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PERIODICALS

Dviguba pilietybė – gyvenantiems ES ir NATO šalyse?
Pilietybės įstatymo pataisų autorius G.
Delfi nuotr.
Landsbergis.

ŠIAME NUMERYJE:

Prof. V. Sinkevičius – buvęs KT teisėjas.
15 min.lt nuotr.

eimo frakcijų seniūnai, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis bei Seimo nariai iš įvairių frakcijų teikia Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo numatoma išplėsti ratą asmenų, turinčių teisę į dvigubą pilietybę. Teikiamu projektu nustatoma, kad Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę galėtų išsaugoti arba susigrąžinti
LR piliečiai, po 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos ir įgiję Europos Sąjungos (ES) ar NATO valstybės narės pilietybę.

S

Prezidentė D. Grybauskaitė teigia, kad šios
pataisos prieštaraus Konstitucijai.

Klausimas tapo itin aktualus po 2016 m. Didžiosios Britanijos (DB), kur šiandien gyvena dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių, nacionaliniu referendumu priimto sprendimo pasitraukti iš ES. Šios šalies pasitraukimo iš Bendrijos metu dabar DB gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvos piliečiams gali iškilti didelių iššūkių, susijusių su
pilietybės išsaugojimu. Skaičiuojama, kad vien dėl to Lietuva gali jau per ateinančius porą metų prarasti dešimtis tūkstančių piliečių, vietoje LR pilietybės pasirenkančių
– 11 psl.
DB pilietybę.

Palaimintasis pirmą kartą bus skelbiamas Lietuvoje
LINA VAITIEKŪNAITĖ
ių metų birželio 25-ąją
Vilniuje vyks arkivyskupo Teofilio Matulionio
(1873–1962) beatifikacijos iškilmės. Tai pirmą kartą Lietuvoje organizuojama Katalikų Bažnyčios šventė, kurios
metu lietuvis bus skelbiamas
palaimintuoju – tai reikš ne tik
asmens dorybių pripažinimą, bet ypač Dievo darbų
per tą asmenį viešą atpažinimą. Beatifikacija yra žingsnis
į kanonizaciją – paskelbimą
Arkivyskupo T. Matulionio bylos
šventuoju.
postulatorius, LK Ordinariato kaPalaimintieji nėra ma- pelionas kpt. dr. M. Sabonis.
žiau šventi už šventuosius.
Kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai visuomenei tampa Evangelijos
įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais.
Lietuva ruošiasi beatifikacijos iškilmėms. 2017 metai Lietuvos
Ganytojų yra paskelbti Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais
šūkiu „Tiesa padarys jus laisvus” (Jn 8, 32).
Kad įvyktų beatifikacija, pagal bažnytinę teisę reikia nueiti ilgą
kelią, siekiant gauti Šv. Tėvo sprendimą, atveriantį kelią skelbti asmenį palaimintuoju, o vėliau šventuoju. Kaip vyko prieš ketvirtį amžiaus pradėtos arkivyskupo T. Matulionio bylos procesas, atsako
ir patį kankinį išsamiau pristato vienas iš beatifikacijos bylos rengėjų, sėkmingai baigęs šią bylą, Lietuvos kariuomenės Ordinariato
kapelionas, kanoninės teisės dr. Mindaugas Sabonis, nuo 2001 m.
paskirtas postulatoriumi šioje byloje ir iš arčiau susipažinęs su bū- Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė Arkivyskupo Teofiliaus
– 8 psl. Matulionio metais.
simo palaimintojo asmenybe.

Š

Studentes praturtino Čikagoje
įgyta patirtis – 4 psl.

48 valandos su
,,Dagilėliu” – 6 psl.

Tai, kas kartais atrodo vien aklas atsitiktinumas, išplaukia iš gilios versmės – Friedrich Schiller

Susitikimo
šventė
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

alandžio 5 dieną Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių salėje Kaune surengtas atviras TSLKD Centro skyriaus pirmininko dr. Martyno Ubarto iniciatyva posėdis, kuriame įvyko šventinis susitikimas su Vasario 16-osios Akto atradėju
profesoriumi Liudu Mažyliu. Profesorius išsamiai
papasakojo, kaip buvo surastas svarbiausias mūsų
valstybės gimimo dokumentas, pagrindė savo samprotavimus, kad Aktas surašytas buvusio Lietuvos Tarybos generalinio sekretoriaus Jurgio Šaulio ranka.
Paneigė kai kurių dabar vadovaujančių ir save susireikšminusių istorikų (kai kuriems iš jų net mūsų
Dainų šventės yra jau kokčios) samprotavimus dėl
jų abejonės surasto Akto tikrumu, demagogišku siūlymu jo tikrumą toliau tirti. Kalbėtojas pabrėžė, kad
atrasto Vasario 16-osios Akto tikrumą patvirtina ne
tik išlikusi jo originali išvaizda, bet ir pačios Vokietijos vyriausybės patvirtinamasis žodis.
Smagu pažymėti profesoriaus kilnią nuostatą,

B

Kaunas pagerbė savo didvyrį – prof. L. Mažylį.
kad vykdydamas savo užsibrėžtą misiją – surasti Vasario 16-osios Aktą apie verslininkų magnato siūlomą
milijoną visai negalvojo. Tą Liudas Mažylis patvirtino ir šiame susirinkime, sakydamas, kad Akto suradimas nieko bendro neturi su tomis verslo siūlomomis pinklėmis. Pabrėžė, kad jis negalėjęs būti
vagimi – pagrobti surastą Aktą, jį pristatyti adresatui ir gauti už tai milijoną...
Gausiais plojimais, pasklidusia dvasine šiluma

Rengėjų nuotr.
ir gėlių puokštėmis padėkota profesoriui už šį susitikimą, už šią patriotinio pakylėjimo pamoką.
Tegul surastas Vasario 16-osios Aktas, paskelbęs
mūsų valstybės atkūrimą, būna ne tik trumpalaikis
Šviesos blyksnis, bet tegul jis dar kartą tampa
mūsų vienijančioji kuriamoji jėga, tegul jis visada
žadina pasididžiavimą mūsų tautos ištver me,
mūsų valstybe, jos garbinga istorija, jos žmonių kilniais darbais.

N U O M O N Ė S – K O M E N TA R A I

Puikus koncertas, bet...
ietuvos Nepriklausomybės akto
99-ųjų metinių minėjimo „Švęskite laisvę” koncertas vasario 17
d. vyko Clevelande, Šv. Kazimiero salėje. Koncerto atlikėjai: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto šešiolikos asmenų kamerinis orkestras (vyr. dirigentas Jonas Janulevičius) ir saksofono solistas, Bostono Berklee College
of Music auklėtinis Liutauras Janušaitis. Minėjimą rengė Clevelando Lietuvių Bendruomenės (LB) apylinkės
valdyba. Klausytojų susirinko apie
pusantro šimto.
Koncertas prasidėjo Lietuvos kompozitoriaus, nacionalinės premijos
laureato Vidmanto Bartulio kūriniu „I
like F. Schubert” kameriniam orkestrui ir smuikui. Solo smuikui atliko orkestro koncertmeisterė Indrė Čepinskienė. Šis, pradžioje klasytojų ausies
neglostantis, kūrinys išsiliejo plonyte,
tylia, atrodo, nesibaigiančia, kantrybę
bandančia, rūpestingai smuiko verpiama aštroko garso gija. Palaipsniui
prie jos prisijungė žemesnieji orkestro instrumentai, ir pirminis įspūdis
tuoj pat pranyko. Sodrus altų, violončelių ir kontraboso įnašas greit sušvelnino smuiko „užsispyrusiai” brėžiamą šiurkštoką liniją. Orkestro garsas „subrendo”, išaugo ir pražydo gražiomis, nelauktomis spalvomis. Muzikantų susikaupimas ir įsiklausymas
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buvo vaizdžiai pavyzdingas net ir greičiausiose, ritmiškai painiose kūrinio
dalyse. Jis visiškai išsklaidė per greit
susidarytą nuomonę, ir kūrinys tapo
patraukliu, nors jį giliau pažinti reikėtų daugiau laiko. Tačiau mįslė, kodėl
jis buvo pavadintas „I like F. Schubert”,
taip ir liko neįspėta.
Jei pirmojoje koncerto dalyje viešpatavo orkestras, tai antroji jo dalis
buvo talentingo saksofonininko Liutauro Janušaičio karalija. Šis, pasaulį jau spėjęs apkeliauti, menininkas
grojo soprano ir tenoro saksofonais
(saksofonų yra šešios rūšys; šį, metalinį, pučiamąjį, klarnetui giminingą,
džiazo pasaulyje seniai įsitvirtinusį,
bet klasikinėje muzikoje retokai naudojamą instrumentą apie 1840 m. išrado belgas Adolphe Sax iš Dinant-surMeuse). Šiame koncerte Janušaitis
grojo kūrinius iš savo naujausio albumo. Jam akompanavo VDU kamerinis orkestras, diriguojamas paties
menininko. Tai nebuvo tik paprastas
grojimas, bet išskirtinė kūno ir sielos
dermė, susitapatinimas su instrumentu, atveriantis klausytojams nesvajotas garsines galimybes, kurias
Liutauras Janušaitis kruopščiai, meniškai ir raiškiai kūniškai išnaudojo.
Greituose natų srautuose jo pirštai
mirgėdami šokinėjo klavišais, ilgos, lėtos, plaukiančios melodijos buvo pa-

remtos tvirtu kvėpavimu, o aukštos fortissimo natos nestokojo nei jėgos, nei
skaidraus skambesio. Menininko rankose abu grojami instrumentai įgijo savitą toną ir spalvą. Šiomis ypatybėmis
Janušaitis ne tik mėgavosi, jis jas iki
galo ir įtaigiai išnaudojo, ir tai darė stebėtinai lengvai, įgudusiai, su pavydėtinu pasitikėjimu ir meistriškumu.
Toks spalvingų garsų potvynis klausytojus ne tik įtikino, bet ir įaudrino.
Jų padėka menininkui, atskleidusiam
naują garsų pasaulį, buvo garsiai nuoširdi.
Trečioji koncerto dalis buvo skirta Lietuvos tarpukario estradose skambėjusioms, tango ir fokstroto ritmuose
įrėmintoms dainoms-šlageriams. Liutauro Janušaičio grojami instrumentai čia prabilo gryna ilgesio kalba:
„Palangos jūroj”, „Paskutinį sekmadienį” ir t. t. Ši „kalba” buvo ypač artima tiems, kurių atmintyje tie seni
geri (?) laikai dar nebuvo visiškai išblėsę, nors tokių išeivijoje jau maža beliko – jie jau seniai klausosi muzikos
dausose. Tačiau išeivijos jaunimui
lengvai įsimenamos dainos buvo naujas, masinantis atradimas – kelias į
jiems sunkiai suvokiamą praeitį. Šioje koncerto dalyje menininko bendravimas su klausytojais buvo glaudžiausias, kaip ir klausytojų su menininku. Jie vieni kitus suprato. Nuotaika buvo puiki. Bet tai tik viena, spindinti šio minėjimo-koncerto pusė. Bet
yra ir kita, niūresnė – organizaciniais
nesklandumais pertekusi – į kurią būtina atkreipti dėmesį.
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Kodėl vėliavos į salę buvo įneštos
patamsyje? Tai nepagarba valstybiniams simboliams. Kodėl koncerte
groti kūriniai neįtraukti į spausdintą
programą? Kodėl programoje neįrašyta, kokioje patalpoje koncertas vyko?
Kodėl orkestrui grojant Lietuvos himną salė tylėjo, išskyrus porą drąsuolių,
išdrįsusių išsižioti? Buvo praleista labai retai pasitaikanti proga giedoti
savo himną su orkestro palyda, ypač,
kad orkestras grojo „giedresniame”
rakte. Kodėl orkestrui jau pradėjus
groti buvo būtina vaikščioti scenoje,
tarp muzikantų, gesinant ar uždegant
šviesas? Ir iš kur atsirado ta programoje neįrašyta, staiga iš tamsos išnirusi šokėjų pora? Ar tai buvo bandymas užpildyti sumaištį sukėlusią spragą, atsiradusią, kai atlikėjai nebuvo apdovanoti staiga kažkur dingusiomis gėlėmis? Tai pirmas toks atvejis Clevelando LB renginiuose. Norėtųsi, kad jis
būtų ir paskutinis. Akivaizdu, kad iš
praeities klaidų vis dar nepasimokoma. Ir kas už tai atsakingas? Beje,
liaukimės Clevelando lietuvių bendruomenę vadinti „kolonija”. Kada
mes kolonizavom Ameriką?
Tačiau vienu dalyku galime tikrai
džiaugtis: šio puikaus koncerto nugalėtoja buvo muzika.
Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH
Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
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Štai ir sulaukėme naujos Valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaitos
apie Lietuvai kilusias grėsmes praėjusiais
metais bei galimus pavojus šiemet.
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VSD ataskaita:
pliusai ir minusai

orėčiau pabrėžti – ir ankstesnės
VSD ataskaitos buvo vertos dėGINTARAS VISOCKAS
mesio. Šioji taip pat nusipelnė
pagyrimų. Būdama užtektinai atvira ir
konkreti ji leidžia susidaryti platų panoraminį vaizdą apie mūsų silpnąsias
puses bei mūsų oponentų darbo metodus. Būtent to jantis sveiku protu sunku patikėti, jog Rusija tikrai
nori išbandyti, kaip veikia 5-asis NATO straipsnis
mūsų visuomenei ir reikia.
Taigi Rusija agresyviai siekia dominuoti re- (Vienas – už visus, visi – už vieną). Greičiausiai
gione, kuriam priklauso Lietuva. Toks Rusijos nuo- Kremliui rūpi iš Vakarų išgauti kuo daugiau nuožmumas nevengiant nė atviros agresijos – akivaiz- laidų patenkinti savo geopolitinius tikslus. Ir vis dėldi grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Kitas to iki tikro karinio konflikto, – vos keletas žingsnių.
Lietuvai iškilęs pavojus – tai sisteminis mūsų kaiSiekia įkurti savo salelę
mynės Baltarusijos priklausomumas nuo Rusijos užgaidų. Todėl nenuostabu, kad agresyvią priešišką
Negalima pamiršti ir aplinkybės, kad Rusijai išveiklą prieš Lietuvą tęsė tiek Rusijos, tiek ir Baltarusijos slaptosios tarnybos – ir kartu, ir atskirai. Di- lieka svarbus „Maskvos namų” Vilniuje projektas.
džiausias pavojus mūsų energetiniam saugumui – Šio projekto perspektyvos turi palyginti didelę simAstravo atominės elektrinės statyba Baltarusijoje bei bolinę ir praktinę reikšmę Rusijai kaip potencialus
bandymai atgaivinti Baltijskaja AE Kaliningrado sri- jos įtakos, tėvynainių politikos ir viešosios diplomatijos instrumentas. Iki šiol Rusijai nepavyko
tyje projektą.
Nieko nuostabaus, kad Rusija siekia daryti nei- Lietuvoje įkurti jokios panašaus statusą turinčios
giamą įtaką Lietuvos ir užsienio auditorijai dėl institucijos (pvz., Rusijos užsienio reikalų ministeNATO pajėgų dislokavimo Lietuvoje, kaltina Lietu- rijai pavaldžios federalinės agentūros „Rossotrudvą falsifikuojant istoriją, kuria neigiamus mitus apie, ničestvo” Rusijos mokslo ir kultūros centro), todėl
pavyzdžiui, 1991-ųjų sausio 13-osios tragediją Vil- Rusijos užsienio reikalų ministerija ir Rusijos ambasada Vilniuje aktyviai rūpinasi „Maskvos namų”
niuje.
Ne veltui trys Rusijos energetikos kompanijos – projekto eiga.
Laimė, 2016 m. gruodį Vilniaus miesto apylinkės
„Gazprom”, „Lukoil” ir „Inter RAO UES” – 2016 m.
oficialiai deklaravo išleidžiančios lobizmui Briuse- teismas panaikino „Maskvos namų” statybų leidimą
lyje 2 mln. eurų, ir tai tik nedidelė, neslepiama Ru- ir nustatė 3 metų terminą statyboms įsiteisinti.
sijos lobizmo dalis. Rusija turi pakankamai pajė- 2017 m. Rusija greičiausiai imsis įvairių propagangumų (kibernetinės atakos, informacinė politika, dinių ir neoficialių spaudimo priemonių, siekdama
Kremliaus lobistai, žvalgybos ir saugumo tarnybų priversti Lietuvą užtikrinti, kad būtų leista įgyoperacijos) veikti ES šalių vidaus procesus sau pa- vendinti šį Rusijos įtakos sklaidai naudingą projektą.
Kokia turėtų būti Lietuvos reakcija? Jokių Maskvos
lankia linkme.
Tačiau problemoms, apie kurias mes jau žino- namų nei Vilniuje, jei Kaune, nei Klaipėdoje. Jei Vilme iš ankstesniųjų VSD atskaitų, skelbtų, sakykim, niuje bus pastatyti Maskvos namai, Lietuvai iškils
2016 ar 2015 metais, nenorėčiau skirti daug dėmesio. naujų ir papildomų pavojų.
O dabar – apie tai, ko ankstesnėse VSD atasSvarbiau pažvelgti į dalykus, kurių ankstesnėkaitose tikrai neužsiminta. Pirmą kartą VSD vadose VSD nebuvo arba jie nebuvo pabrėžiami.
vybė savo viešame dokumente prabilo apie Lietuvos
bendrijas ir tautines mažumas. Rusija gali
tautines
Taigi – kas naujo?
bandyt ir jas išnaudoti savo reikmėms. Štai viena ciKą turiu omenyje? Šių metų rugsėjo mėnesį tata iš VSD dokumento: „Rusijos įtaką Lietuvos viKremlius prie pat Lietuvos planuoja plataus masto suomeniniams procesams padės išlaikyti neigiamas
strateginių Rusijos ir Baltarusijos ginkluotųjų pa- Rusijos propagandos poveikis Lietuvos tautinėms
jėgų pratybas „Zapad 2017”. Įprastai prieš tokio lyg- bendruomenėms”. O štai dar vienas sakinys: „2016
mens mokymus Rusijos ginkluotosiose pajėgose metais Rusija siekė silpninti Lietuvos socialinį insurengiamas plataus masto vadinamasis netikėtas tegralumą, eskaluodama etninę priešpriešą”. Šimkovinės parengties patikrinimas. Prieš pat „Zapad tą kartų teisios mūsų žvalgybos tvirtindamos ir šią
2017” tikėtinas toks patikrinimas ir Vakarų karinėje akivaizdžią tiesą: „suteikus išskirtines teises lenkų
apygardoje. Oficialiais Rusijos ir Baltarusijos duo- bendruomenei, būtų sudarytos prielaidos Rusijai ir
menimis, „Zapad 2017” lygmens mokymuose daly- jos įtakos grupėms reikalauti tų pačių teisių ir gavauja apie 13 000 karių. Bet oficialia Rusijos statis- liausiai išskirtinio statuso rusų bendruomenėms vitika tikėti neverta. Labai tikėtina, kad tikrasis mo- sose Baltijos valstybėse”.
Beje, VSD nepasakė nieko naujo ir sensacingo.
kymų dalyvių skaičius bus didesnis, o mokymų scenarijuje – ginkluotas konfliktas su NATO. Be to, rusų Tik neišmanėliai įsivaizduoja, kad Kremliaus ideoir baltarusių kariai mokysis pulti NATO aljansą vi- logai nesvarsto galimybės, kaip jie galėtų pasinausiškai greta Lietuvos Respublikos valstybės sie- doti lietuviškomis-lenkiškomis trintimis dėl lenkiškų užrašų bei lietuviškų – žydiškų trinčių Holonos.
Todėl VSD vadovas Darius Jauniškis pasirašy- kausto tema. Šie pavojai egzistavo ir dar ilgai egtoje ataskaitoje ir perspėja dėl tyčinių arba atsitik- zistuos. Egzistuos tol, kol lenkai nesiliaus reikalauti
tinių incidentų tikimybės. Tyčiniai ir atsitiktiniai išskirtinių teisių Lietuvoje, o Holokausto propaguoincidentai – rimtas pavojus, juolab kad neva atsi- tojai nesuvoks, jog negalima „perlenkti lazdos”.
Mano supratimu, ši VSD ataskaitoje atsiradusi
tiktinius incidentus galima neatsitiktinai suplatema
labai svarbi. Tačiau koks triukšmas kilo lienuoti. Kas nutiks, jei keli rusų ar baltarusių tankai
įvažiuos į Lietuvos teritoriją? Ar pagalvojome, kaip tuviškoje spaudoje? Ypač pasižymėjo VU TSPMI doelgtis, jei kelios dešimtys iki dantų ginkluotų rusų centas Kęstutis Gir nius, tinklalapyje delfi.lt parašęs
kariškių tarsi atsitiktinai pasiklys miškuose – at- straipsnį „Politinė valstybė Lietuva”. Sutinku, kad
sidurs Lietuvos teritorijoje, pradės šaudyti iš savo „ribojimai gali sukelti atvirkštinę reakciją”. Sutinginklų, paims įkaitais grybautojų, uogautojų? Ką da- ku, kad geriau pasitikėti nei įtarinėti.
Tačiau neperspektyvus ir aklas pasitikėjimas.
ryti privalės mūsų ginkluotosios pajėgos, jei keletas
galingų rusiškų – baltarusiškų raketų nukryps nuo Tokioms tautinėms bendrijoms, kurios iš tiesų nėra
kurso ir susprogs Lietuvos kaimuose ar mieste- tautinės mažumos, nes prie pat mūsų turi milžiniškas valstybes, oficialusis Vilnius turi teisę kelti rimliuose?
Labai svarbi ir kita VSD pastaba: Rusija jau šiuo tus pasitikėjimo testus. Jei žvelgsime ypač priekabiai,
metu sugebėtų per 24–48 val. pradėti kovos veiksmus tai per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje gyprieš Baltijos valstybes. Tai reiškia, kad Rusija pa- venantys rusai nesurengė nė vienos protesto akcijos
siruošusi staigiam, netikėtam puolimui, į kurį prie Rusijos ambasados Vilniuje, reikalaudami „žaNATO pajėgoms šiandien tikriausiai sunku opera- liuosius žmogeliukus” nešdintis iš Krymo ir Rytų Uktyviai duoti atkirtį nepaisant į Baltijos šalis atvy- rainos. Kodėl nesurengė? Dėl to, kad apatiški, tingūs?
Lietuvoje gyvenantys lenkai taip pat ne nė sykio
kusių vokiečių, britų, amerikiečių karių. Vadovau-
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nesusibūrė protesto mitingui prie Lenkijos ambasados Vilniuje perspėdami
savus diplomatus, kad oficialioji Varšuva liautųsi skelbti lietuviams ultimatumus dėl neva pažeidžiamų „lenkų
mažumų teisių”. Nes Lietuvoje jų niekas neskriaudžia. Nes Lietuvoje jie žymiai geriau jaučiasi už savo tautiečius, kuriems tenka gyventi JAV, Baltarusijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje...

Nepasitikėti VSD – kvailystė
Ypač nustebino Vytauto Didžiojo universiteto docento Andrzej Pukšto priekaištai mūsų saugumiečiams, esą saugumo atstovų teiginiai apie lenkus netinka saugumiečiams profesionalams, esą jų žodžiai labiau atspindi ksenofobiško vidutinio lygio apžvalgininko pastabas, esą VSD peržengė savo kompetencijos ribas (BNS, delfi.lt).
O gal savo kompetencijos ribas peržengė A.
Pukšto, stengdamasis užkimšti burną VSD vadovams?
VSD vadovas D. Jauniškis teisingai atkirto:
perspėjimas dėl išskirtinių teisių lenkams yra perspėjimas dėl galimo separatizmo.
Pagirtinas ir politikos apžvalgininko, komentatoriaus Vytauto Sinicos pareiškimas „Facebook”
erdvėse: „Net bjauru skaityti, kaip karštai puolė liberalūs politologai VSD ataskaitą už akivaizdaus fakto konstatavimą: privilegijų Lietuvos lenkams suteikimas yra vienas iš Kremliaus tikslų Baltijos šalyse (paskelbtos grėsmių ataskaitos 31 puslapis). Tą
n metų kartojo ir latvių kalbininkai, ir latvių politikai, apie tai rašyta Lietuvos žiniasklaidoje, bet niekas nenorėjo girdėti. Mes juk įsiteikinėjame Lenkijai,
o latviai mums kas? Pukšto, Girniaus ir turbūt dar
ne vieno politologo nuomone to sakyti nebuvo galima, nes čia vidaus politikos klausimas. Didesnio nenuoseklumo negali būti. Kai patiems paranku, visi
iš eilės W šalininkai rėkia apie tai, kaip svarbu ją įteisinti dėl gerų santykių su Lenkija ir koks čia visai
ne vidaus politikos, o geopolitikos ir įsipareigojimų
klausimas. Kai ta pati geopolitika ir akivaizdus Rusijos interesas per lenkų kortą (šįkart metaforiškai)
skaldyti Baltijos valstybes primenamas VSD (dvaro
politologai tą patogiai pamiršta), pasirodo, jau vidaus
reikalas. Aš tik priminsiu dar vieną faktą, kurio irgi
niekas girdėti nenori: tyrimai rodo, kad tik 15 proc.
Lietuvos lenkų išvis laiko pavardžių rašymą arba lenteles svarbiu klausimu. Kitaip sakant, kovojama dėl
Tomaševskio išgalvotos ir visiems primestos problemos. Bet tie, kas garsiausiai rėkia, mielai ir VSD
užčiauptų.”
Štai kaip vertinu VSD ataskaitą. Būtų didžiausia kvailystė, jei imtume cenzūruoti jų viešus pareiškimus. Rusijos FSB, GRU ir SVR tik apsidžiaugtų.

Patiksliname, kad šioje balandžio 6 d. išspaudintoje nuotraukoje (str. „Vydūno jaunimo fondas pažymėjo 65-ąsias metines”) tortą pjauna Vydūno
fondo valdybos ir tarybos pirmininkai Gintaras Plačas (k.) ir Romas Viskanta.
–Red.
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TELKINIAI

Praktiką atlikusios studentės išlydėtos į Lietuvą
Čikagos lituanistinė mokykla
(ČLM) jau antrą kartą buvo sulaukusi pagalbininkių iš Lietuvos edukologijos universiteto Vilniuje. Visad džiugu sutikti studentus, atvykusius atlikti praktikos iš Lietuvos. Šiemet Čikagoje
svečiavosi ir praktiką atliko 4 kurso studentė Giedrė Namikaitė ir 3 kurso studentė Augustina Palionytė. Abi studentės studijuoja tame pačiame Lietuvių filologijos fakultete. Džiaugiamės ir
dėkojame studentėms už pagalbą, nuoširdumą ir šiltumą. Buvo gera žiūrėti,
kaip būsimos pedagogės moko mūsų lietuviukus. Mergaitės prisidėjo prie pamokų vedimo, švenčių apipavidalinimo,
mokė vaikus lietuviškų rankdarbių
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje
garsiajame Čikagos Navy Pier.
Tad buvo gera išgirsti, kad jos ne
tik įgijo pedagoginės patirties, bet vežasi daug gyvenimiškos patirties ir supratimo.
Ačiū, jums, mielos studentės!
Savo mintimis dalijasi
GIEDRĖ NAMIKAITĖ
Atlikdama dviejų mėnesių trukmės praktiką Čikagos lituanistinėje
mokykloje, trukusią nuo sausio mėnesio antrosios pusės iki kovo vidurio,
įgijau daugiau drąsos, pasitikėjimo
ir tikėjimo tuo, ką darau. Ši praktika
buvo puiki galimybė patobulėti ne tik
kaip būsimajai lietuvių kalbos mokytojai, bet ir kaip vis dar besiformuojančiai asmenybei.
Vienas didžiausių šios praktikos iššūkių buvo per gana trumpą laiką kokybiškai pasiruošti tiek lietuvių kalbos,
tiek literatūros pamokoms. Ketvirtadienį ar penktadienį iš ČLM direktorės
elektroniniu paštu gavusi šeštadienio
pamokų tvarkaraštį, imdavau atsakingai planuoti pamokas, kad jos būtų
ir įdomios, ir teikiančios mokiniams
vertingos informacijos. Kiekvieną kartą į pamoką eidavau su tikslu mokinius
sudominti, motyvuoti ir įžiebti dar didesnę meilę lietuvių kalbai.
Visa mokyklos bendruomenė –
administracija, mokytojai ir mokiniai
– labai šiltai priėmė į mokyklos gausią
šeimą. Mokytojų kolektyvas buvo labai
paslaugus, visada pasirengęs padėti.
Tarp jų jaučiausi didelės ir gražios šeimos dalimi. Labai ačiū Jiems už tai!
Nuo pat praktikos pradžios žavėjausi
mokytojų atsidavimu pedagoginiam
darbui. Visuomet prisiminsiu Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės ištartus žodžius: „Priklausymas
ČLM – mano gyvenimo būdas, mano
antrieji namai”. Jie visuomet spinduliuodavo šiluma ir gera energija. Kaip
gera būdavo sutikti besišypsančius
mokytojus ankstų šeštadienio rytą!
Nors dirbdami mokykloje gauna labai
simbolišką atlygį, jie iš visų jėgų stengiasi mokinių labui. Mokytojai džiaugdavosi būdami tarp savų ir bendraudami ta pačia lietuvių kalba.
Mokiniai, natūralu, iš pradžių į
naują mokytoją žvelgė kiek nedrąsiai,
nežinodami ko galima tikėtis, tačiau
greitai atskleidė tikrai neblogas lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Nustebino, kad mokiniai, eidami vos vieną
kartą per savaitę į šeštadieninę lituanistinę mokyklą, visai neblogai išmano
lietuvių kalbą, literatūrą, istoriją, geografiją, visuomeninius mokslus ir kt.
Tarp Lietuvos ir lituanistinės mo-

ČLM direktorė Vida Rupšienė (antra iš k.), renginių vadovė Sandra Krumhorn-Stasaitis (klūpo priekyje su skėčiu) bei tėvų komitetas atsisveikina su praktikantėmis Augustina (ketvirta iš k.) ir Giedre (penkta iš k.).
ČLM archyvo nuotr.
kyklos Čikagoje skirtumų esama, tačiau jų nėra daug. ČLM – pelno nesiekianti organizacija, kurią išlaiko tėvai
ir kiti dosnūs aukotojai. Ji turi labai
stiprų tėvų komitetą, kuris rūpinasi
daugeliu mokyklai rūpimų klausimų.
Čikagoje tėvų komitetas vaidina labai
svarbų vaidmenį mokyklos gyvenime, kitaip, mano nuomone, nei Lietuvoje. Lituanistinėje mokykloje mokiniai mokosi ne tik lietuvių kalbos ir literatūros, tačiau ir kitų dalykų, pavyzdžiui, istorijos, geografijos, visuomeninių mokslų, tautodailės, dainų
ir šokių. Mokiniai yra lygiai tokie pat,
kaip ir Lietuvoje, dažniausiai suvokiantys mokyklos naudą ir vertingumą
tik ją baigę. Labai didelį įspūdį paliko
didžiųjų Lietuvos valstybinių švenčių
minėjimas drauge su ČLM bendruomene. Buvo smagu matyti, kad mokiniai didžiuodamiesi dėvi tautinį kostiumą, dainuoja lietuviškas dainas ir
šoka tautinius šokius! Turbūt tik neturėdamas šalia savęs Lietuvos, imi ją
kur kas labiau vertinti ir branginti...

O štai ką apie praktiką ČLM rašo
AUGUSTINA PALIONYTĖ
Po šiek tiek daugiau nei du mėnesius trukusios praktikos ČLM mokykloje prieš gerokai daugiau nei savaitę pasiekiau gimtąją Lietuvą. Dabar
suprantu tik viena – tai buvo vienas geriausių sprendimų mano gyvenime.
Nekantriai, bet šiek tiek prisibijodama ruošiausi kelionei, buvau labai
atsargi, kai galvodavau apie savo šių
dviejų mėnesių lūkesčius. Na, o dabar
šypsausi, nes gyvenimas pranoko viską, ką buvau galėjusi sugalvoti. Pirmas
šeštadienis mokykloje buvo nedrąsus,
bet plačios šypsenos ir malonūs žodžiai
greitai paslėpė tą jauduliuką. Su mokyklos administracija, mokytojais ir
tėvų komitetu, manau, užmezgėme
puikius ryšius. Nė viena pertrauka
ar laisva pamoka nepraeidavo be įvairių diskusijų ir pašnekesių. Net ir
tada, kai pareidavau po gal šiek tiek
prasčiau pasisekusios pamokos, visada rasdavosi nuostabių žmonių, kurie

dalindavosi patarimais ir jau išbandytais metodais. Išbandžiau darbą su
įvairiomis klasėmis ir galiu pasakyti,
kad tų mokinių širdyse Lietuva yra beribė. Atsakingas mokyklos bendruomenės darbas išugdė tai, kad kiekvienas iš jų (net ir pats mažiausias!) didžiuojasi, kad yra lietuvis. Ir visiškai
nesvarbu, kad rašinyje rasi vieną kitą
rašybos klaidą ar nesuderintą linksnį,
bet jie noriai dalinsis mintimis apie
Lietuvos grožį, apie vietas, kurias jie
aplankė, apie jau senokai suplanuotas
vasaros atostogas pas močiutę.
Žiūrėdama į mokinius, į mokytojus, kurie visa širdimi myli Lietuvą, aš
pasijaučiau ypatinga dėl to, kad esu lietuvė. Ir dar niekada taip nesididžiavau
žmonėmis, kurie kuria ir saugo lietuvybę už Atlanto. Ačiū už suteiktą galimybę ir nuostabią patirtį.
Čikagos lituanistinė mokykla
lauks kitų metų, lauks kitų praktikos
atlikt atvykstančių studentų!!!
ČLM info

Sudie, gražioji Čikaga. Smagu buvo pasimatyti, gaila bus išvažiuoti! Iš k.: Augustina Palionytė, Giedrė Namikaitė, ČLM abiturientės ir
mokyklos darbuotojos Austėja Stanevičiūtė ir Miglė Rupšaitė.
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LIETUVOS VYČIAI

Lietuvos vyčių centro valdybos pavasario suvažiavimas
REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Lietuvos vyčių centro valdybos posėdis vyko balandžio 1
d. Lietuvių klube, Newark, NJ. Dalyvavo 18 centro valdybos narių iš Illinois, Michigan, Oklahoma, New York, New
Jersey ir Ohio valstijų. Suvažiavimą globojo Kearny vyčių
90-oji kuopa, kuriai pirmininkauja Roland Buchholz.
usirinkimo pradžioje sveikinimo žodį tarė 90osios kuopos pirmininkas Roland Buchholz, palinkėjęs sėkmingo posėdžio. Centro valdybos
dvasios vadas garbės narys dr. prelatas Juozas Anderlonis sukalbėjo maldą. Tylos minute ir malda
„Amžiną atilsį” buvo prisimintas buvęs šios organizacijos centro valdybos pirmininkas ir padalinių
– Šv. Kazimiero gildijos bei „Aid to Lithuania, Inc.”
(„Pagalba Lietuvai”) steigėjas garbės narys a. a. Robert S. Boris, kuris 2017 m. kovo 17 d. iškeliavo į Viešpaties namus. Taip pat buvo prisiminta garbės narė
a. a. Ann Marie Kassel, kuri apleido šį pasaulį kovo
30 d. Ilgus metus velionė dainavo Lietuvos vyčių chore, kuriam anais laikais vadovavo garbės narys a. a.
muzikas, kompozitorius Faustas Strolia. Šiame posėdyje dalyvavo keli svečiai, kurie buvo pristatyti
centro valdybai.
Posėdžiui vadovavo pirmininkė garbės narė
Regina Juškaitė-Švobienė. Šiek tiek laiko buvo skirta padiskutuoti apie artėjantį 104-ąjį metinį Vyčių suvažiavimą, kuris vyks liepos 28–30 d. Fairborn,
Ohio. Suvažiavimą globos 96-oji kuopa, veikianti Dayton, OH, kuriai pirmininkauja Michael Petkus. Suvažiavimo kopirmininkas Alex Fletcher papasakojo
apie 104-ojo metinio suvažiavimo planus. Suvažiavimas vyks „Holiday Inn Dayton/Fariborn” viešbutyje, Fairborn, OH. Suvažiavimo ruošos darbai
vyksta sėkmingai. Tiems nariams, kurie atvyks
prieš suvažiavimą, ketvirtadienį, liepos 27 d., yra planuojama išvyka į „National Museum of the United
States Air Force”, Dayton, OH. Ten praleisime laiką
apžiūrėdami lėktuvus. Pietausime vietiniame restorane. Po pietų važiuosime į istorinį „Indian Creek
Farm and Distillery”, kur apžiūrėsime seniausią iš
vario padarytą distiliacijos įrangą. Suvažiavimo
metu bus perskaityta įdomių paskaitų.
Buvo kalbama apie „Lietuvos draugo” („Friend
of Lithuania”) kandidatą ir žymens įteikimą suvažiavimo pokylio metu.

S

Suvažiavimo atidarymo šv. Mišios bus atnašaujamos viešbutyje. O suvažiavimo uždarymo šv. Mišios bus aukojamos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jauniems vyčiams rengiama atskira programa ir užsiėmimai.
Finansų sekretorė June Grenier pranešė, kad
šiuo metu Vyčių organizacijai priklauso 1 250 narių.
Yra penkios apygardos ir veikia 44 kuopos. Turime
21 garbės narį ir 48 religiniam gyvenimui pasišventusius kunigus, vienuolius ir vyskupus.
„Vyties” žurnalo redaktorius garbės narys Robert A. Martin, Jr., pranešė, kad nuo praėjusio Vyčių metinio suvažiavimo buvo išleisti trys „Vyties”
žurnalai. Žurnalas taip pat gaunamas elektroniniu
būdu. Redaktorius ragino visus narius užsisakyti
elektroninę žurnalo versiją, taip sutaupant organizacijai pinigų. Šiuo metu „Vyties” žurnalo redakcija yra įsikūrusi Šv. Pijaus X parapijos patalpose Stickney, IL.
Buvo diskutuojama apie galimybę tęsti Lietuvos
vyčių istoriją nuo organizacijos gyvavimo 75-mečio
(1988 m.) iki šimtmečio (2013 m.). Šis laikotarpis yra
ypač svarbus, nes tuomet buvo rašomi laiškai JAV
Kongreso nariais bei JAV prezidentui siekiant Lietuvos valstybės atkūrimo, laisvės ir nepriklausomybės. Taip pat tais laikais buvo įsteigtas padalinys
„Aid to Lithuania, Inc.” , kuris į Lietuvą siuntė talpintuvus su medikamentais, vaistais, kompiuteriais, ligoninės lovomis, staliukais, rentgeno aparatūra.
Šį istorijos rašymo projektą pradėjo garbės
narė Bernice Aviza. Buvo nuspręsta, kad Susan
Binkis prisidės prie istorijos faktų fiksavimo koordinavimo.
Bus patikslintas Lietuvos vyčių statutas. Jį į lietuvių kalbą sutiko išversti seselė kazimierietė Johanna Shainauskas.
Buvo diskutuojama apie naujai įsteigtą komitetą,
kurio atsakomybė yra ieškoti galimybių į Lietuvos
vyčių organizaciją pakviesti naujų narių iš kitų
krikščioniškų konfesijų ir etninių bendruomenių
Amerikoje. Šį komitetą sudaro: centro valdybos
pirmininkė, centro valdybos dvasios vedlys, visų penkių apygardų pirmininkai ir po vieną atstovą iš apygardų.
Centro valdybos pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė vasario 9 d. išsiuntė laiškus visiems kuopų pirmininkams balsuoti už ar prieš pasiūlymus padaryti

Lietuvoje liepsnojo Kryžių kalnas
Pirmadienio rytą Lietuvoje, Šiaulių rajone esančiame
garsiajame Kryžių kalne kilo
gaisras. Apie dūmus ir liepsnas
ugniagesiams pranešta likus
maždaug pusvalandžiui iki 10
val. ryto. Atskubėję ugniagesiai
pa-matė, kad dalis kryžių, esantys maždaug 10 kvadratinių
metrų plote, degė atvira liepsna. Gaisrą gesino 5 ugniagesių
komandos, todėl liepsnas paELTA nuotr.
vyko sutramdyti per pusvalandį.
Gaisravietę tyrinėjantys ekspertai iškėlė kelias nelaimės versijas. Tarp jų
buvo ir ta, kad kryžius kažkas galėjo padegti tyčia. Tą pačią dieną paaiškėjo,
kad ši versija gali tapti pagrindine. Mat į policiją paskambino pensininkas iš
Panevėžio ir pasakė, kad jis padegė Kryžių kalną. Pradžioje manyta, kad skambintojas turi sveikatos problemų. Į šio žmogaus namus nuvykę policijos pareigūnai pasikalbėjo su juo ir išsiaiškino, kad vyras pakankamai logiškai paaiškino savo poelgio priežastis. Kokios jos – tyrėjai neatskleidžia. Tačiau nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą, padegėjui gresia baudžiamoji atsakomybė.
lrytas.lt ir ,,Draugo” info

organizacijos statuto pakeitimų. Jau gauti keli kuopų atsakymai.
Buvo diskutuojama, kaip Lietuvos vyčių organizacija minės Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį.
Buvo pasiūlytos kelios idėjos: specialiai šiai datai pagaminti ženkliuką, marškinėlius, užrašų knygutę ir
lipdukus. Garbės narys Robert A. Martin, Jr., ir centro valdybos pir mininkė R. Juškaitė-Švobienė projektuos šiuos atminimo žymenis.
105-ojo metinio suvažiavimo kopirmininkės
Marytė Bizinkauskaitė ir Susan Trautman pranešė,
kad metinis narių suvažiavimas vyks 2018 m. rugpjūčio 3–5 d. Brockton, MA. Jį globos 1-oji kuopa, veikianti Brockton, MA. Visi posėdžiai vyks „Hilton Boston/Dedham” viešbutyje, Dedham, MA. Kadangi tais
metais Lietuva švęs Nepriklausomybės šimtmetį, šis
suvažiavimas bus ypatingas ir dėmesys bus skirtas
taip pat ir šiai datai.
Internetinio tinklapio administratorius Alex
Fletcher tinklapyje patalpino „Vyties” žurnalus,
naujus narystės mokesčius, pateikė naujos centro
valdybos narių vardus ir susisiekimo būdus, artėjančius įvykius ir šventes, nuotraukas. Teikė informaciją centro valdybos antrajai vicepirmininkei
(atsakingai už naujus narius ir informaciją apie organizaciją).
Buvo šiek tiek laiko skirta diskutuoti apie būsimus posėdžius ir galimybę tiems centro valdybos
nariams, kurie negali nuvažiuoti į posėdžio miestus,
dalyvauti video konferencijos būdu. Robert A. Martin, Jr., sukaupė ir pateikė informaciją apie tokią galimybę.
Posėdis baigtas malda, sukalbėta dvasios vado
dr. prelato Juozo Anderlonio.
Šv. Mišias išklausėme Šv. Stepono bažnyčioje
Kearny, NJ. Jas koncelebravo parapijos klebonas kun.
Joseph Mancini ir Lietuvos vyčių centro valdybos
dvasios vadas dr. prelatas J. Anderlonis. Mišių metu
giedojo parapijos choras.
Po Mišių Lietuvos vyčių centro valdyba vakarieniavo ir maloniai bendravo Lietuvių klube.
Kitas centro valdybos posėdis numatytas 2017 m.
liepos 26 d., ketvirtadienį, visuotinio suvažiavimo
metu.
Regina Juškaitė-Švobienė – garbės narė, Centro valdybos ir ryšių su visuomene komiteto pirmininkė.

DAntŲ GYDYtOjAi
EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

SKAUSMO GYDYMAS
DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei
kitų skausmų gydymas

AKiŲ liGOS

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

Tel. 708–598–8101

Skaitykite
,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org
773-585-9500

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

6

„Dagilėliu”

2017 BALANDŽIO 11, ANTRADIENIS

DRAUGAS

48 valandos su šauniuoju
Clevelande

„Dagilėlis” Lietuvių kultūriniuose darželiuose.

Alberto Sušinsko, Romo Bieliausko ir Ritos Čyvaitės-Kliorienės nuotraukos

Čikaga, Lafayette (IN), Champaign (IL), Cincinnati (OH). Kita stotelė – Cleveland (OH), kur išskėstomis rankomis atvykstančio Šiaulių berniukų
ir jaunuolių choro „Dagilėlis” laukė Clevelando lietuviai.

ilgai stovėti scenoje repetuojant, bet mane šis jaunimas nustebino, nes nė vienas nepasiskundė turėjęs taip ilgai išstovėti scenoje, juolab kad jie visą repertuarą mokėjo tobulai. Kai užklausiau, ką jie galvoja apie tokias ilgas repeticijas, jie vienbalsiai atsakė, kad džiaugiasi repeticija, nes svarbu vakaro
koncerte dainas atlikti kuo geriau.

Jaunimas visur jaunimas

Koncertas tobulos akustikos salėje

Dainininkai atvyko 2017 m. kovo 17 d., pasauliui švenčiant Šv. Patriko dieną. Po ilgos kelionės
dalis „Exultate” choristų kartu su choro pirmininku
Jonu Mulioliu, vadove Rita Klioriene ir LR garbės
konsule Ingrida Bubliene dainininkus sutiko „Quaker Steak and Lube” restorane. Galvojome, kad berniukams bus įdomu ne tik paskanauti maisto, kuris mėgstamas amerikoniukų, bet ir pabūti erdvėje, išpuoštoje automobiliais ir automobilių reikmenimis. Iš karto pastebėjome, kad jaunimas Lietuvoje nelabai skiriasi nuo jaunimo Amerikoje –
jiems patinka panašus maistas – viščiuko filė, sparneliai ir aliejuje kepti bulvių šiaudeliai (French
fries). Salotos, pupelės ir daržovės – nelabai.
Iš restorano choristai vyko į viešbutį pasidėti
daiktų ir, greitai apsisukę, vėl sėdo į autobusą vykti link Clevelando valstybinio universiteto, kur vakare vyko jų ilgai lauktas koncertas. Prieš koncertą dainininkai norėjo susipažinti su sale, jos akustika ir repetuoti. Kiekviename šio turo mieste buvo
skirtingi koncertų reikalavimai, trukmė, todėl ir dainų skaičius bei eiga kiek skyrėsi. Repeticija užtruko
beveik dvi valandas. Žinau, kad vaikams nepatinka

„Dagilėlio” koncertą rengė Clevelando valstybinio universiteto (CSU) Tarptautinis skyrius, Choras „Exultate” ir LR konsulatas. Koncertą rėmė
Clevelando lietuvių Plėtros fondas, be kurio paramos
nebūtų buvę įmanoma jo suruošti. Sulaukėme paramos ir iš geraširdžių žmonių. CSU tarptautinio skyriaus dėka buvo galima išnuomoti akustikos prasme
tobulą salę. Salė buvo parinkta norint pritraukti amerikiečių ir jiems parodyti, ką sugeba lietuviai. Koncertas buvo plačiai išreklamuotas vietinėje spaudoje
ir per radiją.
Koncertas prasidėjo punktualiai – 7 val. v. Į sceną įžygiavo šaunieji šiauliečiai. Vienos dalies koncertą sudarė 14-ka dainų, daugiausia lietuvių kompozitorių (N. Sinkevičiūtės, L. Vilkončiaus, V. Kernagio, B. Gorbulskio, G. Savinienės, R. Šileikos) ir kelios dainos, skirtos amerikiečių klausytojams, pvz.,
iš miuziklo „Hello, Dolly” bei keli spiričiueliai. Gal
įdomiausias – tai negirdėtas kūrinys „Stars”, parašytas vieno žymiausių šiuolaikinio latvių kompozitoriaus Eriks Ešenvalds. Įdomų jo akompanimentą
sudarė taurelės, pripildytos skirtingo kiekio vandens,
kurios atitiko skirtingas natas. Dainininkai dai-

RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ

„Dagilėlio” koncertas Clevelande.

Iš k.: Rita Kliorienė, Remigijus Adomaitis ir Ingrida Bublienė.
nuodami pirštu braukė taurelių pakraščiu, ir tai kūrė
mistinį garsą, primenantį nesuskaitomos daugybės
žvaigždžių ugningai plakančias širdis. Kaip teigia dainos žodžiai, žmogus, stovėdamas vienas ant kalno,
jaučiasi pagerbtas, galėdamas būti tokios didybės liudininku.
Taip pat didelį įspūdį padarė G. Caccini „Ave Maria”, – ypač aukštos sopranų gaidos, kurias dainininkai įveikė lengvai, be jokių sunkumų. Na, bet plojimų ne tik tą vakarą, bet visur, kur daina buvo atliekama, sulaukė to vakaro bis’as – amerikiečių daina „The Lion Sleeps Tonight”. Ši daina, originaliai
parašyta 1939 metais Pietų Afrikos zulusų kalba, daug
metų buvo dainuojama įvairių pop muzikos menininkų ir atnešė 15 milijonų dol. autorinio honoraro.
„Dagilėlio” versija skiriasi išradingo choro vadovo
Remigijaus Adomaičio sugalvota pradžia, garsais primenančia džiungles, kur miega liūtas. Atrodytų, kad
tokius garsus lengva išgauti, tačiau vadovas pasakojo, kiek daug ir ilgai turėjo dirbti, kad išgautų norimo efekto. Bet tie garsai – tai pats tas, kas sudarė
šios dainos unikalų ir įdomų atlikimą.
„Dagilėliui” akompanavo grakščių pirštų akompaniatorė, vienintelė moteris, atvykusi su „Dagilėliu”, Daiva Šulcaitė. Daiva turi ypatingą sugebėjimą
įsijausti į kiekvienos dainos stilių, o jos gebėjimai akrobatiškai šokinėti fortepijono klavišais sulaukė
ypatingų katučių ir klausančiųjų įvertinimo.
Koncertui pasibaigus Clevelando lietuviukai
vadovui ir akompaniatorei įteikė gražiausias raudonų rožių puokštes, o dainininkams buvo padovanotos kepuraitės su „Cleveland Cavaliers” krepšinio
komandos – praėjusių metų Amerikos krepšinio čempionato nugalėtojų – emblema.

DRAUGAS
Padėkota „Dagilėliui” už šventę, atvežtą į Clevelandą, ir pastebėta, kad
toks meistriškumas, kokio iš „Dagilėlio” patyrėme, neatsiranda atsitiktinai,
tai daugelio metų ir ilgų valandų vadovo darbo bei sumanumo vaisiai. O
kiek dar liko namuose tų, kurie dirba
„Dagilėlio” mokykloje – mokytojų, administracijos darbuotojų, tėvelių, kurie skiria energijos ir lėšų, užtikrindami „Dagilėlio” mokyklos sėkmę!
Po koncerto dainininkai buvo pakviesti pirmieji nužygiuoti per salę į
prieangį, kur juos sutiko to vakaro
koncerto klausytojai – „Dagilėlio” naujieji gerbėjai. Prie vaišių vyko malonus
pabendravimas. Po to „Exultate” choristai „Dagilėlį” pakvietė pasistiprinti, juk iš pat ryto jų vėl laukė koncertas.
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Labiausiai laukta kelionės dalis
„Rock and Roll Hall of Fame” „Dagilėliui” buvo gal viena labiausia laukta kelionės dalis. Šlovės muziejuje išbuvome ilgiau negu skirtas tris valandas. „R&R” kavinėje dainininkams
buvo surengti pietūs. Pasistiprinę jie
žengė į sceną, kurioje a cappella sudainavo dvi dainas – „The Lion Sleeps
Tonight” ir „Buvo dūda Vilniuj”. Tai istorinis įvykis, nes „Dagilėlis” – pirmieji lietuviai, dainavę šiame šlovės
muziejuje. O kiek yra norinčių! Kaip
gera, kad čia nuskambėjo J. Tamulio-

ir užmezgė gražių draugysčių su vietiniu lietuvių jaunimu, kas labai džiugina. Girdėjome, kad ir dabar kai kurie
tęsia draugystes susirašinėdami internetu. Vakaro metu I. Bublienė „Dagilėlio” vadovui R. Adomaičiui įteikė
Clevelando mero Frank G. Jackson
sveikinimą. Visi vaišinosi gausiais
„Exultate” choro narių suneštais sumuštiniais, saldumynais ir šoko, šoko
bei dainavo, dainavo.
Bet nebuvo galima linksmintis
per naktį, nes iš ryto buvo planuota giedoti Šv. Kazimiero parapijoje. Taigi
atsibudę dainininkai pasidžiaugė pus-
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pertuaro, taip pat Mišių dalis, sukurtas
a. a. muz. Gedimino Purlio, kuris prieš
daugel metų buvo atvykęs į Clevelandą dirbti su Čiurlionio ansambliu, ir
dar kartą gražiąją G. Caccini „Ave
Maria”. Dainininkai sulaukė ilgų plojimų.
Po to dainininkai aplankė parapijos svetainę ir turėjo progos trumpai
pabendrauti su parapijiečiais ir išgirsti jų širdį glostančius pagyros žodžius.
Viešnagė Clevelande jau ėjo į pabaigą, ir šauniųjų dainininkų laukė
ilga dešimties valandų kelionė į New

Sėkmė chorų festivalyje
Šeštadienio rytas. „Dagilėlis” 9
val. r. vėl atvyksta į Clevelando valstybinį universitetą, šį kartą – į kitą koncertų salę, būtent „Main Classroom Auditorium”. Ten vyko OCDA/OMEA
(Ohio Choral Directors Assn./Ohio
Music Education Assn.) pradžios mokyklos chorų festivalis. Dalyvavo trys
šiaurės rytų Ohio valstijos chorai.
Kiekvienas atskirai padainavo kelias
dainas, o po to 10–15 minučių su choru
padirbėjo chorinės muzikos specialistė. Po šių trijų pasirodymų/pamokėlių
į sceną buvo pakviestas „Dagilėlis”, kuris atliko 4 dainas. Iš karto pakilo
klausytojų mobilūs telefonai, ir prasidėjo „Dagilėlio” dainų filmavimas.
Dainininkai sulaukė ypatingo klausytojų dėmesio ir plojimų. Baigęs dainuoti savo programos dalį „Dagilėlis”
suėjo į scenos centrą, o kiti trys chorai
grįžę į sceną sustojo aplink juos, ir visi
kartu sudainavo „Ching a Ring Chaw”.
„Dagilėlio” dalyvavimas šiame festivalyje davė naujų pažinčių ir atvėrė
duris į ateities dalyvavimą panašiuose
festivaliuose. Negana to – kitų chorų
vadovai, kaip ir to festivalio specialistė, sužavėti „Dagilėlio” vadovo Remigijaus Adomaičio darbu, pareiškė norą
mokytis pas jį. Tikimasi, kad „Dagilėlis” greitu laiku dalyvaus ne tik atskirų valstijų ar regioniniuose suvažia-

„Dagilėlio” pasirodymas „Rock and Roll Hall of Fame”.
nio išplėtota liaudies daina! Tačiau,
kaip ir visur kitur, didžiausio dėmesio
susilaukė daina apie miegantį liūtą.
Abiejų šių dainų įrašai buvo patalpinti „Facebook” ir klausomi tūkstančių klausytojų.
Choristai jau turėjo būti pavargę
nuo visos savaitės kelionių, kaip ir nuo
vakarykščio ir to ryto koncertų, bet paklausti, ar pavargę, jie vėl vienbalsiai
atsiliepė: „Ne čia – ne šlovės muziejuje!” Na, ir dar kelias valandas jie stebėjo muziejuje pateiktą informaciją
apie legendinius „rock” muzikos atlikėjus, jų aprangą bei instrumentus, kuriais jie grodavo, dideliuose ekranuose klausėsi ištraukų iš jų koncertų.
Iš šlovės muziejaus – vėl į autobusą. LR garbės konsulė Ingrida Bublienė
aprodė jiems miestą, nuvykę jie nusifotografavo Lietuvių kultūriniuose
darželiuose, prie Gedimino stulpų ir J.
Basanavičiaus biusto, pravažiavo pro
įžymaus Clevelando orkestro pastatą,
įvairius muziejus, Case Weastern universitetą, mažąją Italiją, universiteto ligonines ir galiausiai nuvažiavo į apsipirkimo centrą, kad būtų galima namiškiams nupirkti suvenyrų.

Su Clevelando lietuviais

Remigijus Adomaitis po koncerto.
vimuose, bet ir pačioje nacionalinėje
konferencijoje, kuri vyksta kas dvejus
metus. Į tokias konferencijas suvažiuoja 6,000 chorvedžių iš viso pasaulio. Tai būtų labai geras būdas svetimtaučiams pristatyti lietuvišką muziką. To nuoširdžiai linkiu „Dagilėliui”.

Po ilgos dienos dainininkai buvo
nuvežti į Clevelando Lietuvių namų
„Gintaro” valgyklą, kurios vedėja Rūta
Degutienė ir šeimininkė Edita Kuizaitienė buvo paruošusios skaniausią
vakarienę. Kol jaunimas valgė, tų pačių Lietuvių namų antrame aukšte, didžiojoje salėje, rinkosi Clevelando lietuviai, pasiruošę susitikti su dainininkais ir su jais geriau susipažinti. To
vakaro linksmavakario programą paruošė vedančioji Jurgita Dicevičienė,
apsirengusi nykštuku/„leprechaun”
kartu su savo padėjėjomis Asta Šlechticovas, Gaja Milevičiene ir Aida
O’Meara. Vakaro tema – Šv. Patriko dienos išdaigos, dobilai, dainos, šokiai.
Šiauliečiai gražiai įsijungė į programą

ryčiais viešbutyje, – supratome, kad
jaunimui buvo ypač smagu patiems pilti tešlą į elektrinį vaflių prietaisą ir, išsikepus vaflį, užsipilti įvairiais sirupais. (Norime pasidžiaugti, kad „Dagilėliui” išvažiavus sulaukėme malonių žodžių iš viešbučio administracijos, kad ši grupė – tai pats drausmingiausia ir geriausia, kokią viešbutis
yra lig šiol priėmęs. Valio „Dagilėliui” ir jo vadovui ne tik už gražų dainavimą, bet už gražų auklėjimą.)
Sukrovę lagaminus į autobusą dagiliečiai vyko į Šv. Kazimiero bažnyčią. Mišių dalyviai turėjo progos
išgirsti dalį „Dagilėlio” bažnytinio re-

Yorką. Prieš išvažiuojant reikėjo pasistiprinti, tad dar kartelį jie nuvyko į
„Gintaro” valgyklą, kur buvo pavaišinti dar gausesniais valgiais nei iš vakaro. Pabuvę valandėlę ir pasidalinę savaitgalio įspūdžiais, padėkojome šauniesiams šiauliečiams, kad savo skrydžiu aplankė ir mus, pasibučiavome ir
palinkėjome geros kelionės. Tačiau
niekas netarė „Sudiev”, o tik „Iki pasimatymo”, nes vėl išskėstom rankom
lauksime jų atskrendant į Clevelandą.
Linkime „Dagilėliui” ir toliau savo
dainomis garsinti Lietuvos vardą, nes
geresnės reklamos Lietuvai negali
būti!
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Palaimintasis pirmą kartą bus skelbiamas lietuvoje

Atkelta iš 1 psl.

Pasakodamas apie arkivyskupo T. Matulionio
bylą kun. Mindaugas kartu išsamiau supažindina ir su
bažnytinės teisės terminais bei taisyklėmis, paaiškina,
kas beatifikacijos procese dalyvauja, kodėl jis rengiamas ir pan.
Kada asmuo skelbiamas palaimintuoju
ir šventuoju
Pasak kun. dr. Mindaugo Sabonio, beatifikacijos (skelbimo palaimintuoju) bylos – tai labai aiškiai
bažnytinės teisės apibrėžti procesai, turintys savo
žingsnius, logiką ir specifiką. Šiame procese galima
išskirti dvi pagrindines fazes – diecezinę ir Romos:
„Pirmoji daugiausia remiasi teisės dokumentais ir
terminais – čia rasim ieškovą, teisingumo gynėją,
notarą, liudininkus, teisėjus, apklausas, dekretus ir
pan. Ji vyksta vyskupijoje, kurios vyskupas įsteigia specialų Tribunolą ir rūpinasi, jog apie Dievo
Tarną (kandidatą, kuriam Vatikanas leido pradėti
beatifikacijos bylą) būtų surinkta visa įmanoma
įvairaus tipo medžiaga ir liudijimai apie kandidatą į šventumą, pradedant paties kandidato raštais
ir baigiant įvairiomis recenzijomis ir ekshumacijos išvadomis. Čia svarbus Istorikų ir Teologų komisijų vertinimas.
Romoje yra analizuojama ši medžiaga ir šių dokumentų pagrindu rašomas kandidato į šventumą
(dar kitaip vadinamo Dievo Tarno) Positio – tai
mokslinis darbas, turintis savo specialią struktūrą,
metodiką ir tikslus. Paruošta Positio (kartais ji siekia iki kelių tūkstančių puslapių) įteikiama studijuoti Teologų, Istorikų bei Kardinolų ir arkivyskupų
komisijoms”.
Būti postulatoriumi (rašyti Positio), pasak dvasininko, gali bet kas – svarbu, jog būtų išklausęs
Šventųjų skelbimo kongregacijos postulatoriams organizuojamus kursus. Šiame darbe taip pat labai
praverčia kanonų teisės, teologinės ir istorinės žinios.

Ryžtą paaukoti gyvybę traktuoja
kaip stebuklą
Aiškindamas taisykles bažnytinės teisės daktaras atskirai išskiria kankinių bylas, nes arkivyskupas Teofilius Matulionis visų pirma buvo kankinys. „Ne kankinių beatifikacijos bylose (skelbiant

Kunigai, grįžę iš kalėjimų, 1933 m. (vysk. T. Matulionis – sėdi viduryje).
palaimintuoju), kai kandidato šventumas pristatomas
ne iš kankinystės, bet dorybių praktikavimo perspektyvos, reikalaujama stebuklo, – sako kunigas. –
Kanonizacijos bylose (skelbiant šventuoju) stebuklas yra privalomas tiek kankiniams, tiek dorybes
praktikavusiems palaimintiesiems. Šioje „šventumo
aritmetikoje” norint tapti šventuoju, kankiniui reikia vieno stebuklo, o dorybes išskirtiniu būdu (herojišku lygiu) praktikavusiajam – dviejų. Taigi,
skelbiant palaimintuoju kankinį, procesą mums
palengvina faktas, jog tokiose bylose stebuklas nėra
būtinas. Bažnyčia kankinio ryžtą ir drąsą už tikėjimą paaukoti gyvybę traktuoja kaip stebuklą”.
Pasak dvasininko, Bažnyčios teisininkai taip pat
skiria šventumą nuo šventumo, kurį galima įrodyti. Bažnyčia šventaisiais skelbia tik tuos asmenis, kurių šventumui paliudyti surenkama pakankamai medžiagos. Todėl galimybės būti paskelbtu šventuoju
priklauso nuo liudijimų kokybės. „Žinoma, svarbiausias dalykas skelbiant šventuoju – tai tikinčiųjų pamaldumas. Kai kandidatas į šventumą yra nepamirštas, kai į jį meldžiamasi – tai svariausias liudijimas ir ženklas, jog anksčiau ar vėliau jis taps
šventuoju”, – paaiškina kun. dr. Mindaugas Sabonis.
Pažinti šventąjį – tai dovana. Jų biografijose galima labai aiškiai suprasti, jog Dievo pagalba – tai
nėra kažkokie gražūs lozungai ar skambios deklaracijos. Konkrečios Dievo pagalbos galima sulaukti
konkrečioje ir sudėtingoje gyvenimiškoje situacijoje. Kuo geriau ir detaliau pažįstame šventuosius, tuo
aiškesnis būna Dievo vedimas ir malonė. Tai savotiška jų gyvenimais mums visiems parašyta Evangelija”.
Kalbėdamas apie bažnytinės teisės procesus
kunigas atkreipia dėmesį, kad ilgai ir skrupulingai
atliekami šie procesai – tai ne popiežių kaprizų ar
griežtų formalumų tenkinimas. Bažnyčia nori būti
tikra, jog pristatant šventąjį ar šventąją tikintiesiems
kartu nebūtų pristatyta jo nuodėmė ar yda. Ieškodama tiesos ji į pagalbą pasitelkia mechanizmus, naudojamus teisėje ar moksle.
Kalbant apie pokyčius, pasak kun. M. Sabonio,
šis laikotarpis turbūt yra ryškiausias, nes dabar matoma labai didelė informacijos šaltinių įvairovė: „Jau
ne už kalnų yra ir tie laikai, kai postulatoriai turės
dirbti ne tik su liudininkų prisiminimais ar pačių
Dievo Tarnų publikacijomis, bet ir su pastarųjų informacija socialiniuose tinkluose „Facebook”, „Skype” ir kt. Nesunku įsivaizduoti, kokios apimties bus
šventųjų Positio netolimoje ateityje”.

Pirmą kartą byla rengiama lietuvių iniciatyva

Vyskupas T. Matulionis, grįžęs iš Rusijos kalėjimų, 1933 m.

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos pradžia, pasak kun. Mindaugo Sabonio, galima laikyti 1989 m. lapkričio 14 d., kada ilgametis arkivyskupo bičiulis prel. Stanislovas Kiškis oficialiu
raštu kreipėsi į tuometinį Kaišiadorių apaštališką-

jį administratorių Juozapą Matulaitį, prašydamas
pradėti beatifikacijos bylą.
Kitais metais specialiai tam įkurtas Tribunolas
Kaišiadorių vyskupijoje pradėjo arkivyskupo beatifikacijos diecezinę fazę, panašią į visuomenėje įprastą procesinę-teisminę bylą, kai vyksta liudytojų apklausa, medžiagos rinkimas ir pan. 1996 m. oficialiai

Su giminaičių vaikais apie 1933 m.
baigus šią bylos stadiją, Vatikanas nurodė papildyti Tribunole surinktą medžiagą. 1998 m. arkivyskupo beatifikacijos procesas Kaišiadorių vyskupijoje
buvo atnaujintas ir tęsėsi iki 2008 m.
Vyskupijos lygmeniu baigus tyrimą, byla perduota toliau ją nagrinėti Šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje, kur po kelerių metų buvo patvirtintas bylos dokumentų teisinis autentiškumas. Iš
pradžių šios bylos postulatoriumi paskirtas arkivyskupas Jonas Bulaitis, 2010 m. jo vietą užėmė tuomet Romoje studijavęs kun. Mindaugas Sabonis,
kuris, padedant Šventųjų skelbimo kongregacijos relatoriui, pradėjo rašyti Vatikano komisijoms skirtą
šios bylos Positio.
„Iš pradžių Positio skaito ekspertai (Teologų arba
Istorikų komisija). Šiai komisijai sutikus, ši medžiaga
papuola į Kardinolų ir arkivyskupų komisijos rankas.
Kai sužinojau, jog iš 9 ekspertų komisijos narių visi
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turėjo sumokėti mūsų tėvai ir, žinoma,
šis vyskupas. Vartant slaptus KGB
funkcionierių protokolus, paraiškas
ypač gąsdino jų cinizmas. Labiausiai
baugino faktas, jog agentais aktyviai
„dirbo” net kunigai”.

Šventumą liudijo
KGB dokumentai
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davo įmanoma, dvasininkai ir parapijiečiai nuolat jį kviesdavo apsilankyti.
Po nelaisvės metų Solovkų lageryje Rusijoje grąžintas į Lietuvą jėgoms atgauti ir sustiprėti vyskupas T. Matulionis 1934 m. vasarį išvyko į Romą, o
rudenį – ir į JAV, kur praleido vienuolika mėnesių – lankė lietuvių kolonijas
New Yorke, Worcesteryje, Bostone,
Brocktone ir Waterbury, Chicagoje pašventino paminklą Atlantą perskridusiems lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui,
Clevelande, Kultūros centre, aplankė dr.

„Ne paslaptis, jog atkūrus nepriklausomybę daug KGB dokumentų
buvo išvežta į Rusiją arba tiesiog sunaikinta. Šia prasme
mums pasisekė, nes T.
Matulionio byla sovietiniam saugumui neatrodė
svarbi, todėl ji liko neliesta, ir visus KGB dokumentus, kuriuos naudojome bylai, suradome
Vyskupo T. Matulionio apsilankymas Šv. Kryžiaus parapijoje Čikagoje 1935 m.
Lietuvos ypatingajame
archyve, – pasakoja kuvienbalsiai balsavo dėl T. Matulionio
kankintojų bejėgiškumas, daug ką pa- nigas. – Šioje byloje buvo
kankinystės pripažinimo, buvo aišku,
keitė.
likę tardymo protokolai,
kad ir kardinolai neprieštaraus skel„T. Matulionis buvo garbingo am- pasiklausymo išklotinės,
bimui palaimintuoju”, – prisimena
žiaus sulaukęs arkivyskupas, todėl jo teismų sprendimai, su
lietuvis.
ir apie jį dokumentų buvo labai daug. Teofiliu Matulioniu su2016 m. gruodžio 1 d. popiežius
Šalia to Šventųjų skelbimo kongrega- sijusi saugumo agentų
Pranciškus pritarė Šventųjų skelbimo
cija reikalavo, kad būtų pristatytas ir korespondencija.
kongregacijos parengtam dokumenpolitinis kontekstas, Dievo Tarno kanOficialiai kreipėmės
tui, kuriuo buvo pripažinta Kaišiakinystės svarba anų ir šių laikų tikin- ir į Peterburgo, Maskvos,
dorių arkivyskupo Teofilio Matulionio
tiesiems Lietuvoje. Nemažai dėmesio Vladimiro kalėjimo arkankinystė. Šis šv. Tėvo sprendimas
teko skirti ir persekiotojui, t. y. ateis- chyvus, prašydami susiatvėrė kelią kankinį arkivyskupą Teotiniam režimui ir jo saugumo agentų jusios medžiagos, tačiau
filių Matulionį skelbti palaimintuoju.
darbo pobūdžiui, – prisimena postula- jie arba neatsakė, arba
Visų pirma tai buvo ilgai laukta gera
torius. – Neišskirčiau kažkurios dalies mandagiai leido suprasti,
žinia Kaišiadorių vyskupijai ir vikaip lengvesnės ar sunkesnės. Tai buvo jog mums padėti negasiems lietuviams, iki šiol turėjusiems
lyg vienas nuotykis su įvairiais iššū- li...”
tik vieną, 1987 m. palaimintuoju pakiais. Prieš tapdamas postulatoriumi
Kun. M. Sabonis tvirskelbtą arkivyskupą Jurgį Matulaitį
turėjau prisiekti, jog būsiu sąžiningas tina, kad jį visų pirma įti(1871–1927) ir vienintelį oficialiai kair neiškreipsiu tiesos. Tą ir stengiausi kino šie tardytojų dokunonizuotą Lietuvos šventąjį Kazidaryti”.
mentai ir sovietų raštai: 1962 m. vyskupas Teofiliui Matulioniui suteiktas arkivysmierą (1458–1484).
Kun. M. Saboniui įspūdingas buvo „Skaitant kankintojų iš- kupo titulas.
Kun. M. Sabonis sako, kad visas
T. Matulionio tvirtumas ir nesuvai- klotines matai, kiek daug
beatifikacijos bylos procesas, deja, uždintas gerumas: „Net privačiuose po- T. Matulioniui reikėjo atleisti. O iš jo J. Basanavičiui pastatytą paminklą.
truko dėl specialistų ir lietuvių patirkalbiuose vyskupas nesiskundė pa- paties apie jo kančią mes nieko nesuApie vyskupo T. Matulionio viešties stokos. „Pirmoji vyskupijos lygtirtomis skriaudomis ir nepritekliumi žinojome”.
nagę Bostone „Darbininkas” rašė (1934
meniu vykusi fazė, kurios metu rensovietų lageriuose. Priešingai, net saum. lapkričio 3 d.): „Su atlaidumo šypskama įvairaus tipo medžiaga ir liudigumo tardytojuose jis stengdavosi suniu jis piešė tikinčiųjų persekiojimą,
JAV lietuviams su atlaidumu
ninkų liudijimai, užtruko apie 19 metų.
rasti bent kažką pozityvaus.
areštus, kratas, naktinius tardymus,
pasakojo apie persekiojimą
Išsamų jos pristatymą Vatikanui aš raGyvename laikais, kai sovietų okužiaurius teismo nuosprendžius ir iššiau 4 m. Viskas užtruko, nes teko
pacija tampa istorija. Ši byla man visų
Dokumentai ir žmonių pasakoji- badėjusių kalinių nepakeliamą vardirbti vienam, ir tokio pobūdžio byla
pirma buvo gyvas liudijimas, kokią mai taip pat liudijo, kad Teofilių Ma- gą”. Šitame baisiame įvykių fone palietuvių iniciatyva buvo rengiama pirdidelę kainą už kalbą, laisvę ir tikėjimą tulionį žmonės mėgo, todėl kai tik bū- sakotojo dvasią žavėjo geri Leningrado
mą kartą, o darbui atlikti Vatikane kedarbininkai, kai jie sunkiomis badliami labai aukšti reikalavimai, – sako
mečio sąlygomis kūrė Švč. Jėzaus Širbylos postulatorius. – Tačiau galime
dies bažnyčią, uoliai rinkdavosi į papasidžiaugti, kad tikslą mes pasiekėmaldas ir rengdavo savo vaikus pirme, ir šiais metais bus išskirtinis ismajai išpažinčiai ir šv. Komunijai.
torinis įvykis visai Lietuvai, nes beKun. Mindaugas pastebi, kad kai
• Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio k., Alanatifikacijos iškilmės – skelbimo pagrįžo į Lietuvą, T. Matulionis galėjo
tos parapijoje, mokėsi Daugpilio gimnazijoje ir Petrapilio kunigų seminalaimintuoju apeigos vyks Lietuvoje
skųstis. Bet to jis nedarė: „Jam būnant
rijoje. 1900 m. kovo 4 d. Petrapilyje įšventinamas kunigu.
ir bus organizuojamos pirmą kartą”.
Amerikoje visi tikėjosi, kad ten jis pa• 1923 m. kunigas T. Matulionis suimamas ir nuteisiamas kalėti trejus
Pasak dvasininko, šiuo metu Vadarys panašių pasisakymų. Tačiau vimetus.
tikane daugiau nėra nė vienos lietuvio
sada buvo matomas jo tylus liudijimas
• Grįžusį iš kalėjimo 1929 m. vasario 9 d. Petrapilyje vyskupas A. Mabylos: „Teko girdėti, kad netrukus
ir kvietimas atleisti, bandymas juose
leckis slapta konsekruoja vyskupu.
tik Telšių vyskupija baigs diecezinę
atrasti kažko gero”.
• 1929 m. rudenį vėl suimamas ir išsiunčiamas dešimčiai metų į konkankinio vyskupo Vincento BorisePasakodamas apie T. Matulionio
centracijos lagerį Solovkų salose (Rusijoje). 1933 m. spalio 19 d. vyskupas
vičiaus (1887–1946) bylą ir visą supatirtą kančią ir pristatydamas vysT. Matulionis, Lietuvai ir Sovietų Sąjungai keičiantis kaliniais, kartu su kirinktą medžiagą siųs į Vatikaną. Šiuo
kupą prievartos aplinkoje dvasinintais sugrįžta į Lietuvą. Nuo 1936 m. rudens apsigyvena prie seserų Benemetu atskiros vyskupijos yra pradėkas sako, kad yra teisininkas, todėl nediktinių bažnyčios Kaune kaip jos rektorius.
jusios įvairių savo dvasininkų ir pagali nesižavėti, galima sakyti, matu• Kurį laiką 1940 m. eina vyriausiojo Lietuvos Kariuomenės kapeliono
sauliečių bylas – Elenos Spirgevičiūlionišku teisingumo jausmo pajautimu:
pareigas.
tės, Adelės Dirsytės, Barboros Žaga„Jam nebuvo savų ar svetimų”.
• Mirus Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, popiežius Pijus XII 1943
rietės, kankinio kun. Alfonso LipniūPavyzdžiui, dvasininkas galėjo pam. Teofilių Matulionį paskiria Kaišiadorių vyskupu.
no, kankinio arkivyskupo Mečislovo
siūlyti obuolį kratos daryti pas jį at• 1946 m. gruodžio 18 d. vėl suimamas ir išvežamas į Vladimiro kalėjiReinio ir kt.”
ėjusiam saugumo agentui, o dėl nešvamą, vėliau – į Mordoviją. Į Lietuvą vyskupas Teofilius grįžta tik 1956 m. paros bažnyčioje pakeltu tonu apibarti
vasarį. Tuometinei valdžiai neleidus sugrįžti į Kaišiadoris, apsigyvena BiršParodė, kokią kainą sumokėjo
savo vyskupijos kunigą. Šis būsimas Patone.
mūsų tėvai
laimintasis turėjo ir subtilų humoro
• Už ypatingą ištikimybę Bažnyčiai popiežius Jonas XXIII 1962 m. vajausmą. Štai, pavyzdžiui, tų, kurie nesario 9 d. vyskupui Teofiliui suteikia arkivyskupo titulą.
Prisimindamas Positio rengimą
kirpdavo nagų ir turėjo juodas panages,
• 1962 m. rugpjūčio pr. arkivyskupas Teofilius gauna kvietimą dalyvauti
ir rašymą, kun. Mindaugas Sabonis atvyskupas paklausdavo „Kas numirė?
Vatikano II Susirinkime. Netrukus, 1962 m. rugpjūčio 17 d., arkivyskupo bute
virai sako, kad iš pradžių jis pats neKokį čia žielubą (gedulą) nešioji?” KaiŠeduvoje daroma krata, kurios metu arkivyskupui suleidžiama neaiškios
buvo susižavėjęs šiuo darbu, nes Teošiadorių kurijoje dirbusios vienuolės
sudėties injekcija. Praėjus trims dienoms, rugpjūčio 20-ąją, arkivyskupas
filiaus Matulionio beatifikacijos bylą
kartais labai karštai dėstydavo savo
Teofilius miršta. Palaidojamas 1962 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedreikėjo tvarkyti šalia tuo metu vykunuomonę, į kurią vyskupas juokaudaros vyskupų kriptoje.
sių jo studijų Romoje. Tačiau pažintis
mas atsakydavo: „Oi, tik nesimuškit, sesu dokumentais, kuriuose atsiskleidė
sutės!”
arkivyskupo tvirtumas, o kartu jo
Nukelta į 11 psl.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Su JAV žvalgybos vadovais aptartas saugumas
Vilnius (BNS) – Lietuva turi investuoti į kibernetinį ir informacinį
saugumą, sako Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas.
Tai jis pareiškė po komiteto narių
susitikimo su Jungtinių Valstijų išorinės karinės žvalgybos vadovu generolu Vincent Stewart.
Parlamentaras teigė iš JAV gynybos žvalgybos agentūros direktoriaus
išgirdęs, kad Rusija yra labai stipri ir
daug investuoja į kibernetinius bei informacinius pajėgumus.
„Šiose srityse Rusija yra labai
stipri, labai daug investuoja į šias sritis”, – sakė V. Bakas.
Kibernetinio saugumo ekspertai jo
lygį Lietuvoje vertina kaip nepatenkinamą.
Praėjusių metų Lietuvos kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje nurodoma, kad į kiek daugiau nei pusę
valstybės institucijų interneto svetainių yra lengva įsilaužti.
Valstybės institucijų sistemos nėra
tinkamai prižiūrimos, jos pasenusios,
o saugumo spragos netaisomos, kibernetinius užpuolikus dažniausiai
dominantys taikiniai yra kariniai objektai ir ypatingą svarbą valstybei turintys ūkio subjektai.
Prieš metus Lietuva patyrė kibernetinę ataką, kuri, ekspertų teigimu,
buvo viena didžiausių nepriklausomos
Lietuvos istorijoje. Balandžio pabaigoje susidūrus su kibernetine ataka nukentėjo keliolikos valstybinių institucijų
informacinių technologijų sistemos.

Su JAV išorinės karinės žvalgybos vadovu
generolu V. Stewart aptartas Lietuvos saugumas.
15 min.lt nuotr.
Kibernetinio saugumo specialistai ataskaitoje taip pat nurodo pernai
aptikę ir užkardę keletą su užsienio valstybių žvalgyba siejamos šnipinėti naudojamos programinės įrangos atvejų.
Apibendrindami duomenis pareigūnai
teigia, kad kibernetinius išpuolius organizuoja ne tik atsitiktiniai programišiai, bet ir organizuotos grupės.
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas teigė,
kad „Lietuva privalo investuoti, kad
mes galėtume apsaugoti savo kibernetinę erdvę, informacinę erdvę, savo
paslaptis, savo bankines sistemas”.
„Generolo nuomone, Rusija bent
artimiausiu laikotarpiu, vidutiniu laikotarpiu nepakeis savo elgesio”, – sakė
politikas.
Jis teigė, kad JAV karinės žvalgybos vadovas yra „puikiai informuotas
apie situaciją, esančią čia”.
Pats V. Stewart žiniasklaidai komentarų po susitikimo neteikė.

„Valstiečiai” tęs darbą su socialdemokratais
Vilnius (LRT.lt) – Valdančiosios
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
(LVŽS) vadovas Ramūnas Karbauskis
teigia, kad partnerystė su socialdemokratais nežlugs, o koalicijos su konservatoriais nebus.
Jis tvirtino matąs, kad konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis
stengiasi kalti pleištą tarp „valstiečių”
deleguoto premjero Sauliaus Skvernelio ir R. Karbauskio vadovaujamos
LVŽS frakcijos Seime.
Jis teigė žinojęs apie S. Skvernelio
susitikimus su G. Landsbergiu, nors
apie juos viešai ir nebuvo skelbta: „Aš
žinojau apie tuos susitikimus, žinojau
apie klausimus, kuriais šnekama. Mes

iš tikrųjų bendraujame, nėra taip, kad
jie slėpti nuo mūsų.”
Pastarasis susitikimas Vyriausybėje įvyko balandžio 4 dieną. G. Landsbergis ir premjero atstovas tikino, kad
pagrindinė pokalbio tema buvo emigracija.
Pastaruoju metu viešumoje buvo
paaštrėjusi įtampa tarp premjero S.
Skvernelio ir „valstiečių” frakcijos
Seime. Premjeras sakė nebežinantis, ar
įmanoma įgyvendinti reformas, kai
joms priešinasi net jį delegavusi „valstiečių” frakcija. Vieši nesutarimai pastebimi dėl Vyriausybės planuojamos
aukštojo mokslo reformos, dėl konkrečių veiksmų mažinant migraciją.

Kariai savanoriai turės modernius ginklus
Vilnius (BNS) – Per šiuos metus
Krašto apsaugos savanorių pajėgos
bus pilnai aprūpintos vokiškais moderniais automatiniais ginklais „G-36”.
Šiuo metu automatais „G-36” aprūpinti apie pusė karių savanorių.
Likę kariai naudoja švediškus „AK-4”.

Šiemet taip pat planuojamas tolesnis KASP karių aprūpinimas apranga ir ekipuote. Jie taip pat gaus daugiau ryšio ir transporto priemonių.
Krašto apsaugos savanorių pajėgose šiuo metu tarnauja apie 4,7 tūkst.
karių.

Prezidentė paskyrė A. Plepytę ambasadore JT
Vilnius (Prezidentūros info) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskyrė diplomatę Audrą Plepytę Lietuvos ambasadore Jungtinėse Tautose.
Ji pareigas pradės eiti rugpjūčio 1
dieną. A. Plepytė šiose pareigose pakeis ambasadorę Raimondą Murmokaitę.
Anksčiau A. Plepytės kandidatūrai pritarė Vyriausybė, Seimo Užsienio
reikalų komitetas.
Šiuo metu A. Plepytė vadovauja
Užsienio reikalų ministerijos Euro-

pos Sąjungos departamentui, anksčiau yra buvusi Lietuvos ambasadore
Ispanijoje, dirbusi Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje prie Europos Sąjungos
(ES) Briuselyje ir nuolatinėje misijoje
JT New Yorke, kur buvo misijos vadovo pavaduotoja.
Diplomatinę tarnybą A. Plepytė
pradėjo 1994 metais.
Ambasadorius Lietuvoje skiria
prezidentas užsienio reikalų ministro
siūlymu, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Vyriausybės pritarimu.

JAV karo laivai plaukia Šiaurės Korėjos link
Washingtonas (LRT) – Augant
įtampai dėl Šiaurės Korėjos vykdomos branduolinių raketų programos, Jungtinės Valstijos dislokuoja karo laivus Korėjos pusiasalyje. Duotas įsakymas flotilei, kurią
sudaro lėktuvnešis „Carl Vinson”
ir kiti karo laivai, judėti Korėjos pusiasalio link. Prezidentas Donald
Trump yra sakęs, kad neleis Šiaurės Korėjai sukurti raketų, galinčių
pasiekti Amerikos teritoriją ir jei
prireiks, Washingtonas pasirengęs
veikti.
Šis įtampą regione padidinsiantis
sprendimas priimtas netrukus po JAV
raketų smūgio Sirijoje, kurį daugelis laiko įspėjimu Pchenjanui, nepaklūstančiam reikalavimams atsisakyti savo
branduolinių ambicijų.
Pchenjanas siekia sukurti branduolinę galvutę iki Jungtinių Valstijų
galinčią nunešti ilgojo nuotolio raketą.

US Navy nuotr.
Iki šiol Šiaurės Korėja yra įvykdžiusi
penkis branduolinio ginklo testus, du iš
jų – pernai.
Palydovų atsiųstų nuotraukų analizė rodo, kad Šiaurės Korėja galbūt rengiasi atlikti šeštąjį bandymą.
D. Trump pagrasino imtis vienašališkų veiksmų prieš Šiaurės Korėją,
ir po raketų smūgio Sirijoje šis jo grasinimas atrodo realesnis.

Sirijos karas: JAV nusivylusi Rusijos pozicija
Washingtonas (ELTA) – Jungtinės
Valstijos yra nusivylusios, bet nenustebusios dėl Rusijos reakcijos į JAV raketų smūgį Šairato oro bazėje, esančioje vakarų Sirijoje, netoli Homso. Pasak Pentagono, toje bazėje buvo laikomi cheminiai ginklai ir sirų orlaiviai.
Per JAV ataką prieš Sirijos oro pajėgų bazę balandžio 7 dieną žuvo bent
šeši civiliai.
Per cheminio ginklo ataką Chan
Šeichūne Sirijos šiaurės vakaruose
žuvo 89 civiliai. Sirija neigia naudojusi nervus paralyžiuojančias dujas.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley per neeilinį JT Saugumo Tarybos posėdį apkaltino Iraną
ir Rusiją palaikant Sirijos vyriausybes.
Rusijos ambasadoriaus pavaduotojas Vladimiras Safronkovas pavadino JAV raketų smūgius neteisėtais.
„Mes šią ataką vadiname skandalingu
tarptautinės teisės pažeidimu ir agresijos aktu”, – sakė jis JT Saugumo Tarybos posėdyje.
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės
sekretorius Rex Tillerson telefonu aptarė padėtį Sirijoje po JAV įvykdyto
antskrydžio prieš šios šalies aviacijos
bazę.
S. Lavrovas R. Tillerson taip pat
sakė, jog pareiškimai, esą Sirijos ka-

riuomenė balandžio 4 dieną Idlibo provincijoje panaudojo cheminį ginklą, neatitinka tikrovės.
S. Lavrovas ir R. Tillerson diskusijas dėl Sirijos susitarė pratęsti susitikę akis į akį. R. Tillerson netrukus turėtų lankytis Maskvoje, kur kalbėsis su
šalies pareigūnais.
Kovos veiksmų Sirijoje jungtinis
vadovavimo centras, kuriam priklauso Rusija, Iranas ir Damasko režimą palaikantys kovotojai, pareiškė, kad Jungtinės Valstijos sulauks atitinkamo atsako, jeigu dar kartą smogtų objektams
Sirijoje.
„Amerika peržengė raudoną liniją, įvykdžiusi agresiją prieš Siriją.
Nuo šio momento į bet kokią agresiją
arba bet kokį raudonos linijos peržengimą bet kokia forma atsakysime panaudodami jėgą. Ir Amerika žino, kad
galime deramai atsakyti”, – cituojamas
kariškių pareiškimas.
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Boris Johnson atšaukė vizitą į Maskvą po Sirijoje įvykdytos cheminės atakos.
B. Johnson, kuris turėjo į Maskvą
vykti balandžio 10 dieną, pareiškė,
kad situacija pasikeitė iš esmės. „Mes
smerkiame Rusijos nuolatines pastangas ginti B. Assad režimą”, – pridūrė jis.

Baskų grupuotė ETA pradėjo nusiginklavimą
Madridas (ELTA) – Baskų separatistų grupuotė ETA pradėjo anksčiau
anonsuotą nusiginklavimo procesą
pietinėje Prancūzijoje.
Aktyvistas baskas Txetx Etcheverry patvirtino, kad dalis ginklų jau
sudėta, tačiau nepatikslino, kokie ir
kiek ginklų perduota policijai, pabrėždamas, kad ši informacija yra
konfidenciali.
ETA pareiškė esanti pasirengusi
sudėti visus turimus ginklus ir sprogmenis.
„Mes norime įspėti, kad taikos susitarimo priešininkai vis dar gali užblokuoti nusiginklavimo procesą”.
Laiške sakoma, kad, atidavusi visą
savo ginkluotę (ginklus ir sprogmenis)
baskų pilietinės visuomenės atstovams, ETA taps neginkluota organizacija.
Baskų organizacija ETA (Euskadi
Ta Askatasuna – Baskų šalis ir laisvė)
buvo įkurta 1959 metais. Per daugiau
kaip 50 metų jos įvykdytų teroro aktų

ETA aktyvistas T. Etcheverry įspėjo, jog yra
nusiginklavimo priešininkų. Pulse.ng nuotr.
aukomis tapo daugiau kaip 800 žmonių,
tūkstančiai buvo sužeisti. Nors ETA
2011 metais paskelbė nutraukianti
ginkluotą kovą, ji taip ir nenusiginklavo.
ETA pastaraisiais metais patyrė didelių nuostolių dėl Ispanijos ir Prancūzijos policijos veiksmų ir gerokai susilpnėjo. Suimta šimtai grupuotės kovotojų, tarp jų – separatistų lyderiai,
paimta daug ginklų.

DRAUGAS

Ateitininkų namų vienam iš pirkėjų bei dosniam
rėmėjui

A†A
dr. ANTANUI RAZMAI
iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą
žmonai ALEI ir jos šeimai, jo sūnums dr. ANTANUI
Jn. ir dr. EDMUNDUI bei jų šeimoms ir artimiesiems.
Ateitininkų namai labai pasiges uolaus rėmėjo ir
veiklos puoselėtojo.
Lai Viešpats suteikia dr. Antanui amžinąjį džiaugsmą.
Ateitininkų namų valdyba

Dviguba pilietybė
Atkelta iš 1 psl.
Projekto rengėjai nurodo, kad esminis šio įstatymo projekto tikslas
yra ištaisyti dabar galiojančios Pilietybės įstatymo redakcijos reguliavimo
trūkumus – pakeisti ir papildyti Pilietybės įstatymo 7 straipsnį, reglamentuojantį atvejus, kai LR pilietis
gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu, t. y. suteikti LR pilietybės įgijimo arba išsaugojimo galimybes LR piliečiams, po 1990 m. kovo 11 d. išvykusiems iš LR ir įgijusiems ES ar
NATO valstybės narės pilietybę. Projekto iniciatorių įsitikinimu, Pilietybės įstatymas privalo sudaryti galimybę į šias valstybes emigravusiems
LR piliečiams išlaikyti ryšį su Lietuva ir bent daliai jų sugrįžti į tėvynę ir
vykdyti čia ūkinę, komercinę bei kitokią veiklą.
Projekto rengėjų įsitikinimu, tokio gausaus jau dabar dvigubą pilietybę turinčių asmenų skaičiaus niekaip negalima traktuoti atskirais ir
išimtiniais atvejais todėl Konstitucinis
Teismas (KT) raginamas peržiūrėti
suformuotą teisinę doktriną dvigubos pilietybės klausimu.
„…Raginame KT užkirsti kelią
aritmetinei diskriminacijai, kurią
šiandien matome – kai vienai grupei
žmonių, iš Lietuvos išvykusių iki 1990
m. kovo 11 d., dviguba pilietybė yra galima, o kitai – iš šalies išvykusių po Nepriklausomybės paskelbimo – tokia teisė nėra suteikiama, tai aiškinant vien
tuo, kad tokių žmonių potencialiai
gali būti daugiau. Tai nėra teisinga ir
pažeidžia dalies mūsų piliečių lygybės
ir teisingumo jausmą”, – priduria Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos seniūnas G.
Landsbergis.
Be to, teikiamu įstatymo projektu
siūloma sudaryti galimybę LR pilietybę susigrąžinti tiems asmenims, kurie pagal šiuo metu galiojantį įstatyminį reglamentavimą turėjo atsisa-
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kyti pilietybės dėl to, kad įgijo kitos ES
ar NATO šalies pilietybę.
Įstatymo pataisos rengėjai taip
pat ragina nustatyti, kad visus asmenis, pagal siūlomo įstatymo projekto
nuostatas pretenduojančius įgyti dvigubą pilietybę, tikrintų Valstybės saugumo departamentas. Toks saugiklis
įtvirtinamas atsižvelgiant į geopolitines grėsmes – jei asmuo savo veikla
gali kelti grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui, tokiam asmeniui dviguba pilietybė nebūtų suteikta.
Buvęs KT teisėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas
Sinkevičius teigia, kad
Seimo narių bandymas įstatymais
plėsti dvigubą pilietybę galinčių įgyti
asmenų ratą rodo nepagarbą tiek KT,
tiek pagrindiniam šalies įstatymui –
Konstitucijai. Konstitucinės teisės
ekspertas priminė, kad Prezidentė,
reaguodama į vis kylančias diskusijas,
2013 m. tiesiogiai paklausė KT, ar asmenys, išvykę iš Lietuvos po 1990 m.,
gali kartu būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiai. KT atsakė: ne, negali.
Norint žymiai išplėsti atvejus, kai asmuo gali būti ir kitos valstybės pilietis, būtina keisti Konstituciją, kito
būdo nėra.
„Matau, kad Seimo nariai visiškai
ignoruoja Konstituciją, jie balansuoja
tarp priesaikos sulaužymo, nes jie
duoda priesaiką – gerbti ir vykdyti
Konstituciją. Taip pat jie pastato Prezidentę į labai keblią padėtį, – sakė V.
Sinkevičius. – Atvirai kalbant, tai yra
skandalingas ėjimas, tai yra visiškas
politinis cinizmas”.
Komentuodama konservatorių
siūlymą Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandžio 7 dieną pareiškė: „Jau
šiandien galiu pasakyti, kad šis įstatymas kol kas atvirai prieštarauja KT
doktrinai”.

Parengta pagal ELTA, BNS ir LRS,
LRT, Prezidentūros pranešimus

Geriausia dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta
Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org
www.facebook.com/draugolaikrastis

A†A
VERONICA (MURPHY) ir
JUOZAS ŽEMGULYS
Velioniai buvo ilgamečiai River Forest gyventojai.
Giliame liūdesyje liko: vaikai Joseph G., Paul su žmona Lisa;
Vincent ir Andrea su vyru John Monnier; sesuo Mary Amato su
vyru Sam; vaikaičiai Justin, Alena, Alexander, Jeremy, Leah,
Victor ir Nora.
A. a. Juozas buvo brolis a. a. Eglės Narbutis, a. a. Živilės McPolis, a. a. Redos Žemgulys ir a. a Julijos Žemgulys.
A. a. Veronica buvo sesuo a. a. Patricia Murphy.
Veronica ir Juozas bus pašarvoti trečiadienį, balandžio 12 d.
nuo 9 val. ryto St. Vincent Ferrer bažnyčioje, Lathrop ir North
Ave., River Forest, Illinois, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jų sielas. Po Mišių velioniai bus palaidoti Queen of Heaven kapinėse. Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Food for the Poor” (www.foodforthepoor.org/Donate), Lietuvių Fondui (www.lithuanianfoundation.org/donations) arba Father Michael Kyte Building Fund,
St. Vincent Ferrer Church, 1530 Jackson Ave., River Forest, IL.
60305.
Liūdinti šeima
Laidot. direkt. Drechler, Brown and Williams Funeral Home,
tel. 708-383-3191 arba www.drechlerbrownwilliams.com.

Palaimintasis pirmą kartą bus
skelbiamas lietuvoje
Atkelta iš 9 psl.

T. Matulionio paveikslą pristato
visuomenei
Rinkdamas medžiagą moksliniam
darbui Positio, bylos postulatorius kun.
M. Sabonis į jį sukėlė kiek įmanoma
daugiau liudijimų. Arkivyskupo T. Matulionio bendravimo būdas tiek su tikinčiaisiais, tiek su kankintojais taip
pat sugulė į šį dokumentą, kuris po beatifikacijos gali būti skaitomas, cituojamas ir viešinamas. „Vieną šios knygos kopiją esu padovanojęs Birštono
sakraliniam muziejui – ten ji eksponuojama ir prieinama visiems norintiems geriau pažinti T. Matulionio paveikslą, kuris tikrai yra gražus ir šiltas”, – pasakoja dvasininkas.
Pristatydamas arkivyskupą Teofilių Matulionį kun. Mindaugas visų
pirma išskiria jo pamaldumą ir atsidavimą Dievo valiai, kurie yra pavyzdiniai kiekvienam iš mūsų: „Tai buvo
drąsus žmogus, neišsigandęs ateistinio
monstro. Kartu tai ir atleidimo bei
susitaikymo šauklys. T. Matulionis
niekada savo persekiotojams nereikalavo teisingumo, keršto ar atpildo. Tai
buvo žmogus, tvirtai tikėjęs, kad net ir
užkietėjęs sovietinio režimo funkcionierius turi žmogiškumo stygą, kurią
tereikia mokėti suvirpinti.
Jo biografijoje daugybė faktų, kuriuose jis, nepaisydamas įstatymo raidės ar gresiančių nemalonumų, pasirenka žmogų, o ne raidišką teisumą.
Užtenka prisiminti sergančio vaikelio
krikštą mišrioje šeimoje (carinėje Rusijoje jis už tai buvo nubaustas pinigine bauda ir pareigų atėmimu); šv. Mišių aukojimą ir vaikų ruošimą Pirmajai Komunijai bolševikinėje Rusijoje

(jis tai darė net ir po to, kai Maskvos teisme už tai buvo nubaustas 3 m. laisvės
atėmimo bausme); mažos žydų mergaitės išgelbėjimą (už tai buvo baudžiama net mirties bausme, laimei nacistinis režimas apie tai nesužinojo);
antrosios sovietų okupacijos išvakarėse noras likti su savo žmonėmis ir nebėgti į Vakarus (sufabrikavus bylą T.
Matulionis buvo nuteistas ir ištremtas
7 m. į Vladimiro kalėjimą) ir kt...”

Kviečia įvairių šalių atstovus
Šv. Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju
– datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25
d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius siunčia Šventųjų skelbimo
kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato, SDB.
Bažnyčia sako, kad tai ne tik istorinis įvykis, bet ir kvietimas gyventi
pagal Evangeliją šiandienos iššūkių ir
persekiojimų akivaizdoje. Arkivyskupas patarnavo visiems žmonėms, neatsižvelgdamas į jų tautybę. Todėl sovietmečiu jis atsisakė kurti nacionalinę Lietuvos katalikų bažnyčią.
„Didesnę savo gyvenimo dalį T.
Matulionis praleido už Lietuvos ribų,
todėl viliuosi, jog į beatifikacijos iškilmes Lietuvoje atvyks svečių ir iš kitų
kraštų, kur jis lankėsi ar dirbo – iš Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos,
Italijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų”, – apibendrindamas sako arkivyskupo T. Matulionio bylos postulatorius kunigas dr. Mindaugas Sabonis.

Daugiau informacijos –
www.matulionis.info

www.draugofondas.org
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■ Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 7
val. v. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčioje (259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) – Paskutinės vakarienės šv. Mišios
lietuvių kalba. Joms vadovaus kun. Vytautas
Volertas. New Yorko lietuviai kviečiami kuo
gausiau dalyvauti.
■ Balandžio 16 d., Velykų sekmadienį, 7
val. r. New Yorko Apreiškimo parapija
maloniai kviečia visus atvykti su šeimomis

ir draugais į Prisikėlimo Mišias. Po šv. Mišių – tradiciniai velykiniai pusryčiai parapijos salėje.
■ Balandžio 20 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke (420 5th Avenue, New
York, NY 10018) maloniai kviečia į jaunų
muzikantų – smuikininkės Justinos Auškelytės ir pianisto Eugene Sirotkine – koncertą. Registracija: ny.renginiai@urm.lt.

Balandžio 30 d., sekmadienį,1:30 val. p. p.
meno ansamblis ,,Dainava” kviečia į pavasarinį koncertą ,,Saulėtekis”
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
Bilietai suaugusiems 25 dol. iš anksto, 30 dol. koncerto dieną, jaunimui iki 17 m. – 10
dol. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje www.dainava.us, lietuviškose parapijose, PLC raštinėje ir Old Vilnius Cafe.

2017 m. Gavėnios ir Velykų laikotarpio

tVArKArAštIS
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
(2745 W. 44th ST., Chicago, IL 60632)
Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios (koncelebruos kleb. kun. Manuel Dorantes, kun. Gediminas Keršys, kun. Carlos Arancibia ir kun. Benjamin Arevalos).

2017 m. Gavėnios ir Velykų laikotarpio

tVArKArAštIS
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 127th t., Lemont IL, 60439)
Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės vakarienės
Mišios.
Balandžio 14 d., Didįjį ketvirtadienį, 6:30 val. v. – Kryžiaus kelias; 7 val.
v. – Kristaus Kančios pamaldos.
Balandžio 15 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios.
Balandžio 16 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv.
Mišios; 9:30 val. r. ir 11:30 val. r. – šv. Mišios.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija linki linksmų šv. Velykų ir laukia
Jūsų visų!

Šv. Antano bažnyčia
1515 S. 50th Ave. (50 Ave. ir 15-tos gatvės sankryža)
Cicero IL, 60856
Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios anglų, lietuvių ir ispanų kalbomis.
Balandžio 14 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kryžiaus garbinimas lietuvių kalba.
Balandžio 16 d., Velykų sekmadienį, 8:45 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietuvių kalba.
Kviečiame atšvęsti Velykų džiaugsmą istorinėje 1926 m. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio pašventintoje lietuvių šventovėje.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Balandžio 14 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldas (atnašaus kun. Gediminas Keršys).

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Balandžio 15 d., Didįjį šeštadienį, 7:30 val. v. – Velyknačio šv. Mišios (koncelebruos kleb. kun. Manuel Dorantes, kun. Gediminas Keršys, kun. Carlos Arancibia ir kun. Benjamin Arevalos).

Balandžio 13 d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios.

Balandžio 16 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. – Velykų rytinės šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas Keršys).
Balandžio 23 d. 10 val. r. – Atvelykio šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas Keršys).
Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8:30 val. ryto atnašaujamos šv. Mišios
lietuvių kalba. Išpažintys – iš anksto susitarus su kunigu Gediminu Keršiu.
Kiekvieną Gavėnios penktadienį, išskyrus Didįjį penktadienį, 4:30 val. p. p.
einame Kryžiaus kelią su apmąstymais.

Balandžio 14 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.
Balandžio 15 d., Didįjį šeštadienį, 5 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.
Balandžio 16 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietuvių kalba.
9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.
11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

Lietuvių evangelikų liuteronų

Lietuvos ambasada Washingtone ir Washingtono Lietuvių Bendruomenė

KVIEČIA

Tėviškės parapijoje
(5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)
Balandžio 13 d., ketvirtadienį, 8:30 val. v. – Didžiojo Ketvirtadienio meditacinės pamaldos žvakių šviesoje su Šv. Vakariene (Komunija).
Balandžio 14 d., penktadienį, 6 val. v. – Didžiojo Penktadienio pamaldos su
Šv. Vakariene (Komunija).
Balandžio 16 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Šv. Velykų (Prisikėlimo) pamaldos; vyks sekmadieninė mokyklėlė. Šv. Vakarienės (Komunijos) nebus.

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje,
gamtoje – visur,
kur tik norite,
naudodamiesi iPad!

