ir sudaryti są-
lygas stiprinti savo bendruomenes bei aplinkinius
regionus. Hondūrui, 9 mln. gyventojų turinčiai vie-
nai skurdžiausių Centrinės Amerikos šaliai, šiuo
metu išgyvenančiai daug socialinių konfliktų
bei politinio nestabilumo apraiškų, tokia parama
yra labai reikalinga. Tuo tarpu Čikagos lietuvių
Rotary klubas jau ne pirmą kartą prisideda prie
tarptautinių projektų, bendradarbiaujant su kitais
Rotary klubais ir tokiu būdu išplečiant paramos
galimybes bei geografiją.

Lietuvių Rotary klubo inf.

RIMAS ČERNIUS

Gegužės 20 d. ,,Stevanovich Institute on the Forma-
tion of Knowledge” atrijuje susirinko gražus žmonių
būrys. Juos subūrė ypatinga proga – tą dieną  instituto
atrijui (lot. atrium patalpa su viršutiniu natūraliu ap-
švietimu) buvo suteiktas vardas – jis pavadintas ,,The
Sigita and Audrius V. Plioplys Atrium”. 

Stevanovich institutas, kuris yra netoli pagrin-
dinio Čikagos universiteto statinių kvartalo,
buvo įkurtas 2015 metais.  Jame dirba Čikagos

universiteto mokslininkai kartu su mokslininkais iš
įvairių pasaulio kraštų.  Instituto tikslas yra tyrinėti,
kaip veikia žmogiškasis tikrovės supratimas, kaip
skirtingos sritys – tikslieji, socialiniai ir humanita-
riniai mokslai siejasi tarpusavyje ir įvairiais būdais
perteikia tą tikrovės supratimą.  

Stevanovich institutas yra įsikūręs keturių aukš-
tų pastate, esančiame 5737 S. University Avenue.
Pastato fasado centre, virš įėjimo, yra trijų aukštų di-
dumo langai.  Pro juos iš lauko yra matomi dr. Aud-
riaus Plioplio sukurti meno darbai. Tai jo sukurtos
šviesų skulptūros, prie kurių pamažu sukasi trys di-
džiuliai paveikslai-plakatai.  Dr. Audriaus Plioplio kū-
rinys pavadintas ,,Cycles of  Memory” (Atminties cik-
lai). Viršutiniame paveiksle matyti ištraukos iš ra-
šytojų Samuel Beckett ir Franz Kafka raštų, kūrinio
meninę visumą papildo ir šių rašytojų atvaizdai.  A.
Plioplio teigimu, šių dviejų rašytojų kūryba jam tu-
rėjo didelę įtaką pačioje gyvenimo ir darbo  karjeros
pradžioje. Kiti du paveikslai vaizduoja graikų pra-
našes sibiles.  Paveiksluose matyti sibilių veidai, ku-
riuos Michelangelo nupiešė Siksto koplyčios lubose
ir pranašysčių tekstai graikų kalba. Ant graikiško
teksto matyti  spalvingi siūlai – tarsi  mikroskopinės
žmogaus smegenų dalelytės. Anot menininko, šie pa-

Sigitos ir Audriaus Plioplių Atrijus Čikagos universitete
veikslai, kaip ir mūsų atmintis, nuolatos sukasi.  A.
Plioplio asmenybė savotiškai atspindi instituto tiks-
lą – susieti tarsi iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus
dalykus. A. Plioplys yra medicinos daktaras, neu ro-
logas, ir tuo pačiu menininkas, savo kūryboje įdo-
miai sujungiantis šias skirtingas sritis. 

A. Plioplys padovanojo keturias šviesos skulp-
tūras Stevanovich institutui.  Jos bus nuolatinė ins-
tituto prieangio puošmena.  Čikagos universitetas,
atsidėkodamas už dovaną, pavadino Stevanovich ins-
tituto trijų aukštų atrijų dr. Audriaus Plioplio ir jo
žmonos dr. Sigitos vardu.  Tad, įėjus į institutą, ga-
li ma pamatyti ne tik dr. Plioplio ,,Atminties ciklų”
meno kūrinius, bet ir pavadinimą ,,The Sigita and
Audrius V. Plioplys Atrium”.   

Atrijaus įkurtuvėse kalbėjo Stevanovich insti-
tuto ir Čikagos universiteto atstovai.  Žodį tarė pats
paveikslų autorius A. Plioplys.  Jis  aptarė ciklo kū-
rinius, kalbėjo apie savo gyvenimo darbus ir už-
mojus.  A. Plioplys apie savo gyvenimą kalbėjo labai
trumpai. Tačiau šio žmogaus pasiekimai yra labai
reikšmingi.  A. Plioplys gimė Toronte, Kanadoje, 1951
metais.  Šeimai persikėlus į Ameriką, jis Čikagoje
baigė Šv. Ritos gimnaziją ir Čikagos universitetą.  Me-
dicinos mokslus jis baigė tame pačiame Čikagos uni-
versitete 1975 m.  Toliau medicinines studijas ir prak-

tiką  jis  tęsė  Wisconsin  valstijoje,  Mayo  kliniko-
je, Rochester, Minnesota, ir Toronto vaikų ligoninė-
je.  Jo specialybės: neonatologija, neuroradiologija,
neuro  logija.  Savo kalbos metu užklaustas apie ne-
urologiją, dr. Plioplys prisipažino, kad dar bestudi-
juodamas mediciną, jis jautė didelį polinkį į meną
ir svarstė, kaip galima tą polinkį suderinti su me-
dicina.  Vienu metu jis manė, kad šių sričių neįma-
noma suderinti, kad galima būti arba gydytoju, arba
menininku.  Tačiau, vėliau suprato: ir gydytojas gali
kurti meną. Baigęs medicinos mokslus, jis nutarė pir-
miausiai gyvenime panaudoti įgytas medicinos ži-
nias, todėl didžiąją savo laiko dalį skyrė medicinai.
Tačiau jis kartu po truputį puoselėjo ir savo meni-
ninko talentą. A. Plioplio meninė kūryba yra savo-
tiška medicinos ir meno sintezė.  

Džiugioje įkurtuvių popietėje dalyvavo ne tik
universiteto darbuotojai, mokslininkai, studentai,
bet ir gausi grupė lietuvių, dr. Audriaus ir dr. Sigi-
tos Plioplių šeimos draugų, pažįstamų, meno mylė-
tojų.  ,,Atminties ciklo”  instaliaciją galima pamatyti
Stevanovich institute iki birželio 21 d. Sigitos ir Aud-
riaus Plioplių atrijuje.  Ankstyvesnės ciklo insta-
liacijos filmą galima stebėti internetu YouTube
svetainėje (https://www.youtube.com/) įrašius pa-
vadinimą ,,plioplys cycles of  memory”.

Čikagos rotariečiai dalyvauja tarptautiniame projekte

La Grange Rotary klubo atstovai lankėsi Hondūre, kur susitiko su La Limos savivaldybei priklausančios Colonel
Nuevo San Juan gyvenvietės žmonėmis ir čia veikiančios mokyklos bendruomene.                   Organizatorių nuotr.

Stevanovich instituto atrijų puošia dr. Audriaus Plioplio
meno kūriniai.

Sigita ir Audrius Pliopliai jų vardo atrijaus atidaryme. Joe Sterbenc nuotraukos
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau prabėgo daugiau kaip dvide-
šimt metų, kai gimė ateitininkų
tinklalapis, kurį su motinišku dė-

mesiu augino Laima Šalčiuvienė, o pa-
stogę suteikė svetingi Ateitininkų
namai.  Kaip tik tuo metu tų namų va-
dovybėje buvo Pranas Pranckevičius,
sutikęs būti tinklalapio techniniu va-

dovu. Maždaug po metų buvo išrink-
ta pirmoji Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų taryba (ŠAAT). Netrukus kilo
mintis, kad naujasis kūdikis, vardu
www.ateitis.org, būtų naujosios ŠAAT
,,įvaikintas”. Kūdikis tapo ir lieka
vyresnis už tėvus.

Prieš dvidešimt metų JAV ateiti-
ninkai buvo likę be ,,Ateities” žurnalo.
Paskutinis numeris buvo išleistas

1997 m. Po kurio laiko žurnalo lei-
dimas ir redagavimas buvo per-
kelti Lietuvon. Tarsi pats likimas
pasiūlė internetinės svetainės ga-
limybę. Atsirado proga informa-
ciją gauti rytą, ją peržiūrėti ir į
tinklalapius įdėti po pietų. Ši in-
formacija tiesiog žaibo greičiu
tapo prieinama visame pasaulyje.
Buvo net siūlymas pakoreguoti
ateitininkų šūkį į ,,Visa atnau-
jinti Kristuje šviesos greičiu!”

Pirmasis organizacinis pasi-
tarimas tinklalapio reikalu vyko
1999 m. kovo 12 d. Ateitininkų na-
muose, Lemont, IL. Tų  pačių
metų birželio 6 d. pasirodė pir-
mieji tinklalapio puslapiai, talpi-
nę 29 rašinius bei kitokią infor-
maciją. Pirmuosius metus kolek-
tyvui vadovavo  Laima Šalčiuvie-
nė. Nuo pat pradžios techniniu

vadovu buvo Pranas Pranckevičius.
Jis tose pareigose išbuvo iki 2015 m.
gegužės 30 d., kada Tvėrėjas ji pasi-
šaukė pas save. Pirmus dešimtį metų
korektorė ir kalbos specialistė buvo
Gražina Kriaučiūnienė, o Lidija Rin-
gienė vedė renginių kalendorių. Man
teko būti ,,Praeities kertelės” redak-
toriumi.

Prisimindamas pirmąjį dešimt-
metį rašiau, kad turbūt sunku dau-
gumai Šiaurės Amerikos ateitinin-
kų, ypač iki 30 m., įsivaizduoti ateiti-
ninkišką veiklą, tarpusavio susiži-
nojimą, informacijos skleidimą be
tinklalapio. Nuo 1999 m. Lietuvoje
vėl pradėta leisti popierinė ,,Ateitis”,
kuri tapo laukiama viešnia šioje At-
lanto pusėje.

Nusibasčiau į dabartinę svetainę
– www.ateitis.org. Ten radau įvairios
informacijos ir daug nuotraukų. Iš-
vardinti renginiai pristatomi lyg jie
dar bus ateityje, bet dauguma jų jau
vyko prieš porą metų. Bandžiau pa-
tirti, kas tinklalapį redaguoja, kas
tvarko. Tos informacijos neradau.
Kai kas gal sakys, kad svarbiau tai,
kas atliekama, o ne kas tai atlieka.   

Ilgiausių ir šviesiausių metų atei-
tininkijos tinklalapio dvidešimties
metų sukaktuvių proga.

Kūdikis tebėra vyresnis už tėvus!

Ateitininkų tinklalapiui – 20 m.

Pranas Pranckevičius (1955–2015)
Ištikimas ateitininkų tinklalapio šeimininkas

Knygų klubo nariai ren-
kasi rytais ir vakarais

Ateitininkų namų knygų klubo nariai rinksis birže -
lio 5 d., trečiadienį, 10 val. r. Bus aptariama  kny-
ga: „The Aviator's Wife”, autorė Melanie Benjamin.
birželio, 12 d., trečiadienį, 7 val. knygų klubo va-
karinė grupė aptars knygą ,,The Silent Patient”, au-
to rius Alex Michaelides. Knygų aptarimai vyksta lie-
tuvių kalba. Visi kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Drive

Lemont, IL.
Informacija:

dainequinn@gmail.com

New Yorko ateitininkai ėjo šventųjų keliais

New Yorko Marijos Pečkauskaitės
kuopos nariai šiemet susirinki-
mams rinkosi kartą per mėnesį.

Pastaruosiuose susirinkimuose susi-
pažinome su ateitininkų istorija, pa-
dėjome kandidatams ruoštis įžodžio eg-
zaminams, užsiėmėme meno darbais. 

Pastarasis susirinkimas buvo ypa-
tingas – kartu su lietuvių Sutvirtinimo
sakramentui pasiruošimo klase lei-

domės New Yorko šventųjų keliais.
Ve dami mokytojos Mildos Palubins-
kaitės, aplankėme pirmosios Ameriko -
je gimusios šventosios – Elizabeth Ann
Seton šventovę. Po to perėjome per
New Yorko biržos pastatą į katalikų
bažnyčią, kurios parapijiečiai buvo
palaimintieji Pierre Toussaint ir Felix
Varela. Sužinojome, kad katalikai ti-
kintieji buvo pirmieji, suteikę pašalpą

vargingiausiems New Yorko gyvento-
jams. 

Marijos Pečkauskaitės kuopos na-
riai savo metinę veiklą vainikuos šei-
mos švente birželio mėn 9 d. lietuvių
Apreiškimo parapijoje, Brooklyne.
Šventė prasidės Šv. Mišiomis, kurias
koncelebruos vysk. Kęstutis Kėvalas,
atvykęs iš Lietuvos. Visi niujorkiš-
kiai kviečiami dalyvauti.   

New Yorko moksleiviai pakeliui į miesto šventąsias vietas. Iš k.:  Olivia Žukauskaitė, Elžbieta Kungytė, Greta Nemickaitė, Nida Chacar-
Palubinskaitė, Osbertas Augulis, Ona Pranevičiūtė,  mokytoja Milda Palubinskaitė, Augusta Domingo, Jurgis Schmedlen, Arijana Lu-
koševičiūtė ir  Elizabeth Žukauskaitė. Jūratės Žukauskienės nuotr.

Tėvų Pranciškonų vasarvietėjė –
Kennebunkport, Maine

Sendraugių poilsio
ir studijų savaitė 

Atostogaukite su ateitininkais rugpjūčio
3–9 d. Kviečiamos šeimos ir pavieniai at-
eitininkai bei jiems prijaučiantys. Užsi-
sa kyti kambarius vasarvietėje skam-
bindami į raštinę 207-967-4865. Pami -
nėkite, kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”.
Žinių apie Kennebunkporto vietovę,
Pranciškonų sodybą ir svečių namus
ra site www.franciscanguesthouse.com.
Skaitykite apie Ateitininkų savaitės prog-
ramą tinklalapyje: ateitis.org. 

Skubėkite registruotis, vietų gali
greitai pritrūkti! 

Redaktorės prierašas

Pasidalinsiu žiniomis apie ateitis.org to-
lesnį vystymąsi. Po beveik 10 metų, tink-
lalapio pradininkams pasitraukus iš parei-
gų, jo tvarkymą perėmė Pranas Prancke-
vičius. Jis ne tik buvo techninis vadovas,
bet tapo svetainės redaktoriumi: „ganė”
straipsnius, žinias, veiklos aprašymus bei
nuotraukas. Kas norėjo skelbtis tinklalapyje,
kreipėsi tik į Praną. Jis labai gerai supra-
to: pradėti smagu, bet ištesėti reikalauja
kassavaitinio darbo. Darbo, kuris ne vi-
suomet įdomus ar kitų vertinamas. Šį sa-
vaitgalį sueina 4 metai po Prano netikėtos
mirties. Ateitininkų tinklalapis, netekęs
savo ištikimo šeimininko, šlubuoja.

Prieš trejus metus ateitininkų tinklalapis
buvo pertvarkytas. Šį darbą apsiėmė atlikti
ŠAAT narys dr. Remigijus Satkauskas, su-
telkęs ateitininkų sąjungų ir vienetų atsto-
vus pasitarimams. Vytas Čuplinskas sukūrė
naują tinklalapio  struktūrą, kad visi vienetai
galėtų patys įkelti savo medžiagą. Kai
kas aktyviau tai daro, kai kas rečiau.

Šiuo metu ŠAAT ieško naujo tinklala-
pio šeimininko. Jei domitės šiuo darbu ar
galėtumėte ką pasiūlyti, malonėkite kreip-
tis į ŠAAT pirmininką Tomą Girnių el. paš-
tu tomasgirnius@gmail.com.  

— Vida Kuprytė



2019 BIRŽELIO 1 D., ŠEŠTADIENIS 7DRAUGAS

„Gabalėliai Lietuvos” Brazilijoje
Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitie-
nė pradeda naują pasakojimą – šįkart
iš Lotynų Amerikos, kur lankė lietuviško
paveldo objektus, pil dydami interneti-
nę lietuviško paveldo užsienyje encik-
lopediją „Gabalė liai Lietuvos”
(http://www.gabaleliailietuvos.lt). Šiame
straipsnyje – jų nuotykiai Brazilijoje.  

Lotynų Amerikos lietuviai domi-
na visus turbūt dėl to, kad tai
toks egzotiškas lietuvių pasaulio

pakraštys, kur lietuviai gyvena tarp vi-
siš kai kitokios – „karštesnės” kultūros
žmonių. Todėl vienas dažniausių klau-
 simų, kurių sulaukdavome pristaty-
dami „Tikslas – Amerika” ekspe dicijas
bei lietuviško paveldo JAV že mėlapius
– ar lankysime ir Lotynų Ameriką.

Augustinas galimybes išplėsti
„Tikslas – Amerika” žemėlapį į Loty-
 nų Ameriką visad vertino skeptiškai.
Tenykštės bendruomenės ne tokios
didelės kaip JAV, be to, jos buvo ne to-
kios turtingos ir neturėjo galimybių po
savęs palikti daug. Todėl lietuviškų
vietų Lotynų Amerikoje ne daug ir at-
stumai tarp jų didžiuliai. Ekspedicijos
kaina ir trukmė būtų ge rokai didesnė,
o rezultatai – gerokai mažesni nei
JAV.

Todėl gauti finansavimo tokiai
ekspedicijai nemėginome, tačiau a plan-
kyti Lotynų Amerikos lietuviškas vie-
tas vis dėlto pavyko. Suderinome kelis
dalykus. Darbą – Aistė yra ad vokatė,
padedanti užsienio lietuviams atsi-
kurti Lietuvos pilietybę, ir ji turi daug
klientų Brazilijoje, kur eko nomika pa-
suko žemyn. Poilsį – įdomiausias re-
giono lankytinas vietas. Ir, žinoma,
lietuviškų vietų lankymą bei doku-
mentavimą – Brazilijoje, Argentinoje ir
Urugvajuje, šalyse, į kurias kartu pa-
ėmus išvyko daugiau nei pusė tarpu-
kario Lietuvos emigrantų.

Vila Zelina

Pradėjome nuo Brazilijos. Čia lan-
 kėmės jau antrą kartą. Pirmąjį kar tą
– 2016 m. Abu kartus susiti kome su vie-
tos lietuvių Butrimavičių šeima, kuri
aprodė vienintelį lietuvių rajoną Pie-
tų Amerikoje – Vila Zelina. Per porą
metų tas rajonas nepasi kei tė. Taip
2016 m., taip ir 2019 m. apsilankymą
pradėjome nuo lietuviškų Mi šių: kaip
ir ne vienoje JAV lietuvių bažnyčioje,
jos tik iš dalies lietuviš kos (kunigas
kalba portugališkai, skaitiniai, atlie-
pimai – lietuviški), ta čiau ir tai yra
daug: niekur kitur Pie tų Amerikoje,
kaip vėliau aptikome, net pusiau lie-
tuviškos Mišios neaukojamos.

Vis dėlto Vila Zelina dabar – dar
lietuviškesnis nei tikėjomės. Priešin gai
nei amerikiečiai, brazilai gana sės-
 lūs, todėl lietuvių palikuonys, net jei ir
prasimaišę, ir toliau gyvena ten, kur
užaugo. „Čia lietuvių namas, čia lie-

tuvių namas, čia gyvena lietuviška-ita-
liška šeima, čia lietuviška-ja po niška”,
– mus pavedžioti sutikę sve tingi lietu-
viai besdavo pirštu į beveik kiekvieną
pastatą. Su kai kuriais vyresnio am-
žiaus žmonėmis susikal bė davome lie-
tuviškai – o viena parda vėja kalbėjo
taip tarmiškai, kad, atro dė, staiga at-
sidūrėme kažkur Lietu vos kaime…
Vila Zelina – reta vieta, kur gali sutikti
užsieniečių, mokan čių lietuviškai, bet
nekalbančių nei angliškai, nei rusiškai.

Tačiau atmosfera Sao Paulo lie tu-
 vių rajone – braziliška. Palyginus su
Lietuva, daugiau optimizmo, daugiau
džiaugsmo. Gatvėje susitikę se nyvo
amžiaus žmonės tarpusavyje svei kina-
si, juokiasi. Net bažnyčioje bepraside-
dant Mišioms jiems nėra tabu pasakyti
garsų pokštą. Parduo tuvės savininkas
(beje, ne lietuvis) išgirdęs, ko ten at-
vykome, padovanojo mums lietuviškos
juodos duonos (žinoma, receptas ne vi-
sai tikslus).

Tiesa, Lotynų Amerikos proble-
mos į Vila Zelina irgi atėjo. Gyvena ma-
sis dangoraižis „Kaunas” aptvertas
elektrifikuotomis tvoromis (o dar skun-
džiamės, kad tikrajame Kaune nesau-
gu!), į jo automobilių aikštelę įva žiuo-
jama per dvigubus vartus: automobilis
pro pirmus vartus įrieda į „tarpinę
zoną”, tada pirmi vartai už sidaro ir at-
sidaro antri: taip užtik rinama, kad
paskui mašiną neįeitų banditai. Gat-
vėje, mums pasakojo, iš merginos pri-
važiavęs motociklinin kas bandė pa-
vogti rankinę – turtą pa vyko išgelbėti,
bet koja griuvus lūžo.

Vėliau mus palydėjo iki kapinių,
kur gal kas ketvirtas antkapi s – lietu-
vio. Jie – braziliškai prabangūs, net ir
ne pačios turtingiausios giminės pa si-
stačiusios nuosavas spalvingas kop ly-
tėles. Deja, dabar viskas aplaupyta, o
metalinės lentos su mirusiųjų pa vardė-
mis daugiausia atiduotos į meta lo lau-
žą, – tai narkomanų darbas.

Lietuviškų pavardžių Vila Zelina
apylinkėse daug ir ant pastatų: štai lie-
tuvis dantistas, štai nekilnojamojo tur-
to agentas. Vyresni lietuviai daug dir-
ba dėl lietuvybės įprasminimo ir ofi-
cialiuose pavadinimuose: nuo seno
yra Lietuvos Respublikos aikštė, sovie -
tų okupantams nugriovus tikrą ją, joje
pastatyta Kauno laisvės statulos kopi-
ja (deja, ją užstoja medžiai, kurių ra-
dikalūs ekologai neleidžia ge nėti ar
kirsti), nepriklausomybės metu vieti-
nių aktyvistų dėka atsirado Laisvos
Lietuvos skersgatvis. Tik lietuvių pyk-
čiui kažin koks rajone apsigyvenęs
rusas suorganizavo aikš čių pavadini-
mą Rytų Europos bei Puš kino garbei,
nors su rusais rajo nas neturėjo nieko
bendra…

Apskritai Vila Zelina savotiškai už-
konservuota tarpukario Lietuva. Tiek
kalba, tiek problemos: pavyz džiui,
mūsų klausė, kodėl lenkai okupavo
Vilniaus kraštą.

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

REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas pa-
deda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

nusipirkti Rytų Azijos muzikos albu-
mų ir plakatų. Daugelis parda vėjų ir
klientų šiandien – juodaodžiai ar bal-
taodžiai, tik kai kurie turi ja poniško
kraujo. Bet Brazilijos japonų kultūra,
tradicija – gyvos ir gerai ži no mos vi-
sam Sao Paule, tame rajone pristato-
mos ir turistams. Lietuvius, deja, kol
kas taip gerai žino ir prisimena tik tu-
rintys Lietuvoje šaknų ir net tų, nu-
tolusių toliau nuo bendruo menės, kar-

Ar taip liks per amžius?

Sunku tikėtis, kad tai liks per am-
žius, bet būtų džiugu, jei kartoms kei-
čiantis Vila Zelina liktų kažkuo pa-
našiu, į Liberdade rajoną – visas Sao
Paulo jį žino kaip japonų rajoną, atei-
na ten pavalgyti azijietiško maisto,

tais išgirsdavome klausi mą „Ką, Sao
Paule yra lietuvių rajo nas, lietuvių
bažnyčia?”

Prieš tęsdami ekspediciją stabte lė-
 jome vieninteliame Lietuvos konsu late
Pietų Amerikoje. Konsulė Laura Tupė
suteikė daugiau informacijos apie lie-
tuviškas vietas Pietų Ameri ko je. Džiu-

gu: tam, kad jos išliktų, kad apie jas su-
žinotų ir lietuvių palikuo nys, ir vieti-
niai, būtina, kad bendra darbiautų už-
sienio lietuviai, Lietu vos diplomatinės
ir konsulinės įstaigos, Lietuvos moks-
lo institucijos, užsienio kultūrinės
įstaigos ir visi kiti, – tik taip galime su-
kaupti pakan kamai jėgų, kad paveldas
būtų išgelbėtas.

Bus daugiau

Lietuvių bažnyčia Vila Zelina rajone, San Paule

Aistė Žemaitienė prie pastato „Kaunas”, Vila Zelina rajone, San Paule 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva saugo JAV senatoriaus atminimą
Vilnius (BNS) – Lietuvos politikai

gegužės 30 d. pagerbė pernai miru-
sio  Jungtinių Valstijų senatoriaus
John McCain atminimą, atidarę jo
vardo salę Užsienio reikalų ministe-
rijoje.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius prisiminė respublikono
paramą Lietuvai kelyje į nepriklau-
somybę, kovojant dėl pripažinimo, na-
rystės NATO ir Europos Sąjungoje.

Lietuvos Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis sakė, kad tokie
politikai, kaip J. McCain, priešinosi su-
sidraskymui tarp Europos ir Amerikos
dėl „tuščios ir beprasmės valdžios”. Pa-
sak jo, JAV įstatymų leidėjas įkūnijo
„Europos ir Amerikos vienybę vardan
tiesos, demokratijos, žmogaus oru-
mo”.

Kadenciją baigęs Prezidentas Val-
das Adamkus prisiminė: „Mano gyve-
nime tai buvo tam tikra išimtis –susi-
pažinti su žmogumi, kuris turėjo labai
tvirtus principus”.

Į renginį Užsienio reikalų minis-
terijoje taip pat buvo atvykusi JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne Hall.

J. McCain buvo vienas aktyviau-
sių Baltijos šalių narystės NATO rė-
mėjų, aktyviai pasisakė už JAV karių
siuntimą į regioną.

Rengiasi priimti iš užsienio grįžtančius vaikus
Vilnius (Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerijos inf.) – Vyriausybė pri-
tarė sugrįžtančių iš emigracijos vaikų
integracijos planui. Aktyviai diegiama
integracijos ir švietimo pagalbos sis-
tema: geriau tokius vaikus pasiren-
gusių priimti mokyklų tinklas, reko-
mendacijos mokykloms, metodinė me-
džiaga, galimybės mokytojams tobu-
linti kvalifikaciją, finansavimo užtik-
rinimas steigiant mokytojo padėjėjo,
mokinio asistento pareigybes.  

Jau nuo šio rugsėjo veiklą pradės
mokyklų, kurios turi patirties priim-
ti grįžtančius vaikus ir gali teikti me-
todinę pagalbą kitoms mokykloms,
tinklas. Į jį įtrauktos dvi dešimtys mo-
kyklų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių,
Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus miestų
ir Kauno, Mažeikių, Tauragės ir Ma-
rijampolės rajonų. Vėliau mokyklų
tinklas bus plečiamas ir aprėps visas
Lietuvos savivaldybes.

Taip pat bus parengtos rekomen-

dacijos mokykloms dėl sugrįžtančiųjų
priėmimo ir integracijos. Jose – infor-
macija dėl priėmimo, žinių įvertinimo,
individualaus plano sudarymo, pažan-
gos vertinimo pirmaisiais metais, ne-
formaliojo švietimo veiklų panaudojimo
sugrįžtančiųjų integracijai, finansavi-
mo ir kitais klausimais. Mokytojams,
vadovams, mokyklų socialiniams pe-
dagogams, psichologams bus rengia-
mi kvalifikacijos tobulinimo seminarai.

Numatoma skirti finansavimą,
kad klasėse, kuriose mokosi sugrįžu-
sių emigrantų vaikai, dirbtų du mo-
kytojai ar mokytojo padėjėjai, mokinio
asistentas. 

Programoje bus integruojamas
lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos,
geografijos, pilietinio ugdymo turi-
nys. Daugiau dėmesio bus skirta už-
sienio lituanistinėms mokykloms, jos
padėtų geriau pasirengti tiems, kas iš
anksto planuoja sugrįžti ir tęsti mo-
kymąsi Lietuvoje.

Priklausomybių atsisakoma, bet lėtai
Vilnius (BNS) – Vienas vyresnis

nei 15 metų Lietuvos gyventojas pernai
mažmeninėje prekyboje ir maitinimo
įmonėse įsigijo 1164 cigaretes – tai su-
daro kiek daugiau nei 58 pakelius.

Per metus gyventojų legaliai įsi-
gytų cigarečių kiekis sumenko 3,2
proc., pranešė Statistikos departa-
mentas.

Tabako gaminių mažmeninės kai-
nos pernai padidėjo 7,6 procento. Ci-
garečių kainų didėjimą lėmė nuo 2018-
ųjų kovo 1 d. pradėtas taikyti didesnis
akcizo tarifas.

Pernai nuo su rūkymu susijusių
piktybinių navikų mirė 1 652 žmonių,

arba 2 žmonėmis daugiau nei 2017-ai-
siais. 79,8 proc. nuo šių piktybinių na-
vikų mirusių asmenų buvo vyrai.

2018 m. 100 tūkst. gyventojų teko 59
mirusieji nuo su rūkymu susijusių
piktybinių navikų (miesto gyventojų –
53, kaimo gyventojų – 70).

Vienas 15 metų ir vyresnis Lietu-
vos gyventojas pernai suvartojo vidu-
tiniškai 11,2 litro legalaus alkoholio –
1,1 litro mažiau nei 2017 m. (12,3 litro).

Pernai šalies mažmeninėje pre-
kyboje ir maitinimo įmonėse parduo-
ta 2,9 mln. dekalitrų spiritinių alko-
holinių gėrimų (degtinės, viskio, bren-
džio ir kt.).

Lietuvoje – tymų protrūkis
Vilnius (BNS) – Nacionalinio vi-

suomenės sveikatos centro (NVSC)
duomenimis, Lietuvoje šiemet užre-
gistruoti 698 susirgusių tymais atvejai.

Tarp susirgusiųjų – 167 vaikai ir
531 suaugęs asmuo. 

Prieš tris savaites buvo regist-

ruota 610 ligos atvejų. Kiek daugiau nei
prieš mėnesį – balandžio 23 dieną – 501
tymų atvejis.

Vis dar didžiausias sergamumas
fiksuojamas Kauno mieste, kur užre-
gistruotas 251 atvejis.  Pernai Lietuvoje
užregistruota 30 tymų atvejų.

D. Trump planuoja „dramatišką” pareiškimą 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump nurodė arti-
miausiomis dienomis paskelbsiantis
svarbų pranešimą šalies imigracijos
politikos klausimu, tebetvyrant nusi-
vylimui dėl tūkstančių migrantų, at-
vykstančių per sieną su Meksika.

„Tai aukštosios lygos pranešimas.
Ketiname padaryti prie sienos kai ką la-
bai dramatiška”, – pridūrė Prezidentas.

Jis sakė neplanuojantis uždaryti
sienos su Meksika, bet nori išspręsti
problemą, kylančią dešimtims tūks-
tančių atvykėlių, daugiausiai iš Cent-
rinės Amerikos, kiekvieną mėnesį
kertant sieną ir prašantis prieglobsčio,
nes tuomet JAV tarnybos negali prie-
varta jų repatrijuoti.

Daugiau detalių apie būsimą pa-
reiškimą jis nepateikė.

Vokietijos ir Prancūzijos ministrai vyksta į Kijevą 
Berlynas (ELTA) – Vokietijos už-

sienio reikalų ministras Heiko Maas
teigė, kad jo šalis nori pasiūlyti para-
mą naujam Ukrainos prezidentui Vo-
lodymyrui Zelenskiui, tačiau tuo pačiu
paraginti toliau vykdyti reformas nuo
korupcijos kenčiančioje Ukrainoje.

Kijeve H. Maas susitiks su V. Ze-
lenskiu derybų, kuriose didžiausias dė-
mesys bus skiriamas pastangoms siek-

ti taikos. 
Konfliktas kilo prieš penkerius

metus tarp Rusijos remiamų separa-
tistų ir Ukrainos kariuomenės. Jo
metu, Jungtinių Tautų skaičiavimais,
žuvo apie 13 tūkst. žmonių.

Naujasis Ukrainos prezidentas
inauguracinėje kalboje sakė, kad svar-
biausia jo užduotis bus išspręsti konf-
liktą Rytų Ukrainoje.

„Boeing” vadovas pripažįsta klaidas
New Yorkas (LRT.lt) – „Boeing”

vadovas Dennis Muilenburg davė pir-
mą interviu po to, kai kovą visame pa-
saulyje buvo uždrausti liūdnai pagar-
sėjusio orlaivio „Boeing 737 Max” skry-
džiai. Interviu direktorius tikino, kad
bendrovė „aiškiai pridarė klaidų”,
bandydama tvarkytis su kilusia krize.

Atmetęs teiginius, kad „Boeing
737 Max” atakos kampo įspėjimo sig-
nalas galėjo būti įrengtas netinkamai,
D. Muilenburg pripažino, kad pasiti-

kėjimas tik vienu signalu, kurio gedi-
mas, kaip įtariama, ir sukėlė daugiau
nei 300 žmonių gyvybes nusinešusias
katastrofas Indonezijoje ir Etiopijoje,
buvo klaida. Jis atsiprašė visų katast-
rofų aukų artimųjų.

Po dviejų katastrofų pernai spalį
Indonezijoje ir kovo 10 d. Etiopijoje, nu-
sinešusių iš viso 346 žmonių gyvybes,
„Boeing 737 Max” orlaivių skrydžiai
yra draudžiami tol, kol bus išaiškintos
tikslios tragedijų priežastys.

Šveicarai – už ginklų kontrolės griežtinimą
Ženeva (Diena.lt) – Šveicarai nu-

balsavo „už”, kad pagal Europos Są-
jungos (ES) taisykles būtų sugriežtin-
ti ginklų kontrolės įstatymai.

Referendumo rezultatai rodo, kad
šveicarai palaikė įstatymų pakeiti-
mus. Už tai balsavo 63,7 proc. atėjusių
balsuoti rinkėjų.

Briuselis nusprendė ginklų kont-
rolės įstatymus ES šalyse pakeisti prieš
dvejus metus, reaguojant į teroristinių
atakų bangą Europoje. Jais buvo civi-
liniame gyvenime uždrausti tam tikrų

rūšių pusiau automatiniai ginklai.
Bernas buvo perspėjęs, kad nesu-

griežtinus ginklų kontrolės Šveicarijai,
grėstų išstoti iš Šengeno erdvės, be to,
šalyje nustotų galioti vadinamosios
Dublino taisyklės, ES mastu regla-
mentuojančios prieglobsčio suteiki-
mo procesus.

Tai būtų sukėlę neigiamų pasek-
mių saugumui ir net turizmui, o šaliai
kainuotų „kelis milijardus Šveicarijos
frankų kasmet”, teigė šalies Vyriau-
sybė.

Virtualus V. Putinas ves pokalbių laidą 
Londonas (BNS) – Kompiuteriu

sukurtas Vladimiras Putinas ves nau-
ją pramoginę laidą per BBC, o tarp šio
pokalbių šou svečių, susirungsiančių
su Rusijos lyderiu intelektų kovose,
bus ir įtakingas politinių kampanijų
bei viešųjų ryšių ekspertas Alastair
Campbell.

Kitą mėnesį per BBC Antrąjį ka-
nalą turėtų būti parodytos dvi trumpos
bandomosios laidos „Vakaras su Vla-
dimiru Putinu”. Abiejose laidose bus
po du svečius.     

Visgi pagrindinė šios laidos

žvaigždė bus Vladimiro Putino perso-
nažas, sukurtas pasitelkus  trimatę
(3D) kompiuterinę grafiką. Judesių
fiksavimo technologija leis jam vaikš-
čioti po studiją, sėdėti prie stalo ir „ste-
bint susirinkusiems žiūrovams rea-
liuoju laiku kalbėtis su realiais laidos
svečiais”, nurodė BBC.   

„Visų  mylimas  imtynių su meš-
komis pasaulio galiūnas Vladimiras
Putinas pagaliau pasiekė savo pa-
grindinį tikslą – turėti pokalbių laidą
per BBC”, – rašoma britų visuomeni-
nio transliuotojo pranešime.    

Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje atida-
ryta senatoriaus J. McCain salė. URM nuotr.

Laida „Šįvakar su Vladimiru Putinu” tikisi didžiulės sėkmės. BBC Media nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Paskutinį gegužės savaitgalį New
Jersey valstijoje vyko 69-osios Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auklė-
jimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS)
žaidynės. 

Kaip visada, daugiausia aistrų kėlė
krepšinio turnyras, kuris baigėsi
New Yorko „Geležinio vilko” krep-

šininkų pergale. Šiuo svariu laimėjimu
niujorkiečiai nutraukė Čikagos ,,Li-
tuanicos” krepšininkų viešpatavimą
krepšinio aikštelėje. Prieš tai ,,Litua-
nica” ŠALFASS žaidynės laimėjo  tris-
kart iš eilės, o iš viso šiose didžiausio-
se išeivijoje sporto varžybose pergale
džiaugėsi net devynis kartus.

Pirmąsias vyrų krepšinio rung-
tynes po pratęsimo pralaimėję antrajai
„Lituanica-B” komandai (50:55), kitą
dieną ,,Geležinio vilko” krepšininkai
atsigriebė įveikdami Baltimorės LAK
(47:32) ir Hamiltono „Kovą” (64:21).
Palankiai susiklosčius visoms aplin-
kybėms „Didžiojo obuolio” atstovai
iškopė į finalą, kuriame nugalėjo daug-
kartinius ŠALFASS vyrų A lygio čem-
pionus Čikagos „Lituanicos” krepši-
ninkus 79:71, nors pirmame kėlinyje
nuo savo labiau patyrusių varžovų
buvo atsilikę net 16 taškų. 

Turnyro MVP (ang. most valuable
player) tapo ką tik iš Prancūzijos čem-
pionato sugrįžęs Lorient CEP koman-
dos puolėjas Dominykas Milka – jis
„Geležiniam vilkui” su pertraukomis
atstovauja jau kelerius metus. Čikagos
komandos lyderis Derek Molis tenki-
nosi ŠALFASS vienerių rungtynių re-
kordu, kai į New Jersey „Liepsnos”
krepšį įmetė 12 tritaškių. Tiek D. Mo-
lis, tiek turnyro MVP D. Milka, kuris,
beje, prieš ketverius metus žaidė LKL
Prienų „Prienų” komandoje, buvo ap-
dovanoti ŠALFAAS centro valdybos
pirmininko Lauryno R. Misevičiaus
prizais – oficialiomis Domanto Sabonio
atstovaujamos NBA Indianos „Pacers”
komandos kepuraitėmis.

Tuo tarpu šių metų ŠALFASS B ly-
gio komandų nugalėtojais tapo LAK ko-
manda iš Baltimorės, finale įveikusi
Hamiltono „Kovą” (65:47). Vyrų C lygio
ekipų aukso medaliai šįkart atiteko
jauniausiai turnyro dalyvei – Čika-
gos „Lituanica Juniors” komandai,
kuriai vadovavo jos treneris Aivaras
Majus. 

Geriausia ŠALFASS 69-ųjų pir-
menybių komanda tapusi New Yorko

,,Geležinio vilkas” nutraukė ,,Lituanicos” pergalių seriją

„Geležinio vilko” rinktinė Lietuvių
Fondo skiriamą tūkstančio dolerių
prizą skyrė Connecticuto valstijoje
esančiai Vaivos Vėbraitės vardo li-
tuanistinei mokyklai.

Stalo teniso varžybose 
pirmavo P. Ševelkovas

Be krepšinio kovų, kitoje sporto sa-
lėje, dėl ŠALFAAS stalo teniso turny-
ro apdovanojimų ir Edmundo Čapo
vardinės taurės varžėsi stalo tenisi-

ninkai. Asmeninėse varžybose stalo te-
niso turnyro nugalėtoju tapo nenuils-
tantis šios sporto šakos veteranas, 58
metų Petras Ševelkovas iš New Yorko.
Antrąją vietą užėmė taip pat niujor-
kietis  Deivis Pavasaris, o trečias liko
kanadietis Eugenijus Krikščiūnas.

Dvejetų varžybose pergalę šventė
D. Pavasario ir čikagiečio Renato La-
pinsko pora, sidabro medaliais pasi-
dabino Čikagos lietuvių stalo teniso ly-
gos (ČLSTL) atstovai Mindaugas Bin-
dokas ir Darius Karaliūnas, o trečią

vietą užėmė E. Krikščiūnas ir P. Še-
velkovas.

ŠALFASS vadovas jautėsi 
išsunktas kaip citrina

,,Ne veltui yra sakoma, kad tam-
siausia nakties dalis yra prieš pat auš-
rą... Būtent taip jaučiuosi šiandien.
Nors ir išsunktas, kaip citrina tiek fi-
ziškai, tiek ir psichologiškai, bet lai-
mingas!” – kitą dieną po pasibaigusių
ŠALFASS žaidynių prisipažino šios
organizacijos vadovas ir koordinato-
rius Laurynas R. Misevičius. 

,,ŠALFASS 69-osios žaidynės Eli-
zabeth (NJ) turbūt įeis į mano visuo-
meninės sporto veiklos istoriją kaip
sunkiausiai suorganizuotos, bet ir at-
vėrusios iš karto du naujus puslapius
– turime naują didžiausios išeivijos
sportinės organizacijos vyrų krepšinio
čempioną – ,,Geležino vilko”  koman-
dą, o taip pat ir niujorkietį stalo teni-
so turnyro nugalėtoją – Petrą Ševel-
kovą. Galbūt jiems padėjo ,,Elizabeth”
ir ,,Dunellen” sporto kompleksų sienos. 

Esu labai dėkingas už šią sporto
šventę savo bendraminčiams, be kurių
visa tai nebūtų įvykę. Didelis ačiū
Laimai ir Ramūnui Liutikams, Rimui
Samiui, Sigitai Šimkuvienei-Rosen,
Andriui ir Linai Stanioniams, Rimui
Bitėnui, Rasai Hayes, Lietuvių Fondui
ir visiems gausiems dalyviams bei pa-
dėjėjams salėje ir organizuojant šias
žaidynes! Bendražygis Deivis Pavasa-
ris su žmona Sandra pasistengė, kad
mums nieko netrūktų jų svetinguose
Staten Island namuose. O kai buvo
sunku, labiausiai palaikė patys arti-
miausieji, žmona Ingrida ir mano sū-
nus, mažasis Rokas-Sabonis.

Nepaisant to, buvo labai sudėtinga,
pajutau, kad mane ir visą mūsų orga-
nizatorių komandą lydi malda. Tai
mamos Kaune – ne kitap! – nuopelnas.
Dievas padėjo... Vadinasi, ŠALFASS
dar gyvuos ir, tikiuosi, su visais pasi-
matysime jubiliejinėse 70-osiose ŠAL-
FASS žaidynėse kitų metų pavasarį
Čikagoje.” 

Daugiau „Sporto” 15 psl.

Iš daug jėgų atidavusio ŠALFAAS vadovo
Lauryno R. Misevičiaus rankų ši krepšinio
čempionams skirta gražuolė taurė buvo
įteikta ,,Geležinio vilko” krepšininkams.

ŠALFASS krepšinio turnyro nugalėtoju tapo New Yorko ,,Geležinis vilkas”, nukarūnęs il-
gus metus šiose varžybose dominavusius Čikagos ,,Lituanicos” krepšininkus.

Stalo teniso varžybų nugalėtojai ir prizininkai. Viduryje  ŠALFASS nugalėtojo taure džiau-
giasi P. Ševelkovas.  Rengėjų nuotraukos

A. Laukaičio planuose
– JAV pilietybė ir
nuosavas verslas

22-ejų metų Lietuvos ledo rituli-
ninkas Artūras Laukaitis pastarąjį
sezoną praleido JAV studentų čem-
pionato trečiajame divizione (NCAA
III), kuriame atstovavo Wisconsino
,,Stout” komandai.

Per 27 rungtynes lietuvis pelnė 10
įvarčių ir atliko 8 rezultatyvius per-
davimus, bet šiame universitete nu-
sprendė neužsibūti. Neseniai pa-
skelbta, kad kitą sezoną A. Laukaitis
rungtyniaus Amerikos koledžų ledo ri-
tulio asociacijoje (ACHA) ir gins Li-
berty University garbę.

„Atvykau į JAV dėl aukštesnio
ledo ritulio lygio ir geresnių gyvenimo
sąlygų. Viską įvertinus, gyvenimo ko-
kybė čia geresnė, o galimybės – dides-
nės. Jei turi galvą ant pečių, JAV gali
pasiekti viską, ko trokšti. Čia niekas
nesakys, kad tu negali kažko pasiekti”,

– sakė A. Laukaitis, anksčiau plana-
vęs patekti į pirmąjį NCAA divizioną.

Lietuvis taip pat pridėjo, kad
JAV nori sukurti šeimą, čia įsitvir-
tinti ilgesniam laikotarpiui ir gauti
JAV pilietybę. „Tai ilgas procesas. Tu-
riu įrodyti, kad esu naudingas šiai ša-
liai. Galiausiai noriu sukurti čia
verslą, tapti kompanijos savininku.

Noriu sukurti korporaciją, kuri pa-
dėtų žmonėms. Turiu ambicingų pla-
nų”, – kalbėjo A. Laukaitis.

Lietuvos jaunių rinktinėje A.
Laukaitis debiutavo dar 2014 m., o
vyrų rinktinės marškinėlius apsi-
vilko 2016 m. Pernai jis kartu su Lie-
tuvos vyrų rinktine laimėjo auksą pa-
saulio IB čempionate Kaune.

Ledo ritulininkas A. Laukaitis JAV turi ambicingų planų
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

RASA KAZLAITĖ

Šiemet 80-ies metų jubiliejų minė jusio Lietuvos
disidento, publicisto, religinio mąstytojo Petro
Plum pos pa vardė „Draugo” puslapiuose mir gėjo

dar nuo tada, kai jis būdamas mokslei vis įsijungė į ant-
isovietinę organizaciją, kai 1958  m.  vasario 16  d.
ant  Petrašiūnų elektrinės  kamino iš kėlė  Lietuvos
trispalvę, o netrukus su bendraminčiais įkūrė orga-
nizaciją „Laisvę Lietuvai”, kai buvo pagrindinis ne-
legalios literatūros platintojas, savilaidos būdu per-
spausdinęs Anta no Maceinos, Juozo Girniaus, Stasio
Ylos knygas, Molotovo-Ribbentropo pakto medžia-
gą, iš Maskvos disidentų gautą literatūrą. Žinomo ko-
votojo už laisvę Petro Plumpos pavardė mirgėjo
„Draugo” puslapiuose iki pat Nepri klau somybės
metų, kai jis dalyvavo ka talikiškų, politinių organizacijų
veikloje, kai beveik dešimt metų buvo LR Vyriausy-
bės patarėjas religijos klausimais. KGB persekiojamas,
il giems metams net kelis kartus suimtas ir kalintas la-
geriuose, disidentas Pet ras Plumpa visą gyvenimą ko-
vojo už Tiesą, Laisvę ir Žmogaus teises. 1999 m. Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus Petrą Plumpą ap-
dovanojo Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

Visiems linki Dangaus globėjų pagalbos

Petras Plumpa. Portretinė nuotrauka, daryta 1956 m. pa-
baigoje Klaipėdoje. 

Pokalbį norėčiau pradėti nuo Jūsų nuostatų formavi-
mosi, krikš čioniškos pasaulėžiūros ištakų ir tautinio są-
moningumo pradžios. Kas skiepijo Jums šias vertybes, ku-
rios vėliau tapo Jūsų gyvenimo savastimi, Jūsų kovos ke-
lio už Tie są ir Žmogų tikslu? 

Prie Dievo atvedė krikšto tėvai, kai 1939 m. per
Velykas nunešė į Su vainiškio bažnyčią pakrikštyti.
Reli gi nius veiksmus atlikti (žegnotis, po terius kal-
bėti) buvau išmokytas gal nuo 5-erių metų, o apie tai,
kad yra Dievas, sužinojau vėliau – iš vyresnio bro-
lio. Kartą, kai buvau kokių šešerių metų, kapinėse
paklausiau brolio – kodėl tas žmogus prie kryžiaus
pri kaltas? Brolis jau buvo baigęs pra džios mokyklą
ir „privestas prie Ko munijos”, todėl labai paprastai
ir aiškiai man papasakojo, ko dar niekada nebuvau
girdėjęs – apie Dievą ir Kristų Atpirkėją. Nuo tos aki-
mirkos įstrigo tikėjimas, kad Dievas viską sukūrė,
Jis yra visur, Jis viską mato ir žmogui gali padėti. 

Mokantis sovietinėje ateistinėje mokykloje at-
sirado abejonių dėl žmogaus kilmės, žmonijos am-
žiaus ir t. t. Išsigandau, jog pradeda svyruoti šei moje
įdiegta gyvenimo atrama, todėl pradėjau kas dieną
melstis, kad Die vas duotų išminties pažinti Tiesą. Tai
tęsėsi 7-erius metus. Po to, jau lageriuo se, atėjo nu-
švitimas, bet po ilgų ieškojimų.

Mano patys pirmieji patriotiški įspūdžiai pra-

sidėjo 1944 m. pavasarį, kuomet generolas P. Ple-
chavičius paskelbė savanorių mobilizaciją į Vietinę
rinktinę – su tikslu pasi trau kus vokiečiams neįsi-
leisti į Lietuvą sovietų. Kadangi tuo metu tebuvau
penkerių, tai įvykių prasmės nesuvokiau, bet gerai
atsimenu tą vakarą, kuomet į trobą susirinko mies-
telio vyrai palydėti mano brolių į lietuviškąją armiją
ir sustoję visi sugiedojo Lietuvos himną.

Gerai atsimenu tų metų vasarą, kai atsitraukė
palyginus santūrūs vokiečiai, o į jų vietą atėjo grės-
mingi sovietai. Prasidėjo stribų siautėjimas, kratos,
mobilizacija ir žmonių šaudymas. Kiekviena savai-
tė buvo kupina kraupių įvykių. 1944 m. rugpjūtį vy-
resniuosius brolius paėmė į raudonąją armiją. Tačiau
brolis Al bertas pabėgo ir išėjo į partizanus. Namuose
naktimis pradėjo rinktis ginkluoti „miško broliai”. 

Mūsų namuose užsiliko vieno par tizano atvež-
ta prieškarinė patrioti nė spauda: „Karys”, „Trimi-
tas”, „Policija”, „Žvaigždė”, „Lurdas”, „Žvaigždutė”,
„Kariūnas” ir kt., ku rią vėliau, jau pramokęs skai-
tyti, nuo lat varčiau ir skaitinėjau. Visa ma no vai-
kystė praėjo beskaitant tuos leidinius ir begyvenant
nepriklausomos Lietuvos siekiais. Manau, mano
gyvenimui tai padarė didelės įtakos. Tai buvo tikra
patriotinio sąmonin gumo mokykla.

Jūsų rezistencinė kova už lais vą žodį ir mintį Lietu-
vos laisvės kovų istorijoje paliko ryškų pėdsaką. Papasa-
kokite apie tą laiką, apie tuos pavojus, kurie buvo tapę vos
ne Jūsų kasdienybe.

Kai 1954 m. baigiau Suvainiškio septynmetę mo-
kyklą, pradėjau dirbti kolchoze. Laisvalaikiu skai-
čiau gro žinę literatūrą, kas dieną parašydavau po ei-
lėraštį ir pradėjau rašyti romaną „Kruvina pa-
švaistė” – apie par tizanų kovas. Dabar negalėčiau pa-
sakyti, kiek tas romanas buvo me niškas, nes teismo
sprendimu jis bu vo sunaikintas. 

1955 m. po vasaros atostogų su sirinkę į Pandė-
lio mokyklą dešimtų-vienuoliktų klasių moksleiviai
pra dė jo leisti antisovietinį rankraštinį laik raštėlį
„Laisvės balsas”, kuriam kartais duodavau savo ra-
šinių. Laik raštėlį redagavo rajono švietimo sky-
 riaus inspektoriaus duktė N. Gaškai tė. Iki 1956 m. pa-
vasario išėjo šeši laik raščio numeriai. 1955 m. gruo-
 džio 20–28 d. grupės nariai spausdintomis raidėmis
perrašė ir Pandėlyje išplatino atsišaukimus, ku-
riuose kvietė nepamiršti Lietuvos okupacijos pa-
sekmių ir neprarasti išsivadavimo vilties. 

Čekistai 1956  m. balandžio mė nesį įtariamus
moksleivius pradėjo tardyti. Kadangi niekas nepri-
sipažino, todėl nuteisti nebuvo, bet pogrindinio
laikraštėlio leidyba 1956 m. rudenį sustojo, o dau-
guma laikraš tė lio bendradarbių išvažiavo į Kauną ir
Vilnių.

1957 m. Vėlinių demonstracijoje Kaune dalyva-
vo apie 2 000 žmonių mi nia, buvo suimti 102 dalyviai.
Toje de monstracijoje dalyvavę Pandėlio moksleiviai
nusprendėme vėl susiburti į pogrindinę grupę. 1957
m. lapkričio 14 d. Kauno Ąžuolyne davėme priesai-
ką siekti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. 

Organizacijos nariai naktį iš vasario 15-osios į
16-ąją Vilniuje, ant kalno netoli Olandų gatvės, iškėlė
vė liavą. Tuo tarpu Kaune vasario 15 d. vakare mes
nuvažiavome į Petrašiū nus. Buvo nutarta iškelti tris-
palvę ant 80 m aukščio elektrinės kamino, nes kaip
darbuotojas turėjau leidimą įeiti į elektrinės terito-
riją. Įkopęs į kaminą jo viršūnėje pririšau vėliavą.
Kitą vakarą Kauno gatvėse išplatino me atsišauki-
mus. Vėliava buvo pastebėta tik rytą prieš devynias,
o čekis tai užtruko dar valandą, kol ją nuėmė. 

KGB agentai įvairių priemonių pagalba orga-
nizaciją susekė ir kovo 13–14 d. jos narius suėmė. Kra-
tos metu buvo paimta 146 egzemplioriai spausdina-
mos „Laisvę Lietuvai’’ or ga  nizacijos programos. 

1958 m. liepos 28–31 d. Vilniuje vy ko teismas. Aš-
tuoni teisiamieji bu vo kaltinami antisovietine agi-
tacija bei grupine veikla ir nuteisti nuo 2 iki 10 m.
laisvės atėmimo. 

Nors čekistai vėliau kai kuriems organizacijos
dalyviams siūlė rašyti malonės prašymus, šia gali-
mybe nė vienas nepasinaudojo ir išbuvo lage riuose
visą bausmės laiką. Man tie 7 nelaisvės metai buvo
tik laisvės kelio pradžia. Tas kelias atvedė į krikščio -

Žinomas disidentas Petras Plumpa vestuvių dieną su žmo-
na Aldona, kuriai netrukus teko sunki lemtis – sovietų val-
džia ilgus metus neteikė jokių žinių apie tremtyje kalintį vyrą.

nybę, kurioje atsiskleidė dieviškojo pa saulio didybė,
o kartu nauji siekiai, darbai ir kalėjimai... Dar vėliau
pažintis su kunigu Juozu Zdebskiu, arkivyskupu Si-
gitu Tamkevičiumi ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kroni kos redagavimas, spausdinimas ir platinimas
ir vėl lageris...

Kaip įveikdavote tą kiekvienam žmogui nesvetimą jaus-
mą – baimę, kuri panašių žygių akivaizdoje kausto net patį
drąsiausią ko votoją?

Kai pirmą kartą patekau į lagerį Mordovijoje, pir-
muosius metus pra lei dau tarp senų politinių kalinių,

Publicistas, religijos mąstytojas, disidentas Petras Plumpa
sako kalba ateitininkų suvažiavime.

bu vusių partizanų, tarp kunigų ir sektantų. Tai buvo
gana įdomus, naudingas ir daug kuo netikėtas me-
tas. Pir mąją dvasinę pagalbą gavau iš kun. Algirdo
Mociaus, kuris buvo nuteistas jau antrą kartą. Kar-
tą jis man atnešė kelis ranka prirašytus sąsiuvinius,
kuriuose buvo į lietuvių kalbą išversta Luís Gonza-
ga da Fonseca knyga „Marija kalba pasauliui” – Fa-
timos apsireiškimų ir stebuklo aprašymas. Toji
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knyga padarė didžiu lį įspūdį ne tik
man, bet ir kai ku riems kitiems Dievo
buvimu abejoju siems lietuviams. Ne-
tikėti stebuklu, kurį Fatimoje matė
apie 70 000 žmo nių, būtų tiesiog kvai-
la. Tai paskatino atsigręžti į maldos gy-
venimą. Vie ną vakarą skaitant „Kris-
taus seki mą’’ įvyko staigus dvasinis
perversmas: viena akimirka dingo vi-
sos tikė jimo abejonės – visi tos katali-
kiškos knygos teiginiai tapo supran-
tami ir priimtini. Kai kam sunku buvo
pati kė ti, kad per vieną naktį gali pasi -
keisti žmogaus pasaulėžiūra. Tačiau tai
buvo faktas, kurio tikrumą vėliau pa-
tvirtino ištisi dešimtmečiai. 

1965 m. į Lietuvą grįžau jau kaip
sąmoningas praktikuojantis katali-
 kas. Matydamas totaliai sovietizuoja-
mą Lietuvą, po poros metų nuspren  -
džiau užsiimti krikščioniška pasau-
lietine veikla.

Nelegaliai gyvenant ir dirbant, iš
esmės visas gyvenimas ir veikla tapo
nelegalūs: dalyvavimas slaptuose jau-
nimo sambūriuose – prie bažnyčių ir
butuose; demonstratyvi jaunimo gru-
 pių išvyka į rajonines bažnyčias; da ly-
vavimas renginiuose okupantų su nai-
kintose šventvietėse ir t. t. Viso to ap-
rašymui reikėtų daug laiko ir pastan-
gų.

rėjas tapo formaliu valdininku, tik pa-
galbininku Vyriausybės politi kams,
nedarančiu įtakos premjero koman-
dos sprendimams. Tačiau pa tarėjas
turi vizuoti visus savo srities Vyriau-
sybės sprendimus, tuo pačiu prisiim-
damas atsakomybę už tų spren dimų tu-
rinį bei pasekmes. Ka dangi Vyriausy-
bė kartais priima nu tarimus ar pot-
varkius, kurie būna nepriimtini reli-
ginėms bendrijoms, todėl Vyriausybės
patarėjas religijų klausimais atsiduria
dviprasmiškoje padėtyje, neturėdamas
galimybės ką nors pakeisti. Esant tokiai
padėčiai, patarėjo tūnojimas Vyriau-
sybės kan celiarijoje tampa amoraliu.  

Ir pabaigai. „Draugo” ištiki mieji ben-
dražygiai, leidėjai, ska itytojai norėtų išgirsti
Jūsų palin kėjimą „Draugui”, kuris šiemet mi-
 nės 110 metų jubiliejų.

1995 m. lankydamasis Čikagoje
pa buvojau ir „Draugo’’ spaustuvėje.
Maloniai nustebino ten su pasenusia
technika dirbančių žmonių atsidavi-
mas lietuviškos spaudos reikalui. Tai
kažkuo priminė mūsų lietuvišką pog-
 rindį. Tada susidarė įspūdis, kad išei-

Kovotojai už Laisvę (iš k.): partizanas Jonas Kadžionis (iškalėjęs 25 metus), garsusis bė-
glys iš sovietinio laivo Simas Kudirka, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, rusų disidentas
Sergejus Kovaliovas ir Petras Plumpa Pilviškiuose 2008 m. rugsėjo 23 d.

bet nebuvo nuolatinės baimės. Įta rinė-
jimai buvo neišvengiami, nes KGB se-
kimas buvo intensyvus ir nuolatinis.
Patirtis bei intuicija išmokė atskirti
įtartinus žmones, o Dievo pa galba kar-
tais išvesdavo iš pavojingiau sių padė-
čių. Netikintys šiuolai kiniai žmonės to
negali suprasti, to dėl dabarties taria-
mieji „krikščio nys’’ išsižada Dievo ir
Evangelijos tie siog dėl menkniekių, dėl
menka ver čių gyvenimo malonumų.
Taip sukuriamas gyvenimas bedie-
viškoje baimėje, kurioje nėra nei mei-
lės, nei laimės. Argi ne iš to tautoje kyla
ne viltis, savižudybės ir bėgimas iš tė-
vynės?

„Draugas” buvo vienas tų laik raščių, ku-
ris moraliai visada pa laikė disidentinę dva-
sią. Todėl, kai sovietų represoriai įkalinę Jus
ne leido perduoti Jums laiškų, siuntinių, ne-
leido su Jumis susisiekti net Jūsų žmonai,
šis išeivijos leidinys pirmasis paviešino šį fak-
tą savo puslapiuose. Ką Jums šiuo nelengvu
gyvenimo etapu reiškė toks spausdinto
žodžio palaikymas?

Politiniai ir sąžinės kaliniai dau-
giausiai išgyvena dėl savo šeimos ir ar-
timųjų likimo bei vargų. Todėl bet
koks jų vargo išviešinimas sužadina
daugelio žmonių solidarumą Tėvynė-
 je ir užsienyje. Mano šeimai tai buvo di-
delė parama, nes padėjo moraliai ir ma-
terialiai išgyventi priešiško režimo
sąlygomis.

Būdamas lageriuose ir kalėjimuo -
se, aš žinių apie „Draugo’’ ir kitų už-
sienio leidinių solidarius rašinius ne-
gaudavau, nes čekistai stengėsi kali-
nius visaip izoliuoti nuo tokios in for-
macijos, kuri galėtų kaip nors kalinius
moraliai palaikyti. KGB tikslas buvo –
kalinius visapusiškai su žlugdyti, todėl
cenzūruodavo laiškus bei ribodavo pa-
simatymus su artimaisiais.

„Draugo” puslapiuose Jūsų pavardė
mirgėjo skirtingais laikotarpiais. Iš pradžių
kaip disidento, vėliau – kaip aktyvaus at-
eitininko, dar vėliau – kaip žmogaus, einan -
čio atsakingas pareigas Nepri klau so mos Lie-
tuvos valstybinėse institucijose. Tai rodo, kad
viso Jūsų gyvenimo veiklos pagrindinė už-
duotis buvo dirbti Lietuvai. To dėl noriu klaus-
ti – ar visi Jūsų lū kesčiai pasiteisino, ar visi
suma ny mai buvo įgyvendinti? Ar disi-
 dentinės Lietuvos praeities idealai nepra-
randa šiandieninėje Lietu vo je savo vertės?

Man, kaip katalikui, išoriškai da-
 bar yra kur kas lengviau gyventi ne gu
sovietmečiu: galiu laisvai kalbėti, ra-
šyti ir organizuoti. Tačiau morališ kai
dabartis yra sudėtingesnė, o problemos
painesnės. Laisvė atidarė ka nalus tie-
sai ir melui, meilei ir egoizmui, gėriui
ir blogiui. Jeigu sovietme čiu buvo aiš-
kūs tikslai ir nuolatiniai priešinin-
kai, tai dabar daugelio žmonių, orga-
nizacijų ir partijų sie kiai nepastovūs,
morališkai ne skaid rūs, be tolimos per-
spektyvos. Tokioje tiesos ir melo, gėrio
ir blogio mišrainėje krikščioniškoji
raiška greitai išblėsta, išlaikydama
tik formalius pavidalus. Apibendri-
nanti iš vada galėtų būti tokia: laisvai
gyventi dar nereiškia geriau gyventi.
Krikščionys turėtų rimtai įvertinti
savo dabartinį gyvenimą.

Viename „Draugo” numeryje yra tokia
žinutė: „Nutarė atsista tydinti net 8 metus
dirbęs vyriau sybės patarėjas religijų klau-
simais Petras Plumpa. Paraginęs Lietuvos
vyriausybę pasekti Euro pos, kur valstybės
ir religinių ti kėjimų santykius palaiko mi-
nisterijos bei departamentai ir siūlęs rink-
tis Religijų departamento prie Teisingumo
ministerijos modelį, P. Plumpa išgirdo at-
sakymą, kad tam reikalingų pusės milijono
litų nėra”. Ar nesigailite, kad tada pri ėmėte
tokį sprendimą?

Pastaruoju metu Vyriausybės pa ta-

 vijos lietuviai išlaikė stipresnį patrio-
 tizmo jausmą negu Lietuvoje gyve-
 nantys tautiečiai.

Gaila, kad po 20 metų padėtis la bai
pasikeitė, o laikraščio skaitytojų su-
mažėjo iki vieno procento (turint ome-
nyje, kad Amerikoje gyvena keli šim-
 tai tūkstančių lietuvių). Jaunajai kar-
tai, besimokančiai ir studijuojančiai
anglų kalba, lietuviška spauda pra-
randa potraukį. Tai gyvenimo dėsnis,
būdingas beveik visoms tautoms, gy-
venančioms didesnių tautų terpėje.

Norėčiau padėkoti „Draugo’’ skai-
 tytojams, kurie sovietmečiu pri si dėjo
teikdami paramą Lietuvai ir mūsų
šeimai. 110 m. jubiliejus kultū riniam
židiniui, kuris per daugelį de šimtme-
čių šildė tautiečių ir tėvynainų širdis,
yra solidus. Esant galimybėms gal
laikraštis galėtų įgyti ir kitokių tech-
ninių bei kalbinių pavidalų, nes jaunoji
karta jau nebeišsi verčia be vaizdinių
ir garsinių įspū džių. Prie tokio atsi-
naujinimo gal norėtų ir galėtų prisidėti
jaunieji protėvių palikimo mylėtojai? 

Visiems linkiu Dangaus globėjų
pagalbos!

Klausimas Jums kaip leidinio „XXI am-
žius” redaktoriaus pavaduotojui, publicis-
tui. Ar šių laikų laisvas žodis Lietuvoje pa-
teisina mūsų knygnešių auką, aušrininkų,
Nau josios Romuvos pastangas kuo pla čiau
skleisti Tiesos žodį?

Su Kovo 11-ąja atsirado informa-
cijos gavimo ir saviraiškos laisvė. Žmo-
nės, išugdyti melagingoje sovieti nėje at-
mosferoje, gali sužinoti savo tėvynės is-
toriją, okupacijos baisu mus ir aplin-
kybes, žmogaus teisių ver tę ir galimy-
bes. Kas nori, tas šio mis galimybėmis
pasinaudoja ir gali iš esmės pakeisti as-
meninį gyvenimą bei visuomeninę
raišką. Daugelis žmonių labai praplė-
tė savo pasaulė žiūrą, tapo visapusiškai
išprusę, tačiau tik nedaugelis iš es-
mės pakeitė savo asmeninį gyvenimo
būdą: savo santykius su kitais žmonė-
mis, su šei mos nariais, su visa visuo-
mene, pa galiau – su savąja nepriklau-
soma vals tybe. Todėl šalyje toks aukš-
tas ko rupcijos lygis, tiek daug nevilties,
bui tinio smurto, savižudybių. Visa tai
skatina bėgti iš gimtinės, nors iš esmės
tai yra bėgimas nuo savojo šešėlio...

Buvo tam tikra gyvenimo įtampa,

Garsusis bokštas, ant kurio 1958 m. laisvės
kovotojas Petras Plumpa iškėlė Trispalvę.
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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
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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! 

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. 

Pasiteirauti
tel. 773-585-9500

skelbimai
@draugas.org

,,Draugo” sudoku nr. 142
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Vida Karalius, Cleveland, OH
Viktoras Simkus, Whiting, IN

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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

REMKIME
DRAuGo

foNDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGO FONDAS

Atkelta iš 1 psl.

Jeep Club Lithuania siekis – ypa-
 tingai paminėti šiuos jubiliejinius Bal-
tijos kelio metus, todėl renginio orga-
nizatoriai inicijavo visų Lietu vos, Lat-
vijos ir Estijos automobili ninkų ir
motociklininkų simbolinį žygį, kuris
atkartos Baltijos kelią ir dar kartą
įprasmins jo pagrindinę  – Vienybės ir
Laisvės – idėją. Savo dalyvavimą šiame
tarptautiniame žygyje patvirtino jau 16
automobilių bei motociklų mėgėjų
klubų, o viso žygyje žada dalyvauti nuo
5 000 iki 8 000 įvairių markių ir mode-
lių  automobilių, visi – pasipuošę spe-
cialiai šia proga sukurta atributika. 

Kaip sakė Jeep Club Lithuania
prezidentas Nerijus Laurinaitis, ren gi-
nyje dalyvaujančios transporto prie mo-
nės specialiai bus vienodai išgražintos,
nes būtent taip siekiama atspindėti vie-
nybę,  be to – dar ir pa tekti į Lietuvos
agentūros ,,Factum” bei pasaulio Guin-
ness rekordų knygas kaip masiškiau-
siam automobilininkų renginiui.  

Išskirtine tautine atributika pa si-
 da binę 30 automobilių iš Vilniaus ir tuo
pačiu metu iš Talino istoriniu Bal-
 tijos keliu vyks link Rygos. Prie šių va-
žiuojančių automobilių numa tytuose
geografiniuose taškuose pri si jungs

kiti automobilių, motociklų klubų na-
riai bei norintys dalyvauti pavieniai as-
menys. Pirmasis numa tomas sustoji-
mas bus Rygoje, kur miesto valdžios at-
stovams bus įteikiamos simbolinės
dovanos. Antrasis sustojimas numa-
tomas Taline bei Vilniuje, kur taip
pat simbolinėmis do vanomis bus ap-
dovanoti Talino ir Vilniaus valdžios at-
stovai. Visose trijose Baltijos šalių
sostinėse bus gie dami tautiniai him-
nai, vyks šventiniai koncertai. 

Išeivijos lietuviai kviečiami pri si-
 jungti. Jei tuo laiku būsite Lietu voje ir
norėsite dalyvauti Baltijos žy gyje savo
automobiliu, dėl jo papuošimo tautine
žygio atributika galite kreiptis šiais ad-
resais:

Vilniuje: UAB Miranda Design Solutions
tel. 8 687 17710, info@miranda.lt

P. Lukšio g. 16-249. 

Kaune: Dariaus Mačiulio įmonė
+370 698 74226

darius@promo-cars.lt

Daugiau informacijos apie šį automo-
bilių žygį Baltijos keliu tal pinama interne-
tiniame tinklalapyje: http://www.baltijos-
kelias30.lt/

Automobilių virtinė
pakartos Baltijos kelią

Tarptautinio žygio per tris Bal tijos šalis automobiliai bus pasipuošę vienoda tautine at-
ributika. Jeep Club Lithuania nuotr.

Pasveikinkime „Draugą”
Laikas nestovi vietoje. Viskas keičiasi, keičiamės ir mes patys. Žmogus – nuostabą
keliantis kūrinys. Su nuostaba galime kalbėti ir apie save, apie Amerikos išeivių
veiklą. Mūsų akivaizdoje kūrėsi JAV Lietuvių Bendruomenė ir įvairios organiza-
cijos. Vyko milžiniškas kūrybinis darbas. Dar kažkada anksčiau, po dešimtmečių
lietuviško rašto draudimo, lietuvių tautai nešant Rusijos caro okupacijos naštą,
lietuvybė nemirė. Išliko gyva ,,Varpu”, ,,Aušra”, lietuviškomis maldaknygėmis ir
kitomis knygomis, spausdinamomis Užnemunėje, Tilžėje. 

Kaip yra šiandien, kada Lietuva atsikratė okupacijos jungo? Ar dabar pa-
kankamai yra mylinčių savo spaudą? Ar mes įvertiname išeivijos lietuvišką
rašto žodį? Ar galima tikėtis sėkmingo lietuvybės išlaikymo ir sėkmingo

jaunosios kartos auklėjimo be laikraščio, kuris, beje, savaitė po savaitės, me-
tai po metų informuoja ir apie jaunimo mokyklas, jų renginius? 

Liepos 12 d. Amerikos lietuvių laikraštis ,,Draugas” švęs 110 metų jubiliejų.
,,Draugas” yra nuveikęs titanišką darbą, padėdamas lietuviams išlaikyti tau-
tiškumą, papročius ir kalbą. Per tuos ilgus dešimtmečius laikraštis sugebėjo iš-
laikyti ištisas kartas ištikimų skaitytojų. Vyko savotiškas dviejų kelių proce-
sas – lietuviškam žodžiui pasišventę žmonės išlaikė savo laikraštį, tuo pačiu laik-
raštis juos jungė į bendruomenę. Kaip ir pirmieji lietuvių laikraščiai Lietuvoje
– „Aušra” jungė aušrininkus, „Varpas” – varpininkus, – ,,Draugas” jungė drau-
gininkus, nors toks vardas ir neprigijo. Jis jungė katalikus, bet jį skaitė ne vien
tikintieji. Tai buvo kur kas platesnio masto leidinys, nors jį daugelį dešimtmečių
leido kunigai ir vienuoliai. Laikraštis iš krikščionybės ir tikėjimo perėmė pa-
garbą tiesai, atsidavimą tėvynei Lietuvai ir tėvų kultūrai bei kalbai. Ir tie šven-
ti dalykai buvo svarbioji priežastis, palietusi didžiąją dalį lietuvių išeivių emig-
rantų ir juos subūrusi. „Draugas” pasakojo apie daugelio kartų idėjas, madas,
istorinius lūžius ir sugebėjo patenkinti jų dvasios poreikius. Šiandien, mo-
derniais laikais, kada laikraštį jau galime skaityti internete, jis tebėra verty-
bė, nes remiasi prieš šimtą metų užprogramuotais tikslais – tikėjimu ir lietu-
vybe.  

Pasitikdami ,,Draugo” 110 m. jubiliejų, nepamirškime jį pasveikinti, pa-
garbos ir pripažinimo vardant atsiųsdami savo auką ar surasdami naują pre-
numeratorių. Prisiminkime savo tėvus, senelius, kurie ,,Draugo” laikraštį my-
lėjo ir vertino  kaip savo gyvenimo dalį, kaip ištikimą palydovą ir dvasios reiš-
kėją. Laikraštyje įamžinkime sau brangių žmonių vardus, kad jie, būdami am-
žinybėje, džiaugtųsi esą nepamiršti patys ir kad nepamiršti jų idealai.

Prašome rašyti: Draugas Foundation ir siųsti 4545 W.  63rd Street, Chica-
go, IL 60629. 

Visos aukos nurašomos nuo federalinio mokesčio nr. ID 36-3916303

DF taryba

Su 500 dolerių:
Dalia Jakienė, Blue Bell, PA, gar-

bės narė, iš viso 10,318 dol.

Su 400 dolerių:
Helena Stancikas, Oak Park IL, iš

viso 400 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, West-

lake Village, CA,  garbės nariai, iš viso
3,530 dol.

Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
Willoghby, OH, garbės nariai, iš viso
2,360 dol.

Algis ir Vaida Mikuckiai, La Ca-
nada, CA, garbės nariai,  iš viso 2,225
dol.

Regina Idzelienė, Sugar Grove, IL,
iš viso 300 dol.

Joseph E. Sterns, Sarasota, FL,  iš
viso 150 dol.

St. Casimir Sisters, Marquette, IL,
iš viso 100 dol.

Su 50 dolerių:
Birutė Prasauskienė, Lomita, CA,

garbės narė, iš viso 2,350 dol.
Danguolė Kviklytė, Ann Arbor,

MI, iš viso 300 dol.

David Savickas, Springfield, MA, iš
viso 100 dol.

Lucas Carolyn, San Francisco, CA,
iš viso 100 dol.

Dalia Armonas, Mentor OH, iš
viso 50 dol.

Liucija Kašiuba, Brooklyn, NY, iš
viso 50 dol.

Gerda Wetzel, Park Ridge, IL, iš
viso 50 dol.

Geoffrey ir Mary Northrop, San
Diego, CA, iš viso 50 dol.

Su 30-25-20 dolerių:
Ramunė Bergstrom, Bay Harbos Is-

land, FL, iš viso 660 dol.
Rev. Edward Vitkauskas, Bethel

Park, PA, iš viso 75 dol.
Elvyra Vodopalienė, Gulfport, FL,

iš viso 70 dol.
Danielle Bowen, Freeport, ME, iš

viso 45 dol.
Jeannette Norris, Seattle, WA, iš

viso 25 dol.
Barbara Schmidt, Milford, CT, iš

viso 25 dol.

Draugo Fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems už aukas

Draugo fondo aukotojai
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PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Atkelta iš 3 psl.

Kalbate apie nemalonius dalykus, ta-
čiau balse negirdžiu nuoskaudos.

Kad čia ne nuoskaudos – man la-
biau gaila, kad taip yra, kad neišnau-
dota proga ką nors gero padaryti ki-
tiems, kas pasenę pakeisti naujesniu ir
pažangesniu. Žinoma, jeigu man čia
nepatiktų, yra pasaulyje daug šalių,
kur galėčiau ramiai būti ir veikti, vi-
sai nesukdamas galvos. Bet nemanau,
jeigu išvykčiau iš Lietuvos, būtų pa-
saulio pabaiga. Reikia su žmonėmis,
kurie yra kitokie savo pasisakymais ar
gyvenimo būdu, geriau elgtis ne tik vi-
suomenėje, bet ir bažnyčioje. Neap-
lenkiant pabėgėlių ar LGBT bendruo-
menių ar tų, kurie kovoja už žmogaus
ir tautų teises ar laisves. Viduramžiš-
ka yra apie tai nekalbėti, bendrauti tik
su tais, kurie mums malonūs, su ku-

riais mums nemalonu bendrauti, rei-
kalauti juos gydyti ar uždaryti į kalė-
jimus.

Ar palaikote ryšius su kuo nors Čika-
goje?

Be abejo. Ir su tais, su kuriais
kartu esu dirbęs, su skautais ar Pal.
Jurgio Matulaičio misija, su daugybe
draugų, kurie nėra susiję su mano
profesija ar darbu. Ketinau birželio mė-
nesį nuvykti, dalyvauti vestuvėse ir
krikštynose, kurios, labai gaila, atsi-
dėjo. Tai dabar būsiu tik rytinėje pa-
krantėje. Nuo birželio vidurio iki lie-
pos vidurio. Apsilankysiu Vermonto
Neringos stovykloje, nes jai šiemet
sukanka 50 m., būsiu Bostone. Kol
dar galiu judėti... 

Tėve Antanai, dar sykį sveikiname su
jubiliejumi ir dėkojame už skirtą laiką.

Antanas Saulaitis Žydinčiu pavasario taku iškeliavai, brangusis – iškeliavai...
Man taip sunku Tave išleist į kelią,

Kuriuo negrįžta niekas atgalios...

A † A
VINCAS ZINKUS

Mirė š. m. gegužės 29 d., sulaukęs 93 metų. 
Gyveno Indianoje.
Gimė 1925 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Meilutė ir šeima.
Priklausė Šaulių sąjungai.
Atsisveikinimas su velioniu įvyks birželio 5 d., trečiadienį, Lack

& Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457.
Lankymo valandos – nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v.

Laidotuvės vyks ketvirtadienį, birželio 6 d. Iš laidojimo namų
9 val. r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, kurioje 10 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius daly-

vau ti palydint velionį į paskutinę kelionę.

Nuliūdę artimieji

A † A
KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ

PETRUŠIENĖ

Mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų my-
lima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, ap supta
artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip
nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams,
mėgstančią juokauti ir mielą. 

Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo privačios.

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Panemunėje, buvo jauniausias dakta ro
Antano ir Sofijos Garmų vaikas. Augo džiaugdamasi laimingu gy-
 venimu, apsupta mylimos šeimos. 1944 m. pasitraukė į Vokie ti ją
ir gyveno DP stovyklose, kur lankė lietuvišką mokyklą ir skau-
ta vo. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo dėkinga tai nuostabiai ša-
liai.

Būdama 16 metų amžiaus Čikagoje baigė gimnaziją, o 20 metų –
University of  Illinois, įgydama bakalaurą iš chemijos. Pradėjo dirb  -
ti kaip chemikė, vėliau susituokė ir išvažiavo gyventi į Cali for  niją.
Čia Tusė dirbo Bio Science Laboratories, vėliau Hughes Reaserch
Laboratories lazerių tyrimo srityje. Gimus vaikams ta po ,,pilna-
laike mama”. Aktyviai savanoriavo vaikų mokyklose, organiza-
cijose.   

Tusei buvo tikras džiaugsmas matyti, kaip jos vaikai augino sa -
vo vaikus. Visus anūkus ji labai mylėjo ir įvertino kiekvieno skir-
 tingas savybes. 

Nuliūdę liko: vyras Vitalis Tulė Petrušis; sūnus Mikas su žmo na
Jennifer; dukra Tina Udrienė su vyru Linu; anūkai Aleksas, Vik-
 torija, Julytė, Markus, Jonas ir Lukas; sesuo Irena Rima vičienė
su šeima, kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje.

Nuliūdę artimieji

Deividas Sirvydis greičiau
grįš į Europą, nei taps NBA
rotacijos žaidėju. Šį ir kitą

NBA naujokų biržoje dalyvau-
siantį lietuvį – Igną Brazdeikį, ar-
tėjant NBA renginiui įvertino
ESPN analitikai.

ESPN bandė nustatyti pro-
centinę tikimybę kiekvienam bū-
simam NBA naujokų biržos šau-
kimui ateityje tapti lygos žvaigž-
de, starto penketo ir atsarginių
suolo žaidėju, arba krepšininku,
kuris greičiausiai rungtyniaus
Europoje. ESPN apskaičiavo žai-
dėjų produktyvumą NCAA ir ki-
tose lygose, naujokų biržos prog-
nozes, jaunuolių fizinius duo-
menis bei sportinį pasiruošimą.
Pagal šiuos skaičiavimus, tarp
kitų būsimų NBA naujokų ESPN
bandė prognozuoti D. Sirvydžio
bei I. Brazdeikio karjeros per-
spektyvas.

Daugiausia abejonių ESPN anali-
tikams kyla dėl D. Sirvydžio ateities
stipriausioje krepšinio lygoje. Nors
ESPN skaičiavimais jis turi daugiau
perspektyvų tapti NBA žvaigžde arba
starto penketo žaidėju nei I. Brazdeikis,
vis dėlto jam prognozuojama didžiau-
sia tikimybė daryti karjerą ne NBA, o
Europoje – net 42 proc. Tai didžiausias
procentas tarp visų 60 prognozuojamų
NBA šaukimų. 

Palyginimui, I. Brazdeikiui tei-

kiama net 86 proc. tikimybė tapti NBA
atsarginių suolo žaidėju ir tik 8 proc.
tikimybė karjerą tęsti Europoje.

Kita vertus, įdomu, kad D. Sirvy-
džiui numatoma net 17 proc. tikimybė
ateityje tapti NBA starto penketo žai-
dėju. Tokį procentą turi tik 18 iš 60
prognozuojamų NBA naujokų biržos
šaukimų. ESPN I. Brazdeikiui prog-
nozuoja 40-ąjį, D. Sirvydžiui – 47-ąjį
naujokų biržos šaukimą. NBA naujo-
kų birža Brooklyne vyks birželio 20-ąją.

D. Sirvydžiui 
– dviprasmiška karjeros NBA prognozė

SPORTAS
Atkelta iš 9 psl.

Deividas Sirvydis greičiau grįš į Europą
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http://draugokalendorius.org
www.facebook.com/draugolaikrastis

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 birželio 5 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemon-
te pasižiūrėti LRT istorinės serijos ,,Laisvės
kaina. Disidentai” tęsinio – septintojo filmo
apie disidentinį judėjimą.

� Gedulo ir vilties dienos minėjimas Port-
lande vyks birželio 14 d., penktadienį, 6–
9 val. v.  prie lietuvių koplytstulpio, esančio
Grotto parke. Padainuosime tremtinių dai-
nas, akordeonu akompanuojant Laimai Kaz-
lauskaitei. Medeina Mikalauskaitė atliks

Balio Dvarionio kūrinį smuikui ,,Prie ežerė-
lio”. 7 val. v. Grotto bažnyčioje bus laikomos
Mišios lietuvių kalba. Jas koncelebruos Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos delegatas už-
sienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Ed-
mundas Putrimas ir Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos klebonas Tomas Karanaus-
kas. Giedos Vakarė Marshal, akompanuojant
Dainai Kuzmickienei. Po Mišių – suneštinė
vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus ga-
linčius prisijungti ir pagerbti žuvusiujų trem-
tyje atminimą.

Čikagos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios parapijiečiai sveikina kleboną kun. Jaunių

Kelpšą su 25-erių metų kunigystės jubiliejumi. Širdingai dėkojame už dešimtį tų metų, nuo 2010-ųjų, kai gyvenote mūsų
klebonijoje ir atlikote labai svarbų sielovados darbą. Ir už tai, kad iki dabar mus dvasiškai atgaivinate ir pakylėjate. 

Ačiū Jums už Jūsų auksinę širdį. Lai gerasis Dievas jus gausiai laimina! 

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
- jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

S V E I K I N A M E

JAV LB ČIKAGOS BRIGHTON PARKO APYLINKĖS BENDRUOMENĖ
SVEIKINA SAVO BUVUSĮ VALDYBOS NARĮ, 

KLEBONĄ KUN. JAUNIŲ KELPŠĄ, 
25-ERIŲ METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJUMI.   

VALIO! VALIO! VALIO!

„Draugo” redakcijos 
ir administracijos darbuotojai 

nuoširdžiai sveikina 
kleboną kun.  

JAUNIŲ KELPŠĄ 
su 25-erių metų sidabriniu 

kunigystės jubiliejumi. Linkime
sveikatos, gerovės, džiaugsmingos

kunigiškos tarnystės ir Dievo palaimos.

Eugenijaus Butėno nuotr.


