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Pasitinkame paslaptingąją Joninių naktį
upolė, Rasa, Joninės – saulėgrįžos metas – pati trumpiausia naktis (iš birželio 23-iosios į 24-ąją) ir pati ilgiausia diena. Tai šventė, kuomet žmogus tarsi susilieja su gamta ir jį supančiu pasauliu, pakyla nuo savo žemiškų rūpesčių…
Joninės – Europos tautų senovinė vidurvasario šventė, krikščionybės laikais sujungta su šv. Jono Krikštytojo
gimimo diena (birželio 24 d.) ir gavusi Joninių vardą. Mūsų

Ateitininkai dalyvavo tremtinių
atminimo akcijoje – 6 psl.

Verslozinios.lt nuotr.
kaimynai latviai švenčia tradicinę Lyguo šventę, rytų slavai švenčia Ivano (Jankos) Kupalos šventę. Lietuvoje tai
viena seniausių švenčių. Rašytinis šaltinis – Ipatijaus metraštis – jau 1262 m. mini Joninių (Kupolės) šventę Lietuvoje. Manoma, kad lietuviai Joninių šventę vadino deivės
Kupolės vardu. Tai viena iš deivių, atėjusių iš vėlyvojo akmens amžiaus laikų, ir jos vardas susietas su augalijos su– 11 psl.
klestėjimu.

generaliniam konsului – skrybėlė,
jo žmonai – sermėga

Marquette Parko lietuviai:

B

RIMAS ČERNIUS
irželio 18-ąją, sekmadienį, sutapo keli minėjimai.
Amerikoje tą sekmadienį buvo švenčiama Tėvo
diena. Katalikų bažnyčiose švenčiamos Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.

Ar prisikels naujam gyvenimui
Willowbrook Ballroom? – 7 psl.

Birželio 18-ąją, sekmadienį, sutapo keli minėjimai.
Amerikoje tą sekmadienį buvo švenčiama Tėvo diena.
Katalikų bažnyčiose švenčiamos Devintinės – Kristaus
Kūno ir Kraujo šventė. O lietuviai visą birželį vadina
Baisiuoju, nes 1941 m. birželio 14 d. rusai okupantai
pradėjo masinį lietuvių trėmimą į Sibirą. Šią trigubą
sukaktį birželio 18 d. paminėjo Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapija. Šv. Mišių metu klebonas Jaunius
Kelpšas dalyviams priminė apie Tėvo dieną, Kristaus
Kūno ir Kraujo šventės reikšmę ir Lietuvai reikšmingus birželio trėmimus – Gedulo ir vilties dieną. Šv.
Mišiose su vėliavomis dalyvavo uniformuoti Lietuvos
Iš Čikagos Marijus ir Gintarija Gudynai išvyks dar lietuviškesni nei atšaulių sąjungos išeivijoje nariai.
– 5 psl. vyko…
Audronės Kižytės nuotr.
r
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Nebijokite žudančių kūną!

GANY TOJO ŽODIS

Arkivyskupas emeritas
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Dvyliktojo eilinio metų sekmadienio Mišiose skamba Jėzaus žodžiai: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris
gali pražudyti ir kūną, ir sielą pragare”
(Mt 10, 28).
aimė yra natūrali žmogaus reakcija į iškilusį pavojų jo saugumui, sveikatai ar gyvybei. Šia
prasme baimė yra naudinga, nes ji
mus saugo nuo daugelio pavojų. Tačiau
baimė gali būti ir pražūtinga – pastūmėti mus elgtis amoraliai. Pokario
metais represijų baimė kai kuriuos
mūsų tautiečius pastūmėjo tapti okupanto kolaborantais. Šitaip elgdamiesi jie išvengė tremčių ir kalėjimų, bet
prarado kur kas daugiau – pamynė sąžinę, Tėvynę ir Dievą.
Jėzus aiškiai kalba, kad kylant
baimei reikia tuojau pat apsispręsti, ko
verta bijoti ir kur reikia baimei pasipriešinti – nebijokite žudančių kūną!

B

Bijokite, kas „gali pražudyti ir kūną, ir
sielą pragare”.
Šį sekmadienį palaimintuoju bus
paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris tiesiog raidiškai įvykdė
Kristaus paliepimą nebijoti. Įvykdė
tuo metu, kai daugelis šiai baimei pasidavė.
Kun. Teofilius matė, ką bolševikai
darė Peterburge tuojau po Spalio revoliucijos. Matė masinį terorą, matė uždarinėjamas bažnyčias ir leidžiamus
įstatymus, kurie tikinčiuosius, ypač
kunigus, vertino kaip liaudies priešus.
Kun. Teofilius sugebėjo įveikti baimę
ir nepaisydamas draudimų patarnauti tikintiesiems. Jis drauge su kitais kunigais buvo teisiamas.
Sugrįžęs iš įkalinimo vietos, jis vėl
atliko kunigo pareigas, ir vėl buvo teisiamas. Išsiunčiamas į griežčiausio
režimo lagerį Solovkų salose; greitai
vėl teisiamas ir siunčiamas į dar griežtesnį lagerį prie Lodogos ežero. Visą šį
laiką vyskupas Teofilius tvirtai laikėsi Viešpaties rankos, kaip pranašas
Jeremijas pasitikėjo Dievu: „Bet Viešpats su manimi tarsi galingas gynėjas,
todėl mano persekiotojai suklups ir ne-

nugalės” (Jer 20, 11).
Dievo Apvaizda vysk. Teofilių parvedė į Lietuvą, ir čia kurį laiką jis galėjo pasidžiaugti laisve, patarnauti
Kauno arkivyskupijos tikintiesiems ir
seserims benediktinėms. Tačiau tai
truko neilgai. Praūžus karo audrai,
Lietuvoje įsitvirtinę sovietai tuojau
ėmėsi tęsti Bažnyčios persekiojimo
politiką.
Pirmasis jų taikinys buvo Bažnyčios vadai – vyskupai. Vieni sušaudomi, kiti įkalinami, o vyskupui Teofiliui
siūloma tapti KGB kolaborantu ir nekliudomam atlikti vyskupo pareigas.
Vyskupas per daug gerai pažinojo bolševikus, todėl, suprasdamas jų klastą,
griežtai atsisako bendradarbiauti su
tautos ir Bažnyčios griovėjais.
Nesunku įsivaizduoti, kad atsisakant būti kolaborantu galėjo suvirpėti vyskupo širdis, nes nuojauta sakė,
kas bus toliau. O toliau sekė septynerių metų įkalinimas Vladimiro kalėjime, tremtis Mordovijoje ir mirtis
taip pat tremtyje, už vyskupijos ribų.
Mūsų dienų žmogui, besivaikančiam „oraus” gyvenimo ir garbinančiam tik pinigus ir malonumus, arki-

vyskupas Teofilius gali būti tolimas ir
nepriimtinas. Argi galima atsisakyti
saugaus, malonaus ir pramogų pilno
gyvenimo vien dėl to, kad neišsižadėtumei sąžinės ir savo principų? Tikrai
galima.
Šiandien kaip niekada aktualus
arkivyskupo Teofiliaus pavyzdys. Jis
švies mūsų padangėje, kviesdamas
mus nesusigundyti moderniais stabais ir nebijoti tų, kurie gąsdins, kad
kažką galime prarasti. „Viešpats mano
šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Viešpats mano gyvenimo
tvirtovė, tad prieš ką turėčiau drebėti?” (Ps 27, 1).

N u O m O N ė S , k O m e N TA r A I

Europos nusivylimas Amerika
LEONIDAS RAGAS
Garbaus amžiaus sulaukusiems kiekvieni metai vis labiau grasina kūno bei protine krize. Panašiai kaip Amerikoje išgyvenus 68 metus – vis grasina Washingtono biurokratinio elito (tiek demokratų, tiek respublikonų) nepajėgumas suvirškinti jų pačių pridegintą
košę. Kuo toliau, tuo daugiau krizių – ekonomikos,
imigracijos, užsienio politikos ir kt. Galų gale kantrybę
praradusiems, toli nuo stambesnių centrų gyvenantiems, valdžios ignoruotiems vidutinės klasės amerikiečiams balsuotojams pavyko su mažesniu tiesioginių balsuotojų skaičiumi, bet didele atskirų valstijų delegatų balsų persvara į Baltuosius rūmus išsirinkti
ne politiką, o statybos srityje kalnus nuvertusį praktišką žmogų, kuris ne tuščiais žodžiais, bet darbo etika bandytų atstatyti prarastą gerą Amerikos įvaizdį.
ių metų gegužės 30 d. „Drauge” paskelbtas apžvalgininko Gintaro Visocko straipsnis „Devynios dienos, kurios nesukrėtė pasaulio”
kaip tik kalba apie dabartinį JAV prezidentą. Televizoriaus ekrane matėme, kaip JAV prezidentas Donald Trump Briuselyje, NATO narių suvažiavimo
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metu, stumtelėjo Juodkalnijos premjerą, kad, manau,
kaip naujai išrinktas stipriausios šalies vadovas stovėtų pirmoje eilėje kartu su įtakingesnių šalių vadovais. Autoriui atrodė kitaip. Jis šį stumtelėjimą interpretavo kaip visuomeninių elgesio normų pažeidimą ir prisegė jam „chuliganiško gesto” epitetą.
Drįstu klausti: ar protinga lietuviams storžieviškai
užgaulioti svetingos ir Lietuvai naudingos šalies išrinktą Prezidentą ir tuo pačiu įžeisti visus, nebalsavusius už pralaimėjusiąją ir verkšlenančią kandidatę Hillary Clinton? Beje, buvusioji senatorė ir užsienio reikalų ministrė (Secretary of State), prieš rinkimus arogantiškai, įžeidžiai atsiliepė apie už ją nebalsavusius eilinius amerikiečius. Norėčiau tikėti,
kad Briuselyje įvykęs nesusipratimas buvo daugiau NATO šeimininkų nesugebėjimas pagarbiau sutikti didžiausią NATO naštą prisiėmusios valstybės
Prezidentą. O gal naujoje NATO būstinėje pirmą kartą viešintis JAV prezidentas norėjo arčiau prieiti prie
mūsų šaunuolės Lietuvos vadovės Dalios Grybauskaitės ir ją pagerbti?
JAV prezidento Donald Trump pirmoji kelionė
užsienin gal ir nesukrėtė pasaulio, bet, matyt, atvėrė 50 arabų šalių akis į jų namuose klestinčių,
krikščionių galvas kapojančių ISIS teroristų lizdus. O reikšmingiausią balsą Europoje turinčios tur-

tingos Vokietijos, su garsiai islamo šariato teisės reikalaujančiais arabais, kanclerė Angela Merkel buvo
paprašyta svariau prisidėti prie NATO išlaikymo. JAV
prezidento apibarti europiečiai greitai susigaudė, kad
jų prabangus gyvenimas Amerikos sąskaita NATO
tarnystėje Briuselyje baigiasi, ir norom nenorom pasižadėjo pasitempti savo saugumo dėlei.
Nemanau, kad amerikiečių išsirinktas ir prieš teroristus griežtai pasisakęs Prezidentas būtų jau toks
netašytas neišmanėlis, kaip jį neigiamai, tiesiog
šmeižiančiai pristato į mane su gailesčiu žiūrėdami
kitaip negu aš mąstantys mano artimiausi bičiuliai.
Palankesnio žodžio Prezidentas retai sulaukia ir iš
priekabios žiniasklaidos (kyla klausimas – ar iš vis
yra Amerikoje bešališka spauda?). Pagal konservatizmu nepasižyminčio Harvardo universiteto studiją, apie 90 proc. didžiosios Amerikos žiniasklaidos yra
kairiųjų pažiūrų bei ideologijos. Žurnalistai, užuot
pateikę tikslesnių žinių, propaguoja daugiausiai tik
vieną pusę. Pvz., jie dažnai uoliau gina kriminalinį
elementą, negu užpultuosius gelbstinčius teisėsaugininkus, toleruoja arba bijo pasisakyti prieš dar negimusių kūdikių žudymą – abortus (t. y., nepaiso Popiežiaus griežtai įsakyto draudimo katalikams) ir apskritai – pernelyg dievina kairiųjų demokratų partijos
liniją, o niekina dešiniųjų respublikonų. Dažnai iš jų
spaudos matyti, kad palankiau traktuojami, pagal
Saul D. Alinsky knygos „Rules For Radicals” nurodymus, vitrinas daužantys, žmones šaudantys, turtą
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naikinantys maištininkai, negu taikių protestų dalyviai.
Pusė JAV rinkėjų, matydami Demokratų partijos staigų slinkimą europietiško socializmo link, ne veltui
pasistengė išsirinkti politinių machinacijų patirties bei diplomatinio
šlifo neturintį, tačiau pasaulinio masto, prašmatnių dangoraižių bei viešbučių magnatą. Balsuotojai patikėjo
postą būtent jam, paprasta žmonių
kalba prižadėjusiam Washingtone
,,nusausinti” visokio plauko profesionalių politikierių, biurokratų
klampynes (drain the swamp). Apeidamas Respublikonų partijai nepalankią, prieštaringą spaudą, Prezidentas tiesioginį glaudų ryšį su daugiau nei šimtu milijonų JAV balsuotojų palaiko per jam būdingą, bet neretai jo karjerai kenksmingą „tvytinimą” (tweeting).
Gal lengviau mums būtų išgyventi Europos nusivylimą dėl Amerikos pasitraukimo iš Paryžiaus klimato kaitos sutarties, jei prisimintume, kad ir Amerika yra ne sykį
skaudžiai nusivylusi Europa. Pvz., kai
Prancūzija 1886 metais Amerikai padovanojo „Statue of Liberty” (Laisvės
statulą), Amerikos imigrantai buvo
nusivylę laisvės stoka pačioje Europoje. Vėliau, Pirmojo pasaulinio karo
metais, Amerikos Europon nusiųsta
kariuomenė išvadavo prancūzus ir
anglų laivyną iš vokiečių kaizerio. O
po trijų dešimtmečių, kai 1938 m.
Hitleris užėmė Čekoslovakiją, amerikiečius nuvylė anglų ministro pirmininko A. N. Chamberlain galvojimas, kad Muenchene jo padarytos
Hitleriui nuolaidos išlaikys pasaulyje taiką. Vietoj taikos Antrajame pasauliniame kare Amerikos kariai vėl
gelbėjo Europą nuo budelio Hitlerio.
Po karo dalis Amerikos kariuomenės
pasiliko Europoje ją saugoti nuo Stalino ir jo įpėdinių, o dabar – nuo Vladimiro Putino.
Prezidento Donald Trump iniciatyva JAV kariuomenė moraliai ir
materialiai atsigauna, o Baltijos regione jo dėka yra stiprinamos atgrasymo priemonės, kurios atbaidytų alkaną mešką iš Rytų. Kieto charakterio
Prezidentas yra pasiryžęs niekam nepasiduoti, ypač besikėsinantiems į
Amerikos ir jos draugų laisvę. O jei
blogiausiu atveju, neduok, Dieve, dėl
paprastos vėjavaikystės, o ne dėl, norėčiau manyti, rafinuotai sudėtingo
kriminalinio sukčiavimo per Prezidentui netinkamą elgesį ar per dažną
„twitter” nusišnekėjimą, o gal net ir
per verkšlenančių, pralaimėjusių demokratų nepailstamą pagalių kaišiojimą į Baltųjų rūmų užsimojimus Prezidentą pakeistų viceprezidentas Mike
Pence, Amerika neabejotinai ir toliau saugotų ir gelbėtų Europą.
Būsiu laimingas, jei Lietuvoje
bent vienas iš mano draugų, prietelių
bei artimųjų ras mano šiose mintyse
paguodos.
P.S. Pradėjau rašyti šias eilutes
Washingtone skambant radikaliai liberalių revoliucionierių retorikai.
Baigiau – bejausmei kulkai kritiškai
sužalojus konservatorių Steve Scalise.

ŽAIbIškI pOkAlbIAI

Ar tikrai gyvenime svarbūs šūkiai,
kuriais vadovaujamės?
odyne žodis ,,motto” apibūdinamas kaip trumpas posakis arba šūkis, rašomas viso
kūrinio arba vieno jo skyriaus pradžioje. Sunku būtų nuginčyti tiesą,
kad kiekvieno žmogaus gyvenimas yra daugiau ar mažiau vykęs jo
paties (o gal ir ne tik) kūrinys. Todėl
mes sąmoningai, ar ne, kurdami šį
savo brangiausią kūrinį, vadovaujamės tam tikrais tikėjimais ir principais. Pastarieji padeda priimti
sprendimus, kartais, visai netikėtai,
lemiančius labai daug… Tačiau
net jeigu ir visi vieno didelio miesto gyventojai vadovautųsi tuo pačiu motto, vis vien kiekvienas iš jų
sukurtų išties skirtingus ir unikalius
kūrinius – nugyventų skirtingus
gyvenimus. Ir vis dėlto šiandien
klausiame:

didelė dorybė. Tai savotiškas egoizmas, savimylos išraiška. Kur kas sunkiau yra atsisakyti dalykų, kurie tau
brangūs ir tai, kas tau brangiausia, atiduoti kitiems. To dar iki šiol gerai neišmokau.

Ž

Koks Jūsų gyvenimo (ar šio
gyvenimo tarpsnio) motto?
Kaip jis veikia?

Vytautas Sruoga,
nekilnojamojo turto prekybos
specialistas:
Stengiuosi su kitais elgtis taip,
kaip noriu, kad su manimi elgtųsi. Ir
supratau, kad šis dėsnis tikrai veikia.
Jeigu ne iš karto, tai bent jau po kurio
laiko suveikia. Šis principas tikrai pasiteisina. Taip pat noriu gyventi dabar,
o ne kada nors, kai bus laiko. Gyventi
šiandien man reiškia visų pirma
džiaugtis, kad nėra karo, maro ir kitokių nelaimių. Taip pat stengiuosi nepaversti gyvenimo nuolatiniu darbu dėl
pinigų. Todėl galiu, tarkim, vieną dieną susipakuoti lagaminą, o kitą dieną
išvykti į kelionę, kuri džiugina. Ir dar
tikiu: jeigu turi pinigų – reikia jais dalintis ir padėti tiems, kuriems tikrai
reikia pagalbos.
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Regina Padleckienė,
buvusi gydytoja patologė,
dabar pensininkė:
Noriu suprasti, kokią užduotį man
skyrė Dievas. Neturiu gražiais žodžiais
išreikšto savo gyvenimo šūkio. Kol buvau jauna, man labai būdavo svarbu ne
tik šeima, kelionės, bet ir darbas. Troškau kuo geriau atlikti savo darbą, tobulinti savo profesines žinias. Ir ne todėl, kad geriau uždirbčiau, o kad kuo
labiau padėčiau žmonėms. Išėjusi į
pensiją supratau, kad Dievas man skyrė kažkokią užduotį, kurią turiu įvykdyti. Ypač tą pajutau po to, kai netekau
daug savo brangių žmonių. Palaidojau
abu tėvus, paskui vyrą, kuris daug
metų sirgo. Tai lyg ir būtų normalu, kai
miršta seni žmonės, bet kai teko palydėti į amžinybę savo sūnų, tuomet susimąsčiau, kodėl taip? Kodėl mano sūnaus, jaunesnių seserų jau nebėra, o aš
vis dar čia, nors man jau 92-ji? Vadinasi, Dievas to nori. Anksčiau palyginti
mažai laiko skirdavau maldai, o dabar
viskas pasikeitė. Daug meldžiuosi už
mirusius ir gyvuosius, nes malda visada yra galinga. Ir dar manau, kad daryti žmonėms gera, ką anksčiau daryti stengdavausi ir mėgdavau, nėra tokia

Jonas Kuprys,
,,Draugo” laikraščio techninis
redaktorius, fotografas:
Mano motto – jeigu nematai, prieik
arčiau. Dievas man dovanojo trumparegystę. Su akiniais matau viską, be jų
gyvenu migloje. Dažnai, kai lankau
meno parodas, aš nusiimu akinius ir
viską stebiu migloje, bet kai prieinu
prie paveikslo, viskas pradeda ryškėti.
Kuo arčiau – tuo labiau. Matau kiekvieną teptuko brūkšnį, pastebiu, kaip
vienas dažas jungiasi ir skiriasi nuo
kito. Matau pakeitimus ir klaideles.
Pradedu suprasti menininką ir jo darbą. Gyvenu jo erdvėje. Žiūriu ir žiūriu.
Žiūriu tol, kol sargas prieina prie manęs ir prašo nosim neliesti paveikslo.
Šis motto tinka ne tik gyvenimui, bet ir
fotografo darbui.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Vilnius ruošiasi iškilmėms
Sekmadienį Vilniuje, Katedros aikštėje, kankinys ir arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962) bus iškilmingai paskelbtas palaimintuoju.
Popiežiui Pranciškui pripažinus T.
Matulionį kankiniu, pirmą kartą Lietuvoje vyks skelbimo palaimintuoju
iškilmės. Joms vadovaus popiežiaus
Pranciškaus siunčiamas kardinolas
Buvusio KGB vidaus kalėjimo vyskupų kaAngelo Amato, Šventųjų skelbimo
merą apžiūri Vilniaus arkivyskupas metrokongregacijos prefektas.
politas Gintaras Grušas.
Birželio 22 d., kaip tik per T. MatuDainiaus Labučio nuotr.
lionio gimtadienį, Genocido aukų muziejuje (buvusiame KGB vidaus kalėjime) surengtoje spaudos konferencijoje buvo pristatytas šis Lietuvai neeilinis įvykis. Vieta pasirinkta neatsitiktinai – šiame kalėjime T.
Matulionis beveik metus buvo kalintas ir tardytas.
„Arkivyskupo T. Matulionio beatifikacijos iškilmės – tai pasaulinio masto šventė. Toks
Teofiliaus bylos pripažinimas, kad jis yra palaimintasis, iškelia ir visą skaudžią praėjusio
amžiaus Lietuvos istoriją į pasaulinį lygmenį”, – sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas.
Numatoma, kad renginiuose dalyvaus kelios dešimtys tūkstančių tikinčiųjų ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių – Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Kanados, JAV,
Australijos.
Į beatifikacijos iškilmes atvyks apie 600 kunigų iš Lietuvos ir užsienio, 35 užsienio
vyskupai, tarp jų – keturi kardinolai. Iškilmėse dalyvaus visa Europos vyskupų konferencijos valdyba. Įvykį transliuos ne tik Lietuvos radijas bei televizija, bet ir Lenkijos bei
Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų televizijos. Įvykio susidomėjimas tarptautiniu mastu
– didelis.
ELTA
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VA k A r I S
Redaktorius Amandas Ragauskas

Suskambo B. Brazdžionio
išeivijos menininkų kiemelis
Bernardo Brazdžionio išeivijos menininkų kiemelis Los Angeles (LA) suskambo lietuviška dainuojamąja poezija, aktoriaus Gedimino Storpirščio
monologais, Ainio Storpirščio klavišinio
instrumento improvizacijomis.
2017 m. birželio 2-osios, penktadienio, vakarą kiemelyje susirinkę LA lietuviai klausėsi aktorių iš Lietuvos Ainio
ir Gedimino Storpirščių įdomios koncertinės programos. Koncerto organizatoriai – „Just Millin’ Aroud” teatras
– džiaugėsi, kad didmiesčio automobi-

kų širdis. Susirinkusieji susikaupę
klausėsi dainų pagal šiuolaikinių poetų eiles, Gedimino parašytų eilėraščių,
o vėliau kartu plyšavo, dainuodami vaikiškas daineles. Nenuostabu, kad jų atlikta programa buvo artima ir suprantama visoms kartoms.
Gyvenant tarp dangoraižių, automobilių kamščių ir kasdienės grūsties,
pakliūti į magišką aplinką, kur nedideliame, jaukiame kiemelyje liejasi
muzika ir eilės gimtąja kalba, buvo nepaprasta sielos atgaiva. Justina Brazdžionis, Amandas Ragauskas, Sigitas Šniras
ir kiti meno, dainuojamosios poezijos ir teatro
mylėtojai sukūrė nepaprastą atmosferą, kuri
priminė vakarus prie laužo Lietuvoje, kai gitara
keliaudavo iš rankų į rankas ir dainoms nebūdavo
galo. Ypatingas jausmas,
kai jautiesi ne tik klausytoju, bet ir koncerto
dalyviu, kai nėra jokio
dvasinio barjero tarp tavęs ir atlikėjų, kai viskas
taip artima ir sava.
Dar ilgai nenorėjau
išeiti, kad neišsisklaidytų euforija, kurią suteikė
ta mažytė oazė, kurioje
viskas buvo taip miela,
nostalgiška, taip pasiilgta ir taip lietuviška…
Laukiu naujų susitikimų
mūsų mylimo dainiaus
Bernardo Brazdžionio
kiemelyje, kur visi yra
laukiami ir dosniai apdalijami lietuviško meno
dovanomis.

Repeticija prieš koncertą.

Kotrina Kajokaitė. „Kažkas tikriausiai vyksta tarp gėlių…” skambėjo Donaldo Kajoko ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai Los Angeles, Bernardo
Brazdžionio išeivijos menininkų kie-

melyje. Gediminas ir Ainis Stropirščiai
savo koncerte ir graudino, ir juokino išeivijos lietuvius. Nuostabiausios vakaro akimirkos man – kai jutau, kad
lietuvių kalba gali suburti mus bet kuriame pasaulio kampelyje, nes gera
poezija iš tiesų pasiekia kiekvieno
mūsų širdį.

Gausiai susirinkę žiūrovai laukia koncerto.

Justinos Brazdžionis nuotraukos

melyje suskambėtų dar daug gražių eilių ir dainų!

Vytautė Urbonavičiūtė. Gedimino ir AiGediminas Storpirštis po koncerto su poeto Donaldo Kajoko dukra Kotrina ir Justina Brazdžionis.
lių kamščiai nesutrukdė žiūrovams atvykti į kiemelį, kuris vos talpino norinčius pasiklausyti išsiilgtos lietuviškos dainuojamosios poezijos.
„Draugo” laikraščio skaitytojams
pateikiame keleto žiūrovų įspūdžius.

nio Storpirščių koncertas Bernardo Brazdžionio kiemelyje neišdildomai įstrigo mano širdyje. Šis koncertas
buvo kupinas džiaugsmo, susimąstymo,
spindinčių akių ir nuoširdaus juoko. Būtent lietuviškos dainos ir eilės leido pajusti bendrumą ir mėgautis gražiu reginiu. Dėkoju bardams ir JMA teatrui
už nuostabų vakarą ir linkiu, kad kie-

Daiva Savickienė. Birželio antrąją teatro grupė „Just Millin Around”
pakvietė į dviejų bardų, teatro ir kino
aktorių, scenos partnerių – Gedimino
ir Ainio Storpirščių koncertą Bernardo Brazdžionio išeivijos menininkų
kiemelyje. Po žvaigždėtu dangumi, palinkusio beržo ir degančio laužo fone
tėvo ir sūnaus duetas pristatė nuostabiai šiltą ir įsimenančią programą,
kurioje gausu abiejų muzikinės kūrybos, poezijos ir teatro scenų. Gedimino suvaidinta scena iš spektaklio „Bunkeris” apie partizanus palietė tą laikotarpį išgyvenusių žmonių ir jų vai-

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org

Marquette Parko lietuviai:
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generaliniam konsului – skrybėlė, jo žmonai – sermėga
Atkelta iš 1 psl.
Po šv. Mišių Marquette Parko ir apylinkių lietuviai rinkosi į parapijos salę, kur vyko
birželinių trėmimų – Gedulo ir
vilties dienos minėjimas. Minėjimas kartu buvo ir atsisveikinimas. Pagrindinis minėjimo kalbėtojas buvo Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Konsulas, baigęs savo kadenciją, netrukus su šeima grįžta į Lietuvą. Todėl Gedulo ir vilties dienos minėjimas savaime
tapo ir Marquette Parko lietuvių atsisveikinimu su visiems
labai mielu konsulu.
Konsului ir jo šeimai įžengus į parapijos salę, dalyviai
juos pagerbė šiltais plojimais.
Minėjimą pradėjo Marquette
Parko Lietuvių Bendruomenės
(LB) pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Ji konsulą užtikrino,
kad Marquette Parko lietuviai
su juo neatsisveikina, o tik taria – iki
pasimatymo.
Klebonas J. Kelpšas įžanginiame
žodyje prisiminė visus Lietuvos generalinius konsulus, su kuriais jam teko
Čikagoje bendrauti. Klebono žodžiais,
visi jie dirbo iš širdies. Konsulas M. Gudynas, kuris, anot klebono, ,,netikėtai
įsiveržė į mūsų parapiją”, ypatingas
tuo, kad sugebėjo visus lietuvius sujungti. Šv. Mišių metu bažnyčioje buvo
giedami giesmės ,,Lietuva brangi” pirmieji du posmai. Parapijos salėje klebonas minėjimo dalyvius kvietė sugiedoti ir giesmės trečiąjį posmą.
Konsulas M. Gudynas savo kalbos pradžioje prisipažino, kad jam
sunku kalbėti, nes prisimena, kiek
daug kartų per penkerius metus šioje
salėje jam teko pasisakyti. Jis papasakojo, kaip pirmą kartą susipažino su
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. Atvykęs į Čikagą sekmadienį, ieškojo artimiausios bažnyčios ir su šeima nuvyko į Brighton Parko Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Po šv. Mišių
vienas Mišių dalyvis pasiteiravo, kokia
čia nematyta šeima dalyvauja. Konsulas paaiškino, kad jis yra naujai paskirtas LR generalinis konsulas Čikagoje. Parapijietis jam pasakė, kad būtinai reikia nuvykti į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Marquette Parke, ir konsulą bei jo šeimą ten ir ,,nutempė”. Taip įvyko M. Gudyno ,,krikštas” Čikagoje.
Konsulas M. Gudynas pastebėjo,
kad per savo kadencijos penkmetį daug
išmoko. Jo darbas jį įtikino, kad lietuviu galima išlikti visur, jeigu tik to
nori. Jis pabrėžė, kaip svarbu Gedulo
ir vilties dieną turėti tokios vilties, kokios turėjo lietuviai tremtiniai. Konsului ypatingą įspūdį daro tremtinių
suvažiavimuose Ariogaloje kartojami
tremtinių žodžiai: kuo mums sunkiau,
tuo mes labiau susivienijame. Juk Lietuva neprarado vilties, išliko gyva net
ir tuo metu, kai ji buvo ištrinta iš pasaulio žemėlapio.
Konsulas su pasididžiavimu ap-

Popietės dalyvių atminimo nuotraukoje (viršuje) klebonas J. Kelpšas ir konsulas M. Gudynas su vaikais.

Šaulių sąjungos garbės ordiną Marijui Gudynui įteikė LŠSI narė Dalė Blekienė ir organizacijos vadas Julius R. Butkus.
tarė, kiek Lietuva pasiekė per pastaruosius 27-erius metus. Anot jo, ,,nuėjom milžinišką kelią”. Jis paminėjo

Lietuvos pasiekimus politinėje srityje,
energetikoje, informacijos technologijose. O nuo senų laikų šalia Lietuvos

A. Kižytės nuotraukos

stovėjo lietuviai išeiviai, kurie visokiais būdais rėmė Lietuvos siekius. Jie
rinko parašus, kad būtų pripažinta
Lietuvos valstybė. Jie su plakatais
protestavo prieš Lietuvos okupaciją.
Konsulas priminė, kad LR konsulatas
Čikagoje veikia jau 90 metų. Čikagoje
Lietuvos diplomatinė tarnyba veikė net
ir tada, kai Lietuvos valstybės nebuvo.
Konsulas išskyrė tuos išeivijos lietuvius, kurie dirbo ne dėl reklamos, o
vien tik tėvynės labui. Tai didelė jėga.
Konsulo žodžiais, ,,valstybė – tai yra
žmonės. O tie žmonės esame mes visi.
Tėvynei galime dirbti ir iš toli”.
Po konsulo kalbos Lietuvos šaulių
sąjungos atstovai už pasiaukojimą Lietuvai jam įteikė Šaulių sąjungos garbės
ordiną. O Marquette Parko LB apdovanojo ne tik konsulą, bet ir jo žmoną.
Konsului įteikta skrybėlė, o gerb. Gintarijai Gudynienei – gėlės ir lietuviška
,,sermėga”.G. Gudynienė padėkojo už
dovanas ir už šilumą, kurią ji Amerikoje būdama jautė.

Netikėta dovana! Naująją sermėgą Gintarijai Gudynienei padeda apsivilkti Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
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Tremtinių likimai nenugrims į atminties užkampius
Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Moksleiviai ir studentai ateitininkai dalyvavo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok”

AKVILĖ BURNEIKAITĖ
rieš 76 metus birželio 14-ąją
dieną prasidėjo masiniai šalies
gyventojų trėmimai į Sibirą.
Vadovėliuose dažnai matome nesuvokiamo dydžio tremties skaičius, tačiau
į Sibirą ištremti buvo ne skaičiai, o
žmonės”. Taip kvietimą prisidėti prie
savo šalies istorijos išsaugojimo pradeda „Misija Sibiras” vadovai, jau antrus metus surengę akciją „Ištark, išgirsk,
išsaugok”.
Šiemet iniciatyva išsiplėtė, įtraukdama ne tik vilniečius, bet ir Kauno bei
Klaipėdos gyventojus. Kiekviename iš
miestų per 24 valandas buvo perskaityta po 20 000 tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių bei likimų. Prie
šios iniciatyvos jau antrus metus prisideda ir ateitininkai, visos akcijos metu
kartu su Šaulių sąjunga ir Lietuvos
skautija, stovintys garbės sargyboje
prie vėliavos, skaitantys tremtinių likimus.
Akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok”
metu paminklai, kuriuos dažnas miestietis, skubėdamas su savo rūpesčiais,
nepakeldamas galvos, praeina bent
kartą per savaitę, buvo apsupti negęstančios žvakių šviesos ir nemažėjančios
žmonių, norinčių prisidėti prie istorijos
įgarsinimo, eilės. Visą naktį prie šių
paminklų, išlaikydami pagarbią rimtį, rikiavosi eilė Lietuvos istorijai neabejingų tautiečių, tarp kurių buvo ir nemaža dalis ateitininkų. Dalijamės keleto
iš jų atsiliepimais:

„

P

„Praėjusią savaitę dalyvavau ,,Misija Sibiras” iniciatyvoje „Išgirsk, ištark, išsaugok”. Man, kaip ateitininkei,
ši iniciatyva reiškia labai daug. Juk
vienas iš pagrindinių ateitininkijos
principų – visuomeniškumas – tikriausiai labiausiai įskiepija meilę Tėvynei ir suvokimą, jog jei ne Tu – tai
niekas geriau nepasirūpins Tėvyne ir
jos ateitimi. Man atrodo, kad kiekvienas pilietis privalo įrodyti meilę Tėvynei savo darbais. Šioje iniciatyvoje
atlikau svarbią pareigą – laikiau vėliavą. Nors galbūt atrodo, kad šis darbas nėra itin reikšmingas, tačiau aš suvokiau jį kaip savo, Lietuvos Respublikos pilietės, pareigą. Kiekvieną minutę, vėjo ir lietaus sūkuryje laikydama vėliavą, jaučiau tą neapsakomą
džiugesį ir pasididžiavimą, jog esu
šios didingos šalies pilietė. Manau,
kad tokie projektai kaip ši iniciatyva,
mums, jauniems žmonėms, primena,
kad galime ir turime bent kažkaip prisidėti prie mūsų šalies istorijos pagerbimo bei ateities gerovės”.
– Elžbieta Kriaučiūnaitė, MAS
„Ta naktis. Tūkstančiai vardų ir
tūkstančiai likimų aidi per visą Lietuvą. Šių žmonių gyvenimai pasikeitė
greičiau, nei mes sugebame perskaityti. Galiu stovėti ir skaityti čia tik todėl, nes prosenelis grįžo iš dviejų trem-

Moksleivės ateitininkės stovi sargyboje Kaune.

Vainiaus Mirskio/,,Misija Sibiras” nuotr.

čių. O jei būtų negrįžęs, gal viskas vyktų kitaip. Vienaip ar kitaip mes visi susiję. Esam tremtinių šalies vaikai,
daugiau ar mažiau prisilietę prie šios
istorijos. Bet ta istorija esam tik dėl šių
visų žmonių, kurie šiąnakt vėl bus
Lietuvoj. Deja, jau nebe tarp mūsų. Jie
visi į Tėvynę grįžo mūsų lūpose ir širdyse”.
– Rūta Visockytė, SAS
„Kartkartėmis tekdavo išgirsti istorijas apie tremtį ir girdėti trėmimų
statistiką, kuri kiekvienais metais
skelbiama. Tačiau skaičiai patys savaime yra sunkiai suvokiami ir dažnai
skaičiai lieka skaičiais, nes neatskleidžia už jų esančių žmonių, jų istorijų
ir patirties. Akcija „Ištark. Išgirsk. Išsaugok” leidžia bent trumpam prisiliesti prie ištremtų žmonių likimų,
pajusti, kad tremtis pakeitė didelės
žmonių grupės gyvenimus. Kaip ateitininkei ši akcija yra postūmis labiau
vertinti savo gimtinės kultūrą ir istoriją, protėvių indėlį į dabartinę Lietuvą. Kartu tai yra proga dalintis bendryste ir laukimo nerimu su kitais, susikaupti, pagerbti tuos, kurie buvo
priversti palikti savo namus”.
– Lina Romualda Čepulytė, SAS
„Manau, kad ši akcija yra glaudus
prisilietimas prie Lietuvos istorijos.
Prieš 76-erius metus buvo pradėti masiniai žmonių trėmimai į Sibirą, o
šiandien mes prisimename tuos, kuriems prievarta teko palikti savo Tėvynę, galbūt šeimą, draugus, todėl ir
minime šias aukas su pagarba ir viltimi. Šiuolaikiniam jaunuoliui yra labai svarbu suprasti, kaip akcijos organizatoriai sako, kad trėmė ne skaičius, o žmones. Dabar, kai gyvas šių
įvykių prisiminimas traukiasi į lenteles ir sausus faktus mokykliniuose
vadovėliuose, labai svarbu prisiliesti
prie šios istorijos asmeniškai, nes šie
įvykiai yra mūsų tautos istorija. Akcijos metu skaitydami tremtinių var-

Donatas Jokubauskas prie vėliavos Vilniuje.
dus susimąstėme, kad kiekvienas perskaitytas vardas ir pavardė yra žmogaus, kuris buvo prievarta išvežtas,
taip pat džiugu, kad pavyko perskaityti
visus tremtinių vardus ir visi jie buvo
išgirsti ir pagerbti. Manau, kad šios akcijos ir kiekvieno iš mūsų pareiga bei
tikslas – kad ši istorija būtų išsaugota!”
– Donatas Jokubauskas, MAS
„Ši diena man yra svarbi ne tik
kaip lietuvei, kuri neteko tėvynės brolių ir sesių, būsimų ir esamų mokytojų, mokslininkų, politikų, dvasininkų, visuomeninkų, kitų intelektualų ir šviesių žmonių. Ši diena man
svarbi kaip anūkei senelio, kurį septyniolikos metų išvežė kaip politinį kalinį ir dešimčiai metų atskyrė nuo
Lietuvos. Žinau, jog jis ilgai nepasakojo šios istorijos, ilgai slėpė net nuo
savo vaikų. Sunkiai suprantu, kokią
žaizdą jam paliko šie 10 metų, dar
sunkiau suprantu, kokią žaizdą šie trėmimai paliko daugybei Lietuvos šeimų
ir visai Lietuvai, jos ateičiai. Birželio
14 dieną su pagarba skaitau ir klausau
ištremtųjų vardus, prisimenu šį skaudų mūsų istorijos puslapį, prašau am-

Žyginto/,,Misija Sibiras” nuotr.
žinojo atilsio visoms negrįžusioms ir
nukentėjusioms sieloms. Tai žmonės,
kurie primena, kad reikia gyventi tikint, būti tiesoje, vidinėje laisvėje ir atiduoti save iki galo”.
– Miglė Viselgaitė, SAS
Nukelta į 15 psl.

Ateitininkų federacijos pirm. Vaidotas
Vaičaitis skaito tremtinių vardus.
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ar prisikels Willowbrook
Pastaruoju metu Čikagos žiniasklaida
plačiai skelbia apie mums gerai pažįstamo pastato atstatymą. Birželio 13 d.
per ,,Fox News” matėme, kaip Archer
gatvėje Willow Springs priemiestyje
darbuojasi buldozeriai – lygina su žeme
sudegusio Willowbrook Ballroom griaučius. Atsirado viena pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – terapeutinės
pramoginių šokių programos vyresniesiems ir žmonėms su negalia. Būtent
ji nutarė atstatyti istorinę Willowbrook
pokylių salę bei įkurti šokių studiją.
Jau prieš porą mėnesių Burr Ridge priemiestyje įsikūręs
,,Dance of Life
Foundation” tam
tikslui surinko 1.9
mln. dolerių. Iniciatoriai šį projektą vadina
skambiai – Willowbrook Ballroom Arts,
Educational,
and Cultural
Community
Center. Šiame
51,000 kv. pėdų plote bus ne tik
prašmatni pokylių salė, bet ir vyresniųjų
žmonių centras, šokių bei muzikos studijos, posėdžių kambariai.
ietuviams tai – gera naujiena.
Juk čia atšoktos ne vienerios
vestuvės. Palydėję mylimuosius
į Amžino poilsio vietą Kazimierinėse
ar Tautinėse, užsukdavome čia papietauti. Ir kasmetiniai Draugo pokyliai
daugelį metų rasdavo užuovėją būtent
čia.

Ballroom naujam gyvenimui?

Šokių sūkuryje poros linksmai sukosi ant Willowbrook parketo grojant Lawrence Welk orkestrui. Apie 1970 m.

L

Rudy Verderbar prie Oh, Henry pavilijono vartų. Apie 1930 m.

Bus vietos ne tik šokiams
Kaip tvirtina žurnalistas Mike
Nolan balandžio 27 d. straipsnyje Daily Southtown, ,,Dance of Life Foundation” atskleidė įdomų planą – atskirame 18,000 kv. pėdų pastate bus įkurtas
750 žiūrovų talpinantis teatras, kuriame vyks muzikiniai koncertai, šokio
spektakliai, vaidinimai, specialios
programos vaikams. Organizacijos
įkūrėjas Michael Micek numato, jog atidarymo proga šiame pastate bus pastatytas miuziklas, apžvelgiantis Willowbrook Ballroom 95 metų kelią. Praėjusių metų spalį beveik iki pamatų sudegusio pastato milžiniška, 60x100
pėdų šokių estrada bus atstatyta tokia,
kokia buvo prieš gaisrą. Bus atkurtas
ir šveicariško stiliaus pastato fasadas.
M. Micek tikisi, jog atstatant istorinį
pastatą bus panaudotos ir gaisro metu
išlikusios plytos. ,,Willowbrook yra
institucija – tiek Čikagos, tiek pramoginių šokių istorijos dalis”, – sako jis.
Anot M. Micek, visose Jungtinėse Valstijose tėra išlikusios tik penkios panašaus dydžio šokių estrados.
Ne veltui M. Micek taip užsidegęs
naujuoju projektu. Jis – Fred Astaire
Dance Studios Burr Ridge priemiestyje savininkas, net 32 savo metus pašventęs pramoginiams šokiams – ir
kaip šokėjas, ir kaip mokytojas.
Aukos iš privačių asmenų ir korporacijų nuolat plaukia, ir organizacija
tikisi iki rugsėjo surinkti papildomą
milijoną dolerių, kad jau rudenį galėtų pradėti statybas. Numatyta sąmata
šiam projektui įgyvendinti – apie 23
mln. dolerių. ,,Dance of Life Foundation” įkūrėjas mano, jog kaimynystė-
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Čia muzikavo garsenybės. Iš k.: orkestro vadovas ir šeimos bičiulis Teddy Lee Sr., Helen Carig Verderbar, garsusis džiazo pianistas Count Basie ir Pat Williams Verderbar. Apie 1980 m.
je galėtų išdygti nauji viešbučiai, o naujasis centras sukurtų per 500 darbo vietų. Tikimasi, jog per pirmuosius metus
šis naujai įkurtas kultūros centras
pritrauktų bent 250,000 lankytojų. Jei
planai atkurti Willowbrook bus įgyvendinti, tai bus antrasis istorinio pastato ,,prisikėlimas iš pelenų”.

Ar tikrai gaisrai pasirenka vis
kitas vietas?
1921 m. iš Austrijos kilęs emigrantas John Verderbar pastatė šokių
paviljoną po atviru dangumi ir pavadino jį Oh Henry Park, pagerbdamas
savo rėmėją – Williamson Candy Company, gaminusią tokio pavadinimo saldainius. Oh Henry Park greitai tapo
žmonių traukos centru. Po dvejų metų
buvo gerokai praplatinta šokių estrada bei įvestas 10 centų mokestis už šokį.
1930 m. paviljonas sudegė iki pamatų.
Savininkas J. Verderbar nedvejodamas ryžosi estradą atstatyti. Pasamdė

Penktajame dešimtmetyje pasklidus per visą šalį bigbendams, moderniai vėsinamas Oh Henry Ballroom
(iki tol negirdėtas reiškinys!) tapo dar
didesniu magnetu pramogų mėgėjams. Net Antrojo pasaulinio karo
metu kas savaitę čia sugužėdavo
apie10,000 šokių mylėtojų. Salė tapo tokia populiari, kad net Čikagos autobusų maršrutai buvo pratęsti iki pat
Oh Henry durų. Viengungiams tai
buvo ideali naujų pažinčių vieta.
Per visą savo gyvavimą Willowbrook Ballroom pritraukdavo pačius
populiariausius šokių orkestrus – vienas pirmųjų buvo žmonių pamiltas Ozzie Nelson orkestras su vokaliste Harriet Hilliard. Vėlesniais dešimtmečiais čia pilna pavara traukė tokios
muzikos pasaulio įžymybės kaip Harry James, Count Basie, Wayne King,
Guy Lombardo, Sammy Kaye, Jimmy Dorsey, Bob Crosby, Glen Miller ir
Harry James.
Kai šeštojo dešimtmečio viduryje
visoje Amerikoje pokylių salės buvo
pradėtos likviduoti arba buvo mažinamos jų erdvės, Verderbar šeima ryžosi dar labiau išplėsti savo veiklą. Papildomai buvo pristatytos 20,000 kv.
pėdų patalpos, kuriose įrengtos naujos
virtuvės, restoranas bei privatus kambarys pokyliams ir priėmimams. 1959
m. visas Oh Henry kompleksas buvo
pavadintas Willowbrook Ballroom vardu. Netrukus pokylių salė pritraukė
rekordinius lankytojų skaičius. Tačiau po dešimtmečio skonis pramogoms ženkliai pasikeitė – dėmesys
pramoginiams šokiams sumažėjo. Willowbrook buvo priverstas į savo sceną
įsileisti naujus, šiuolaikiškesnius ansamblius, ypač penktadienių vakarais. Chubby Checker čia muzikavo lygiagrečiai su The Cryan’ Shames, The
Association, The Buckinghams, Otis
Day, The Knights, The Village People
ir kt.
1997 m. Verderbar šeima pokylių
salę pardavė lietuviams Birutei ir Gediminui Jodvaliams. 2000 m. Willowbrook Ballroom buvo Amateur
Dancers žurnale įvertinta kaip viena
iš ,,didingiausių, istorinių, legendinių,
labiausiai vertinimų šokių estradų”
JAV. Ir štai 2016 m. spalio 28 d. (beje,
vos porą dienų prieš metinius Draugo
pietus) Willowbrook Ballroom dar sykį
paskendo liepsnose. Istorinio pastato
atsatymo organizacijos pirmininkas
M. Micek tvirtina, jog jų fondas gavo
nesuskaičiuojamą daugybę laiškų –
tiek paprastų, tiek elektroninių – nuo
tų, kurių širdyse neslopsta nostalgija
Willowbrook. Visi vieningai reikalauja pokylių salę atstatyti. O vietiniai
vis prisimena ,,Prisikėlusią Mariją” –
jauną merginą, kuri šoko čia prieš
savo mirtį, o jos šmėkla, anot liudytojų, dar ilgai pasirodydavusi tarp besisukančių ant parketo šokėjų…

200 stalių – ir po savaitės išdygo nauja
estrada po atviru dangumi. Pačiu laiku šeštadienio vakaro šokiams. Per likusias dešimt sezono savaičių Oh Henry pritraukė dar didesnes minias. Visus
paviliojo romantiškai skambanti reklama – ,,šokiai po žvaigždėmis”.
Triuškinantis pasisekimas paskatino naujam projektui, ir po metų
Pagal įvairius šaltinius parengė
šiame žemės sklype iškilo modernus arRaimundas Marius Lapas
chitekto William Sevic pastatas. taip gimė Oh Henry Ballroom. Tiesa, jis atsiėjo nepigiai
– net 100,000 dolerių. Nors investicija atrodė didžiulė (šalis išgyveno Didžiąją depresiją), ji
buvo gerai apgalvota – tuo metu
labai populiarėjo pramoginiai
šokiai. Žmonėms reikėjo tokios
atgaivos. Ir štai 1931 m. gegužės
3 d. per 1,700 kviestinių svečių
sušoko pirmuosius šokius naujajame Oh Henry Ballroom. Pokylio dalyvius linksmino Ken- Oh, Henry ledai buvo serviruojami ištisus metus!
ny’s Red Hot Peppers.
1940 m. valgiaraštis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Ispanija gintų Lietuvą
Vilnius (,,Mano vyriausybė”) –
Ispanija yra artima Lietuvos sąjungininkė Europos Sąjungoje ir NATO, todėl yra pasirengusi ginti Lietuvos interesus, sakė Vilniuje viešintis Ispanijos užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministras Alfonso Maria Dastis Quecedo.
„Atvykau aiškiai pasakyti, kad
nepaisant geografinio atstumo, esame
labai arti. Esame sąjungininkės, šalys
draugės, ES narės. Kiekviena šalis,
savaime suprantama, turi savo rūpes-

čių dėl artimiausių sienų, bet jaučiame
solidarumą, būsime, kur mūsų reikės
mūsų sąjungininkams. Mes visiškai įsipareigoję ginti Lietuvą. Tą įrodome vietoje”, – kalbėjo A. M. D. Quecedo.
Lietuvos ir Ispanijos ministrai konferencijoje užsiminė ir apie dar vieną
bendradarbiavimo sritį – energetinio
saugumo klausimą. Ispanijos diplomatijos vadovas teigė, kad ši tema aktuali tiek Lietuvai, tiek jo šaliai, ir nors sukurti vidaus energetinę rinką nėra
lengva, pažanga yra matoma.

Būtina tarptautinė parama dėl Astravo AE
Vilnius (ELTA) – Seimo priimtiems sprendimams dėl Astravo atominės elektrinės įgyvendinti būtinas
ir regioninis palaikymas, teigia grupė
Seimo narių. Parlamentarai pristatė
Seime įregistruotą rezoliuciją, kviečiančią Estijos, Latvijos ir Lenkijos
parlamentarus užkirsti kelią nesaugių
atominių jėgainių elektros patekimui
į tų šalių elektros sistemas. Seimas rezoliuciją turėtų svarstyti netrukus.
Parlamentaras Žygimantas Pavilionis teigia, kad vien Lietuvos pastangų užkirsti kelią Astravo atominės
jėgainės veiklai gali neužtekti.

Parlamentaro teigimu, užsitikrinti tarptautinę paramą gali būti sunku, tačiau neišvengiama, nes Astravo
projektas yra grėsmė NATO.
Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys tikisi,
kad Vyriausybė artimiausiu metu parengs planą, kaip užkirsti kelią elektros patekimui į Lietuvos rinką iš nesaugių elektrinių.
Seimo narys Laurynas Kasčiūnas
teigia, kad Lietuva ragina kaimynines
šalis neįsileisti Astravo AE elektros, tikėdamasi padaryti elektrinės projektą nekonkurencingą.

Prasidės moderniausi Gedimino kalno tyrimai
Vilnius (Kultūros ministerijos
info) – Vykusiame Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) prie Aplinkos
ministerijos ir Lenkijos valstybinio
geologijos instituto (PIG) specialistų delegacijų susitikime buvo
sutarta dėl bendrų Gedimino kalno
tyrimų darbų. Jie bus pradėti po savaitės, birželio 28-ąją.
Tyrimų tikslas – nustatyti kalno erdvinę geologinę sąrangą, šlaitų deformacijų dydį ir įtrūkimų Vyriausybės nariai kartu su Lenkijos specialistais
gylį, karo metu kalne įrengtų tu- apžiūrėjo Gedimino kalną. Made in Vilnius nuotr.
nelių ir kitų patalpų buvimo vietą.
Rezultatai bus panaudoti pietrycialistai teiks geologinius ir geodezitinio šlaito tvarkymo projektui pa- nius duomenis, logistinę pagalbą. Pirrengti ir kitų šlaitų stabilizavimo prie- miausia bus tiriamas pietrytinis, lamonėms numatyti.
biausiai pažeistas ir aktyviai besideĮ Vilnių atvyks penki lenkų spe- formuojantis šlaitas. Į šio šlaito decialistai su savo aparatūra ir PIG lė- formacijas ir jų keliamą grėsmę Valšomis atliks Gedimino kalno tyrimus dovų rūmams dėmesį atkreipė Vilelektrotomografijos, sekliosios seis- niuje nuo pirmadienio viešėjusios PIG
mikos, geolaidumo ir georadaro me- delegacijos ekspertai.
todais. Tokie kompleksiniai geofiziniai
Sutarus dėl bendrų geofizinių tytyrimai, kaip sakė LGT direktorius Jo- rimų, darbas vyks trimis etapais. Išnas Satkūnas, Lietuvoje dar nebuvo at- tyrus pietrytinį šlaitą, tyrimų darbai
liekami.
vyks kalno viršutinėje aikštelėje, po to
Juose dalyvausiantys LGT spe- bus tiriami vakarinis ir pietinis šlaitai.

Svarstys, ar skelbti Žemaitijos metus
Vilnius (Alkas.lt) – Seimui pristatytas siūlymas 2019 metus paskelbti Žemaitijos metais. Seimui siūloma atsižvelgti į tai, kad 2019 m. bus minimos
pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličo-Volynės
didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Gedvilas ir Vykintas) 800osios metinės.
Kartu pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos
jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje, Vokiečių
ordinui puolant kuršių ir prūsų gentis.
Pažymimi Žemaitijos vaidmuo Europos
istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200
m. trukusi kova su Ordinu ginant savo
žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės

ir Durbės mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugojant latvių ir estų žemes
nuo prūsų likimo.
Nutarimo projektu akcentuojamas
1413 m. Žemaitijos krikštas, užbaigiantis tūkstantį metų (313–1413 m.) trukusį krikščioniškos Europos formavimąsi bei 1415 m. „Žemaičių skundo”
Konstancos visuotiniame bažnyčios
susirinkime vaidmuo kristianizacijos
istorijoje, lėmęs viduramžių krikšto
sklaidos formulės pakitimą nuo nukariavimų į „krikštiju tik apsisprendusį
priimti krikštą”; pripažįstamas Žemaitijos indėlis per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją.

Rusijos naikintuvas provokavo konfliktą
Washingtonas (ELTA) – Ginkluotas Rusijos naikintuvas praskrido
itin mažu atstumu (1,5 metro) pro JAV
žvalgybinį lėktuvą virš Baltijos jūros.
Remiantis pranešimais, Rusijos naikintuvas atliko provokuojančius veiksmus.
Anot JAV pareigūnų, Rusijos naikintuvas „Su-27” prie Amerikos žvalgybinio lėktuvo „RC-135” priartėjo
„staigiai” ir skrido „nenuspėjamai”.

Remiantis CBS pranešimais, naikintuvas priartėjo prie JAV lėktuvo sparno krašto, tada praskrido pro lėktuvo
apačią ir išlindo ties kitu sparnu.
JAV šį incidentą, vykusį netoliese
Kaliningrado, pavadino ,,nesaugiu
perėmimu”. Nėra žinomas tikslus atstumas iki Kaliningrado. Pareigūnai televizijos kanalui „Fox News” sakė,
kad Rusijos naikintuvas buvo ginkluotas „oras-oras” tipo raketomis.

Prašo Ukrainos Holodomorą pripažinti genocidu
Washingtonas (BNS) – Ukrainos
prezidentas paragino JAV Kongresą
priimti rezoliuciją, kuria Holodomoras
– 1932–1933 metais sovietų režimo šalyje
sukeltas badas, lėmęs milijonų žmonių
mirtis, būtų pripažintas genocidu.
„Ką tik buvau susitikęs su Atstovų Rūmų pirmininku Paul Ryan, Kongreso demokratų mažumos lydere Nancy Pelosi, įstatymų leidėjais. Šių susitikimų metu mums buvo dar kartą
patvirtinta, kad Atstovų Rūmai ir Se-

natas remia Ukrainą”, – sakė P. Porošenka, baigdamas vizitą Washingtone.
„Svarbiausia, kad šiuose susitikimuose iškėliau klausimą dėl galimybės Kongresui apsvarstyti rezoliuciją ir pripažinti Holodomorą Ukrainos
tautos genocidu”, – sakė jis.
Sulaukėme visapusiško palaikymo
iš įstatymų leidėjų, sutikusių paspartinti tokios rezoliucijos svarstymą”, –
sakė P. Porošenka.

Dar vienas patvirtinimas dėl programišių atakų
Washingtonas (ELTA) Rusijos
programišiai, JAV krašto saugumo
departamento duomenimis, per 2016
metų prezidento rinkimus atakavo 21
valstijos rinkimų sistemas. Tačiau
nėra informacijos, kad buvo klastojami balsavimo rezultatai, Senato Žvalgybos komitete sakė departamento
darbuotoja, atsakinga už kibernetinį
saugumą Jeanette Manfra.

Ji, remdamasi konfidencialumo
susitarimais, atsisakė įvardyti, kokios
tai valstijos. Departamentas yra pareiškęs, kad buvo atakuotos apie 20
valstijų iš 50. Žiniasklaida pastaruoju
metu įvardijo didesnį jų skaičių. Arizona ir Illinojus pripažino buvus kibernetinių atakų prieš rinkėjų registracijos sistemas. JAV dėl atakų kaltina
Rusiją. Vyriausybė Maskvoje tai neigia.

Maskva atšaukė diskusijas su JAV
Washingtonas (ELTA) – JAV dėl
Ukrainos konflikto sugriežtinus sankcijas Rusijai, Maskva atšaukė numatytus aukštų pareigūnų pokalbius. Rusijos užsienio reikalų viceministras
Sergejus Riabkovas pareiškė, kad nesusitiks, kaip planuota, su kolega Thomas Shannon. „Priėmus sprendimą
dėl sankcijų, padėtis nėra tokia, kad
būtų galimas kitas dialogo ratas”, – teigė viceministras išplatintame pareiškime. JAV pareiškė apgailestaujanti dėl
tokio Rusijos žingsnio.
„Apgailestaujame, kad Rusija nusprendė atsisakyti galimybės aptarti

dvišales kliūtis, trukdančias JAV ir Rusijos santykiams”, – sakė JAV valstybės
departamento atstovas. Dėl minėtų
konsultacijų buvo susitarę Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas bei JAV valstybės sekretorius
Rex Tillerson. Jų metu turėjo būti diskutuojama apie daugybę problemų,
temdančių šalių santykius.
JAV finansų departamentas antradienį paskelbė sankcijas dar 38 asmenims ir įmonėms. Jie susiję su 2014
metas Rusijos įvykdyta Krymo aneksija arba slapta rusų karine operacija
Rytų Ukrainoje.

Dauguma rusų pritaria V. Putino politikai
Maskva (ELTA) – Didžioji dalis
Rusijos piliečių palaiko šalies Prezidento Vladimiro Putino vidaus ir užsienio politiką, parodė Rusijoje atlikta
JAV įsikūrusio tyrimų centro „Pew Research Center” apklausa.
Remiantis apklausos duomenimis,
87 proc. apklaustųjų šiek tiek arba net
labai pasitiki Rusijos vadovo V. Putino
pasaulinių problemų sprendimais. Nuo
2014 metais Ukrainoje kilusio konflikto šis procentas beveik nekito.
Apie 59 proc. Rusijos piliečių teigia, kad jų šalis šiuo metu atlieka pasaulyje daug svarbesnį vaidmenį nei
kad prieš 10 metų. Tuo tarpu 17 proc.
respondentų manė priešingai – kad Rusija užima mažiau svarbų vaidmenį.
Maždaug 2 žmonės iš 10 (21 proc.) mano, kad Rusijos svarba pastarąjį dešimtmetį nekito.
Didžioji dalis rusų taip pat palaiko V. Putino požiūrį į santykius su Kinija (78 proc.), Jungtinėmis Valstijomis
(73 proc.), Europos Sąjunga (ES) ir
Ukraina (63 proc.).
Apklausos duomenimis, 55 proc.
rusų pritaria Rusijos prezidento eko-

Kaip nemylėti Putino, kai jis šitaip myli vaikučius.
Daily Mail nuotr.
nomikos politikai ir 49 proc. pritaria
būdui, kuriuo prezidentas kovoja su korupcija. Tyrėjai apklausos metu taip
pat išsiaiškino, kad savo šalies itin didele problema 71 proc. apklaustųjų
įvardijo augančias kainas.
Didelį nerimą rusams kelianti
problema – korupcija (58 proc.). 54
proc. kaip didelę problemą įvardijo
įdarbinimo galimybių trūkumą, 54
proc. – terorizmą, 53 proc. – atskirtį
tarp turtingųjų ir vargingųjų, 52 proc.
– nusikalstamumą ir 50 proc. – korumpuotus verslininkus.
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S p O r TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Naujokų biržoje – net 9 Lietuvos krepšininkai
NBA lyga išplatino oficialų išankstines
paraiškas dalyvauti 2017-ųjų metų naujokų biržoje pateikusių krepšininkų sąrašą. Iš 182 savo jėgas išbandyti panorusių žaidėjų 137 šiuo metu rungtyniauja JAV koledžų lygoje (NCAA), o 45
jaunieji talentai krepšinio paslaptis
kremta už Jungtinių Amerikos Valstijų
ribų. Peržiūrėjus pastarąjį sąrašą dėmesį
prikausto Lietuvos krepšininkų gausa
– mūsų tėvynainiai sudaro net penktadalį visų biržai registruotų „legionierių”. Antrą-trečią vietas pagal naujokų biržoje norinčių dalyvauti jaunųjų žaidėjų skaičių pasidalino po šešis atstovus šiame sąraše turinčios Turkija ir
Prancūzija.
eretais atvejais tiek NCAA,
tiek už JAV ribų rungtyniaujantis žaidėjai tokiu būdu stengiasi atkreipti į save lygos skautų dėmesį ir savotiškai pareklamuoti savo talentą. Bet tai nebuvo tik akių dūmimas
siekiant padidinti žaidėjų vertę – didžioji jų dalis iš tiesų pluša NBA skautų akivaizdoje, o kai kurie netgi svarsto galimybę paraiškų neatsiimti.
Penki perspektyvūs jaunuoliai
prieš mėnesį lankėsi Los Angeles, kur
individualiai dirbo su profesionaliais
treneriais. Šie krepšininkus ruošė
CAA agentūros organizuojamos stovyklos kulminacijai – „Pro Day” peržiūrai, kurioje talentinguosius žaidėjus
stebėjo daugybės NBA klubų skautai ir
vadovai.
Viską, ką išmoko iš NBA patirties
turinčių specialistų, lietuviai pademonstravo lygos skautams ir klubų atstovams, tarp kurių buvo ir tokie žinomi vardai kaip New Yorko „Knicks”,
Miami „Heat” ir Los Angeles „Lakers”
prezidentai Phil Jackson, Pat Riley ir
Magic Johnson ar Los Angeles „Clippers” gynėjas Chris Paul.
„Esmė ne tame, kad skautai pamatys ar nepamatys – mums svarbu patiems pasisemti patirties, pamatyti
amerikietiškąją virtuvę: išbandėme
kitą darbo metodiką ir savo kailiu patyrėme, kiek dar trūksta lyginant save
prieš kur kas atletiškesnius žaidėjus.
Buvo labai naudinga patirtis, pamatėme, kiek dar reikia, kad pasiektume jų
lygį, todėl tikrai džiaugiamės, kad dalyvavome”, – išvyką vertino K. Žemaitis.
Paraiškas dalyvauti 2017-ųjų metų
naujokų biržoje pateikė šie Lietuvos
krepšininkai: Laurynas Beliauskas
(Klaipėdos „Neptūnas”), Laurynas Birutis (Prienų-Birštono „Vytautas”),
Martynas Echodas (Šiaulių „Šiauliai”),
Arnoldas Kulboka („Baunach”, Vokietija), Gytis Masiulis (Kauno „Žalgiris”), Regimantas Miniotas (PrienųBirštono „Vytautas”), Margiris Normantas (Vilniaus „Lietuvos rytas”),
Martynas Sajus (Starogardo „Polpharma”, Lenkija), Kristupas Žemaitis (Prienų-Birštono „Vytautas”).
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A. Karnišovo šuolis
Karjeros laiptais už Atlanto lipantis Artūras Karnišovas pasiekė tai,
apie ką daugelis krepšinio pasaulio atstovų gali tik pasvajoti. Buvęs Lietuvos
rinktinės žaidėjas tapo pirmuoju šalies
atstovu, dirbsiančiu vieną prestižiš-

M. Sajus ir K. Žemaitis (nuotrauka dešinėje) – du iš devynių jaunųjų Lietuvos krepšinio talentų, kurie nusitaikė į NBA.

A. Karnišovas tapo „Nuggets” generaliniu
vadybininku.

kiausių darbų didžiausioje pasaulyje
krepšinio asociacijoje (NBA).
Dėl atsilaisvinusio Milwaukee
„Bucks” generalinio vadybininko posto pastaruoju metu sėkmingai kovojęs
ir link jo artėjęs A. Karnišovas šias pareigas netikėtai gavo Denverio „Nuggets” komandoje, kurioje jis iki šiol
dirbo generalinio vadybininko asistentu.
Denverio klubo prezidentas Josh
Kroenke, nenorėdamas išleisti 46 metų
specialisto į Milwaukee, perkėlė jį į
aukštesnes pareigas. A. Karnišovas
tapo naujuoju generaliniu vadybininku, o iki šiol šį postą turėjusiam Tim
Connelly atiteko prezidento krepšinio
operacijoms pozicija.
Pernai A. Karnišovas kandidatavo
tapti Brooklyno „Nets” vadovu, bet

biure.
Buvęs krepšininkas karjeros JAV
pradėjo siekti vos pakabinęs sportbačius ant vinies. 2002 metais paskutinė
jo karjeros stotelė buvo „Barcelona”,
pirmoji – Vilniaus „Statyba”.
2013–2014 metais JAV rinktinės
skautu dirbęs A. Karnišovas savo krepšininko karjeros metu buvo vienas
Lietuvos rinktinės lyderių. Lengvojo
krašto puolėjo pozicijoje žaidęs atletas
su rinktine laimėjo 1992 ir 1996 metų
olimpinių žaidynių bronzą ir 1995 metų
Europos čempionato sidabrą.
Denverio „Nuggets” vairą į savo
rankas perėmęs A. Karnišovas veltui
laiko neleidžia ir jau rimtai kibo į darbus, planuodamas kaip įmanoma labiau sustiprinti NBA vidutiniokų sudėtį jau kitam sezonui.

tada jį pranoko Sean Marks. Po to „Nuggets” pratęsė sutartį su lietuviu ir likusia administracija, kurioje aukštas
pareigas užima dar vienas lietuvis –
krepšinio analizės vadovas Tomas Balčėtis.
Būrį jaunų krepšininkų turinti
„Nuggets” komanda praėjusį sezoną su
40 pergalių ir 42 pralaimėjimais buvo
arti atkrintamųjų varžybų. Sezono
metu komandai teks priimti sprendimus dėl laisvaisiais agentais tapsiančių Danil Gallinari ir Mason Plumlee.
A. Karnišovas dirba Denveryje nuo
2013 metų, kai komandos generaliniu
vadybininku tapo T. Connelly. Prieš tai
lietuvis penkis sezonus ėjo skautų direktoriaus pareigas Houstono „Rockets” komandoje, o 2003–2008 metais
darbavosi NBA krepšinio operacijų

Perversmas „Lietuvos ryto” krepšinio komandoje
20 metų Vilniaus „Lietuvos ryto” krepšinio klubui vadovavęs Gedvydas Vainauskas atsistatydina iš komandos prezidento pareigų. Tokią informaciją Eltai
patvirtino didžiausiu „Lietuvos ryto” klubo dalininku pirmadienį tapęs europarlamentaras Antanas Guoga. ,,Klubo
vadovybė keičiasi. Esame atviri, kreipkitės, kas norite prisidėti”, – teigė A.
Guoga.
etrukus šią informaciją viešai
patvirtino ir „Lietuvos ryto”
klubas. A. Guoga perėmė dalininko teises iš advokato Sigito Židonio
ir klubo darbuotojo Remigijaus Kazilionio. Dalininkų susirinkime jis kontroliuos 2 balsus iš 4. Kitais „Lietuvos
ryto” dalininkais lieka Darius Gudelis
ir Vilniaus savivaldybė.
Į kitas rankas klubas perėjo netrukus po skandalą sukėlusio G. Vainausko pasisakymo apie juodaodžius
krepšininkus. „Atsitiko taip, kad treneris Tomas Pačėsas mėgsta žaisti su
juodaodžiais žaidėjais, juos treniruoti,
mokyti, auklėti. Ir mūsų komandoje atsirado keturi juodaodžiai žaidėjai. Ir jie
susibūrė į tokią, kaip čia pasakyti,
gaują”, – „Lietuvos ryto” televizijos
„Lietuva tiesiogiai” laidoje pareiškė G.
Vainauskas.
Toks komentaras sulaukė aštrių

N

reakcijų įvairiose pasaulio šalyse. Vakarų Europoje ir JAV žiniasklaidoje G.
Vainauskas tiesiai šviesiai išvadintas
rasistu, ESPN televizijos žurnalistai
„Lietuvos ryto” prezidentą tiesioginiame eteryje maišė su žemėmis. Piktinosi ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius, kuris praėjusią savaitę viešai
užsiminė, kad artimiausiu metu „Lietuvos ryto” klube įvyks permainos.
Klubui priekaištauta ir dėl prastų rezultatų, pustuščių tribūnų.
„Lietuvos ryto” klubo direktoriumi
išrinktas D. Gudelis
Birželio 21 d., trečiadienį, Vilniaus
miesto savivaldybėje įvyko naujųjų
„Lietuvos ryto” klubo dalininkų susirinkimas, kuriame ne tik išformuota
buvusi valdyba, bet ir išrinktas komandos direktorius bei pakeistas viešosios įstaigos pavadinimas. Naujuoju
klubo direktoriumi išrinktas vienas iš
„Lietuvos ryto” dalininkų bei Regionų
krepšinio lygos vadovas Darius Gudelis, pakeisiantis Martyną Purlį.
Susitikime dalyvavo vos prieš kelias dienas didžiausiu klubo dalininku
tapęs verslininkas A. Guoga, Vilniaus
meras R. Šimašius, D. Gudelis ir iki šiol
klubo direktoriaus pareigas ėjęs M.
Purlys.
Padėjus parašą dėl dalyvavimo Eu-

Naujuoju klubo direktoriumi išrinktas vienas iš „Lietuvos ryto” dalininkų bei Regionų krepšinio lygos vadovas Darius Gudelis.
Martyno Ambrazo nuotr.
ropos taurėje, dalininkai priėmė ir ne
mažiau svarbų simbolinį sprendimą –
nutarta pakeisti Všį „Krepšinio rytas” pavadinimą. „Kaip duoklę klubo
istorijai, viešąją įstaigą pervadinome
į visiems gerai žinomą ‘Statybą’. Tai nereiškia, kad keičiasi ir komandos pavadinimas, nors natūralu, jog ne vėliau
kaip po metų turės keistis ir komandos
pavadinimas. Bet kol kas yra pereinamasis laikotarpis”, – kalbėjo R. Šimašius.
ELTA
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Antanas Saulaitis: Man visada atrodė, kad reikia rūpintis kiekvienu konkrečiu žmogumi.
Evgenios Levin nuotr.

Antano Saulaičio viešnagė indėnų rezervate.

Asmeninio albumo nuotr.

Ką žino kiekvienas geras misionierius
iandien, kai Vakarų visuomenėse Bažnyčios
dvasinė ir moralinė įtaka akivaizdžiai silpsta, ne
vienas krikščionis klausia savęs – o kas toliau?
Nemenka našta šis klausimas sveria ir kunigų pečius.
Popiežius Pranciškus, tęsdamas dar Jono Pauliaus
II, tiksliau, Vatikano II Susirinkimo įkvėptą kvietimą
evangelizuoti šių dienų pasaulį, skelbia specialų
maldos laikotarpį, kviesdamas viso pasaulio katalikus
tikrai ne į apkasus, o į misijas. 2019 m. sukaks 100
metų, kai popiežius Benediktas XV parašė svarbų dokumentą, kuriame pabrėžė: „Kas skelbia Dievą tebūna
Dievo žmogus”.
Tad ką reiškia būti misionieriumi šiandien? Kurios
istorinės pamokos gali vėl pasitarnauti, o kurioms situacijoms reikalingas visiškai naujas požiūris? Šiuos
ir daugybę kitų aktualių klausimų kelia sau mūsų dienų Bažnyčia pasaulyje.
Kunigas Antanas Saulaitis yra buvęs ir misionieriumi tolimojoje Brazilijoje tarp čiabuvių. Neseniai jis
dalyvavo jėzuitų surengtame tarptautiniame forume,
kurio metu diskutavo itin aktualia tema – miesto evangelizacija. Jūsų dėmesiui – apie tai, kas yra misionierystės esmė.

Buvo manoma, ir tai galioja ir šiandien, kad labai svarbu padaryti įtaką visuomenėje ir bažnyčioje atsakingas pareigas einantiems žmonėms, nes jie
dalyvauja priimant svarbius sprendimus, turi poveikį
daugeliui. Svarbu palaikyti tuos, kurie turi didesnę
įtaką, suteikti jiems progų lavintis, ugdytis.

Jėzuitai yra didieji misionieriai, vieni pirmųjų europiečių
nukeliavę iki tolimosios Kinijos, Japonijos, Indijos. Pavyzdžiui, benediktinai pasitraukia į abatijas, įkuria savo
„miestus” – dvasinės traukos centrus. Kaip trumpai galėtume nusakyti jėzuitišką laikyseną pasaulio atžvilgiu?
Visa tai kyla iš krikšto: jo dėka visi jį priėmę yra
misionieriai. Nebūtinai Kinijoje, Indijoje ar kur
nors sąvartyne.
Jėzuitai matė savo laikmetį. Ordino kūrimosi laikotarpiu buvo ką tik „atrastos” tolimos šalys, žemynai, tad jie mąstė, kaip nešti Gerąją naujieną ten.
Pačioje Europoje taip pat reikėjo atnaujinti Bažnyčią po ilgo viduramžių laikotarpio, kuomet būta išties mažai pokyčių.
Buvo ką tik įsiplieskusi M. Liuterio reformacija – parduodamų atlaidų klausimai ir kiti dalykai,
peržengę bet kokias ribas, tad reikėjo plataus masto atnaujinimo, siekiant, kad eilinių žmonių tikėjimas būtų kuo sąmoningesnis. Šv. Ignaco pasekėjai
steigė mokyklas, įvairias misijas, – šiandien, sakytume, įvairias programas – parapijose, kaimuose ir
ypač miestuose.

Jums teko dirbti ir tarp indėnų.
Taip, aš talkinau Šiaurės Rytų Brazilijoje, kur gyvena indėnų palikuonys, per šimtmečius suartėję su
bendrąja kultūra, tačiau išlaikę ir stiprią savo tapatybę.
Tai buvo žavus laikas, nes labai daug mokėmės
iš jų. Kaip sako popiežius Pranciškus ir ką žino bet
kuris geras misionierius, nėra taip, kad atvažiuoji ir
pateiki visų reikalų sprendimą. Avažiuoji klausytis
žmonių: ką jie sako, ką daro, ir būni solidarus su jais,
su jų troškimais, reikalais, žiūri, kuo galima pagelbėti.
Žinoma, nesi vienas – yra visas Bažnyčios tinklas, yra jėzuitų ar asmeninių pažinčių tinklas, kuris
gali patalkinti. Šiandien labai akivaizdu, kiek tinklai – ar socialiniai, ar asmeninai – yra reikalingi, kad
kas nors išsijudintų.

Š

Šv. Ignacas kalba apie tai, kad Dievą reikia rasti visur – tai radikali laikysena.
Taip, pažvelkim, pavyzdžiui, į architektūrą.
Kur yra Vilniaus jėzuitų šv. Kazimiero bažnyčia? Rotušės aikštėje – anuomet tai buvo judriausia mieste
turgaus aikštė. Kaune mūsų bažnyčia taip pat prie
rotušės, Šiauliuose – prie turgaus. Ką jau kalbėti apie
visas vietas pasaulyje – visada kuriamės ten, kur yra
judėjimas, kur renkasi žmonės.

Jūs pats turėjote galimybę būti ne vien kunigu jėzuitu sau pažįstamoje terpėje, bet ir dirbti misijose Pietų Amerikoje, bendrauti su tikrai didelės įtakos neturinčiais asmenimis – paprastais liaudies žmonėmis. Ką jums davė ta
patirtis?
Nežinau, iš kur, bet man visada atrodė, kad reikia rūpintis kiekvienu konkrečiu žmogumi – nėra tokio dalyko kaip „žmonės” – nesvarbu, mieste ar kaime... Tad svarbiausia – dėmesys atskiram žmogui,
jaunam ar senam.
Kai dirbau lietuvių parapijoj, mieste gyveno 11
milijonų gyventojų, o mes turėjome gal 15 vietų, kur
aukodavome Mišias. Ten rinkdavosi eiliniai lietuvių
kilmės žmonės, dažniausiai darbininkai, mokytojai,
raštininkai. Rodėme dėmesį jų šeimoms, vaikams,
reikalams. Kartu organizuodavome kultūrinius, religinius, tautinius renginius... Tai būdinga visiems
jėzuitams, kad ir kur jie dirbtų: ar tarp indėnų, ar su
profesūra...

Net ir prie geriausių norų įsilieti į kitą kultūrą nėra paprasta. Nors ir esame nusiteikę mokytis, klausytis, vis tiek
atsinešame savo bagažą, įpročius, įsitikinimus. Kaip jums
sekėsi šis nugludinimo procesas?
Pagrindinis dėsnis yra klausyti ir klausytis. Nemanyti, kad tai, ką aš manau, žinau, tikiu, suprantu, tai, kaip aš gyvenu – yra žmonijos „viršūnė”. Nereikia pamiršti, kad yra daug būdų gyventi pasaulyje,
įvairių kultūrų ir įvairių būdų būti krikščioniu – ne
vien miesto ar miestelio nesąmoningu bažnyčios lankytoju...
Tai liečia ir kitus dalykus, pavyzdžiui, maistą,
papročius, pasisveikinimą... Kiek arti dera stovėti
bendraujant, kokių žodžių ar posakių nevartoti,

nes jie yra užgaulūs, – pamažu viso to išmoksti. Vis
siekdamas kuo geriau susikalbėti, būti naudingas
žmonėms, užuot siekęs įnešti jiems ką nors visiškai
svetimo, kas netinka jų pasaulėjautai.
Kalbate apie įsitraukimą į jų gyvenimo būdą, kultūrą, o kaip sekėsi perduoti Evangelijos žinią? Man atrodo,
kad tai sudėtinga žinia. Bet gal žmonės yra pasiruošę ją
išgirsti?
Žinoma, mes tikime, kad Dievas kalbina kiekvieną žmogų, ir kiekvieną – skirtingai. Gal per jų savitą tikėjimą, papročius, tradicijas ir pan.
Žmogus yra atviras tai Gerajai naujienai, tačiau
ji perduodama ne tiek žodžiais, kiek elgesiu: pagarba, atjauta, supratimu, solidarumu, bendryste...
Svarbiausia kažką kartu daryti – tai, kas ugdo teisingumą tarp žmonių ar visuomenėje. Gal teikti pagalbą sveikatos srityje, gerinti susisiekimą, pasirūpinti vaikų ugdymu ar padėti suorganizuoti tradicinių amatų verslą... Pavyzdžiui, Brazilijoje žmonės
rinkdavo dumblius iš jūros ir juos parduodavo.
Stengėmės sugalvoti, kaip jie galėtų daugiau uždirbti
ir išlaikyti savo šeimas, išlaisvinant juos iš vietos
pirklių išnaudojimo.
Tikrai atsiranda progų, ar vakare bendraujant,
ar kažką bendrai darant, pasikalbėti ir religinėmis
temomis. Tačiau svarbiausia, kad žmogus jaučia artumą – tada viskas kitaip.
Atvykote į jau gyvuojančią katalikų bendruomenę.
Parapija, kurioje praleidau daugiausia laiko, šimtą metų buvo likusi be kunigo. Mano draugas jėzuitas klebonavo ten porą metų, pakvietė ir mane jam
padėti.
Kalbėjom braziliškai – portugalų kalbos brazilų tarme. Kalbos mokėjimas priklauso misionieriui,
tačiau svarbiausia yra elgesys. Vis pasakoju, kaip reikia pasisveikinti ir atsiveikinti su pažįstamomis moterimis, su kuriomis artimiau bičiuliaujamasi. Su netekėjusia moterimi ar paaugusia mergina – tarsi priglausti skruostus vieną po kito, ir pridėti „bučkį į
orą”. Dukart – su ištekėjusia, tris – su netekėjusia,
nes trečias – tai palinkėjimas susirasti gerą vyrą.
Nėra lengva iškart labai įgusti ir, neduokdie, supainiosi... Aš gal niekad nesuklydau, bet labai stengiausi taisyklės laikytis. Kita vertus, moterys labai
jaučia, moka padėti – nejučia pajudina galvą.
Ir su Brazilijos lietuviais taip reikėjo, nes ten užaugusiems šie vietos papročiai jau buvo jų kultūros
dalis. Nors buvome labai artimi, kartu šventėme vestuves, krikštus, šeimos šventes, tačiau vis tiek reikėjo
gerai atsiminti, jausti, kas kokiai kategorijai priklauso.
Pietų Amerika man asocijuojasi su stipriu liaudies pamaldumu, etninės kultūros apraiškos persmelkusios ir katalikybę. Kaip jūs žiūrėjote į šiuos aspektus?
Galime pasimokyti iš popiežiaus Pranciškaus,
kilusio iš Pietų Amerikos, iš Argentinos ir labai ge-
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rai pažįstančio kitas šalis, – nes
vyskupai ten labai bendradarbiauja, bendrauja, – kitaip nei, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur kiekvienas
vyskupas yra tarsi atskiras kunigaikštis.
Yra tokių net nesuprantamų
dalykų, kiti papročiai siekia net
viduramžius. Pamenu, viename iš
tų žvejų kaimų per Šv. Sebastiono
šventės laiką, apie Naujuosius metus, eidavo tradicinė procesija. Žmonės gieda panašiai kaip maro laikais XVI a., XVII a. ar XVIII amžiaus pradžioje – tokias nevilties
persmelktas giesmes. Labai įdomi,
paliečianti, dramatiška muzika. Sakytum, ką tik pusė žmonių išmirė
ar ką tik bombardavo ir dabar žmonės gedi savųjų...
Turi labai gražių Didžiosios
savaitės pamaldumo formų. Mes
einame Kryžiaus kelius, o tame
miestelyje iš vienos koplyčios ar
bažnyčios vyrai pajuda su Jėzaus
skulptūra, iš kitos – su Marijos, ir
visi susitinka tam tikroj vietoj – taip
išgyvenamas Jėzaus susitikimas
su savo Motina.
Visi su specialia apranga. Paskui visi kartu eina apeigų į bažnyčią ar prie bažnyčios, nes niekad netelpa tiek žmonių, kiek susirenka.
Procesijos išlikusios toli gražu ne
visose kultūrose.
Ką bekalbėti apie Peru ar Andų
kalnus, kur yra daugybė papročių iš
senų – inkų ar panašių laikų. Pavyzdžiui, išlikusi pagarbos lamoms
ar kitiems gyvūnams, nuo kurių
priklauso jų gyvybė, – panašiai
kaip Šventojoje Žemėje avys.
Europoje kai kuriose vietose
taip pat yra išlikusių tokių liaudiškų elementų. „Amoris laetitia”
popiežius skatina, kad Bažnyčios atsakingieji vertintų ir įtrauktų į liturgiją liaudiškas pamaldumo formas.
Lietuvoje galvoju, pavyzdžiui,
apie Jonines. Manytum, kad tai
grynai pagoniška šventė, tačiau
juk tai Saulės – ilgiausios dienos
šventė. Ji niekaip nesikerta su
krikščionybe, tiesiog, yra kažkas
kito...
Tai, kaip žmonės šventina ar
prižiūri savo namus, arba kaip laidoja, irgi skiriasi tarp įvairių šalių.
Tad negali visur įvesti vakarietiškų
– europietiškų ar amerikietiškų –
papročių, kur jie bus visai svetimi.
O bet koks pamaldumas – neatskiriamas nuo teisingumo: siekio, kad
visi žmonės būtų gerbiami, kad
niekas nebūtų skriaudžiamas, kad
būtų skatinamas bendruomeniškumas.
Šiandien mums daug aiškiau, kad
krikščionybė nėra vien europietiška ir gali
įgyti įvairiausių raiškos formų, tačiau jūsų
misijų dienomis – tai buvo nemenkas iššūkis ir naujovė.
Taip, XVI ir XVII amžiuje taip
pat buvo būdinga ši laikysena. Vėliau XIX a. ir XX a. pradžioje katalikybė susipriešino su modernybe
ir tik Vatikano II susirinkimas
1962–1965 ryžtingai atvėrė Bažnyčią
pasauliui. Ypač svarbus dokumentas, pavadintas „Lumen gentium” –
„Tautų šviesa”, kuris perteikia jau
visiškai kitokią nuostatą. Ši laikysena nebuvo tik racionaliai išmąstyta, bet paremta ir konkrečia sielovados patirtimi bei praktika.

Kalbėjosi Saulena Žiugždaitė
Bernardinai.lt
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Ein saulelė aplinkui dangų
Atkelta iš 1 psl.
upolė atsakinga už augalijos suklestėjimą. Šventės metu renkami žolynai (ramunės, jonažolės, medetkos ir kitos vaistažolės) atneša žmonėms sveikatą, laimę, gina
nuo visų blogybių, išburia ateitį... Dar
1573 m. lietuviška postilė mini žolių rinkimą ir pabrėžia, kad „vadindava tas žales kupalamis”. Mažojoje Lietuvoje ir
dalyje Žemaitijos per Jonines merginos
darydavo „kupolę”, „kopolę” ar „kaupolę”; tai buvo ant ilgos karties pririšta žolių puokštė, kurią puošdavo įvairiaspalviais kaspinais. Kartį pastatydavo
kaimo gale, netoli rugių lauko, ir saugodavo iki šventės pabaigos, kad vaikinai jos nepavogtų. Besaugodamos
kupolę merginos dainuodavo kupolines
dainas: „Oi, kupole, ei, kupoliau kupolėli, kupolio rože, kupolijute”, „Ein
saulelė aplinkui dangų, ei, kupoliau kupolėli, aplinkui dangų mėnulio kelti”,
„Tos žolelės yr naudingos, nuo Kupoliaus pašventintos, Kupoliau šventas Jonai” ir pan. Išsaugotus žolynus po šventės pasidalindavo. Nuimtos žolės, kaip
manė tais laikais, turėjo daug galių – turėjo saugoti nuo piktųjų dvasių ir nelaimių, jų nuovirais gydydavo įvairiausias ligas.
Šios šventės nakties išvakarėse
kaimo moterys surinktus devynių žolių
pluoštus nešdavo namo. Dalį jų iki vidurnakčio sušerdavo gyvuliams, kad
padėtų nuo apkerėjimo. Kitą dalį jonažolių užkišdavo už
šventųjų paveikslų ir
žiūrėdavo, kada sudžius. Jei ilgai nedžiūdavo, buvo manoma, kad tie metai bus
laimingi. Kitas žoles
laikė iki Kalėdų – žiemos saulės grįžmečio
ir atiduodavo karvėms, kad būtų sveikos ir pieningos. Devynių žolių glėbeliai
nuo Joninių iki Kalėdų buvo laikomi ir
tvartuose, kad saugotų … ir be laužų.
gyvulius. Mažojoje
Lietuvoje ištekėjusios moterys suskindavo devynių žolių puokštes po saulėlydžio. Nekalbėdamos parsinešdavo į
savo kiemą ir mesdavo per galvą ant
namo stogo, kad apsaugotų namus nuo
ligų ir kitų nelaimių. Gerai, jeigu gėlių
žiedai suguldavo į viršų, blogiau, jei gėlės nukrisdavo į viršų kotais. Liaudyje
buvo tikima, kad dar didesnę galią turi
žolynai, surinkti prieš saulei patekant
nuo septynių laukų ežių. Kiekviena
žolė turi paslaptį ir savo reikšmę žmogaus gyvenime, kurią žino tik vadinamieji burtininkai-visažiniai.
Joninių metu garbinama ir lietuvių
deivė Rasytė – Kaupolės (Kupolės) duktė. Jos paskirtis buvo gaivinti sidabro
rasomis saulės nuvargintą suklestėjusią augmeniją. Joninių rytą žmonės, apžergę medžio šaką, apjodavo ratu pasėlių lauką, nukrėsdami rasą, kad pagirdytų dirvą, apsaugotų nuo sausros.
Buvo tikima, kad rasa gali žmogui suteikti daug sveikatos, pagydyti nuo
įvairių negalių. Todėl Joninių rytą,
prieš saulės patekėjimą, kada rasa įgauna visas gydomąsias savybes, žmonės
rasa prausdavosi, voliodavosi rasoje.
Rasa, nubraukta nuo rugių, suteikia
veidui skaistumo. Atėjus vakarui su
daina lankomi rugiai, ąžuolai, vanduo,
ant kalnelio palydima saulė. Tuo pagerbiama duona, tvirtybė, tyrumas ir
švarumas. Ant aukštesnių vietų, kad

K

Joninės neįsivaizduojamos be vainikų…

Panelė.lt nuotr.

kad laužo pelenai, anglys ir nuodėguliai
turi ypatingą galią pagausinti derlių ir
apsaugoti jį nuo stichinių nelaimių.
Laužo nuodėguliais apkaišydavo laukus, o pelenais barstydavo pasėlius,
kad užderėtų javai. Likusį nuo laužo
medžio nuodėgulį užkišdavo po noragu,
aunimas eina aplink laužą rate- tikintis, jog neaugsiančios piktžolės,
lius, pavieniui ir poromis susiki- kad kitais metais jų bus mažiau. Per pribę rankomis šokinėja per ugnį – gesusias laužavietes buvo pervaromi gybūsią sveiki, o jei porai pavyksta per- vuliai, kad būtų sveiki ir apsaugotų nuo
šokti per laužą nepasileidus rankų, tai piktųjų jėgų. Nuo seno buvo tikima, kad
jiedu tais metais susituoks. Svarbi ap- Joninių naktį sujudusios raganos ir kieiga buvo namų židinio ugnies atnau- tos piktos būtybės gali pakenkti derliui,
jinimas Joninių laužo žarijomis, pirma gyvuliams ir žmonėms. Lietuvoje buvo
namuose senąją ugnį užgesinus; tai manoma, kad Joninių naktį visos rametinis namų ugnies gaivinimas, sa- ganos renkasi Šatrijos kalne ir su velvotiškas atnaujinimas, nes ir ugnis pa- niais kelia orgijas. Taip pat apsisaugojimui nuo piktųjų būtybių
Joninių išvakarėse tvartų
ir namų duris apkaišydavo
šermukšnių šakelėmis (Vakarų Lietuvoje), Rytų Lietuvoje – dilgėlėmis ir epušės šakomis; tuomet raganos negalėsiančios įeiti.
Vienas išlikusių papročių – pamėklės (baidyklės) deginimas. Deginama ne pamėklė. Jos
įvaizdyje žmonės matė
visų blogybių įsikūnijimą.
Andriaus Aleksandravičiaus nuotr. Metant pamėklę į ugnį,
minimi blogį atnešusieji
vargsta ar pasensta.
žmonės. Sudegus blogiui vykdomas
Ateina vidurnaktis. Prasideda pats naujos ugnies uždegimas. Ugnis uždegražiausias šventės renginys. Eisena su gama aukure, kuris pastatytas iš lauko
deglais eina link vandens leisti vainikų akmenų. Ugnį uždega pats vyriausias
su žvakėmis. Joninių metu be vainikų ir labiausiai gerbiamas šventės dalyvis.
neapsieidavo nei viena mergina. Buvo Ugnis reiškia šviesą, sveikatą visiems
tikima, kad vainikas yra sukaupęs am- žmonėms. Žiūrėdami į aukuro ugnį,
žino, nesibaigiančio gyvenimo galią. šventės dalyviai surimtėja, dar kartą apVainikas – tai nemirtingumo ir meilės mąsto atliktus darbus, numato rytdiesimbolis. Poros, priėjusios prie van- ną.
dens, sumeta savo vainikus ir žiūri, ar
Ateina rytas. Pamažu švinta. Pajie atplauks. Jei suplaukia, reiškia, kad teka saulė. Šventės dalyviai su daina
ši pora tais metais šoks vestuves. Jau- eina pasitikti tekančios saulės. Nuo
noms poroms tai lyg susimąstymo dėl kalnelio paleidžiami degantys ratai.
ateities, jausmų patikrinimo metas. Tai saulės ratai. Visa tai lydi liaudiška
Vidurnaktį kiekvienas atlieka metų daina. Šventė baigėsi. Žmonės grįžta
sąžinės sąskaitą, meditaciją, giliau su- namo. Grįžta sutvirtėję, tikėdami savo
simąsto apie gyvenimo prasmę, prisi- jėgomis ir darbais.
mena Anapilin išėjusius savo artiJoninės labai glaudžiai susijusios
miausius gimines.
su Šaulių sąjunga. Šaulių sąjunga buvo
Vidurnaktį pražysta paparčio žie- įsteigta 1919 m. birželio mėnesį. Sunku
das. Jis žydi tik kartą metuose – Joni- pasakyti, ar tikėjimas savo tvirtumu,
nių naktį. Šį žiedą suranda tik pats do- šviesia ateitimi lėmė tai, jog Šaulių
riausias ir geriausias šventės dalyvis. sąjungos įkūrėjas, pirmasis viršininkas
Buvo manoma, kad tas, kuris suranda ir ideologas Vladas Putvinskis Šaulio
ir nuskina paparčio žiedą, įgyja daug diena parinko būtent birželio 24-ąją. Atgalios – moka skaityti kitų mintis, kūrus Lietuvoje Šaulių sąjungą, minint
kiaurai mato, kur pinigai ir brangeny- šaulių organizacijos įkūrimo 81-ąsias
bės paslėptos, per atstumą gali valdyti metines, 1990 m. birželio 23 d. Kačergikitų veiksmus, būna sveikas ir lai- nėje vyko ir pirmasis atkurtos Sąjungos
mingas...
sąskrydis.
Pražydus paparčio žiedui vykdoma
Parengė
Rasos ritualinė tradicija – sena ugnis geStasys Ignatavičius
sinama ir įžiebiama nauja. Buvo tikima,
toli matytųsi, uždegami laužai, ant ilgų
karčių iškeliamos uždegtos smaluotos
statinaitės arba senų ratų stebulės. Ugnis apšviečia laukus ir bebręstančius javus, tuo apsaugodama derlių nuo visokių kenkėjų, užbūrimo ir kitų pavojų.
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StuBuro ir SkauSMo ligoS

Chirurgai
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

BenDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

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

AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

oDoS ligŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

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

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

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDaS

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

www.draugofondas.org

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DantŲ gyDytojai

Sudoku Nr. 118
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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. 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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!
,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

www.draugofondas.org

www.draugas.org

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
NotArizuoti vErtiMAi • įgAliojiMAi • MigrAciNių
forMų PildyMAs • vErtėjo PAslAugos

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA
BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Giedrė J. Milas, gyvenanti Carlsbad, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 250 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai
finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Vida ir Ben Grigaliūnai, gyvenantys Campton Hills, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 150 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.
Sofia Pumputis, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.
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Vydūno jaunimo fondo 2017
metų stipendijos ir parama

65-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia
lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia savas knygas, skelbia rašinių konkursus ir remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos ir
Lietuvos skautijos lavinimo pobūdžio projektus.
FILISTERĖS GRAŽINOS
MUSTEIKYTĖS 10 000 dol.
VARDINĖ STIPENDIJA

JAMES LIAUTAUD 10 000 dol.
VARDINĖ STIPENDIJA VERSLĄ STUDIJUOJANTIEMS
BAKALAURANTAMS/MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS
Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dolerių stipendijas savo vyro
a. a. James (Big Jim) Liautaud atminimui.
Reikalavimai
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar yra
priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažintame verslo universitete, siekdami bakalauro, magistro ar
doktorato laipsnio.
Pateikiami dokumentai

Vydūno jaunimo fondas, siekdamas
įvykdyti Gražinos Musteikienės testamentą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės vardinę stipendiją. Didžioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateitimi. Gražina Musteikienė norėdama įprasminti dukros Gražinos, per anksti
iškeliavusios į Amžinuosius namus, prisiminimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą
su prašymu įsteigti stipendiją lietuvių kilmės studijuojantiems bei skautaujantiems
jaunuoliams.
Fil. Gražina Musteikytė baigė biochemijos mokslus bakalauro laipsniu St. Xavier
kolegijoje ir magistro laipsniu University of
Chicago. Vėliau Gražina gilino savo studijas mikrobiologijos srityje Sorbonne universitete Paryžiuje. Jos indėlis akademikų
skautų veikloje buvo didelis. Gražina pasižymėjo draugiškumu, kuklumu, nuoširdumu, darbštumu ir pareigingumu. Kai Gražina mirė 1974 metais, ji buvo Vydūno
jaunimo fondo įgaliotinė Ilinojaus valstijai.
Artimos draugės prisimena fil. Gražiną
Musteikytę kaip šiltą, mielą ir protingą asmenybę.
Reikalavimai ir kriterijai
Stipendija skiriama už Lietuvos ribų
gyvenančiam/gyvenančiai lietuvių skautui/skautei, ne Lietuvos piliečiui/pilietei, aktyviai dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje,
susimokėjusiam/susimokėjusiai Lietuvių
skautų sąjungos 2016–2017 nario mokestį.

FIL. ANTANO DUNDZILOS
VARDO FONDAS
A. a. fil. Antanas Dundzila savo palikime nurodė, kad skiria pinigų remti mokslinius tyrimus, išsaugojimą istorinių medžiagų, susijusį su lietuvių tautos sovietų
okupacijos laikotarpiu, ypač 1940–1941
m. ir 1944–1990 m. Jis prašė, kad būtų atkreiptas ypatingas dėmesys į sunkų lietuvių likimą Sibiro lageriuose ir Lietuvos laisvės kovotojų ginkluotą pasipriešinimą prieš
sovietus. Moksliniai tyrimo centrai ir institucijos, organizacijos, autoriai ir pan. skatinami rašyti ir leisti mokslinius straipsnius, studijas ir monografijas; rašyti ir leisti grožinę literatūrą, skirtą tiek vaikams ir jaunimui, tiek suaugusiems; rinkti prisiminimus
iš gyvų liudininkų, rinkti ir išsaugoti istorinę/archyvinę medžiagą; rengti arba organizuoti minėjimus, istorijos atgaivinimus/pakartojimus; rengti ir įgyvendinti
švietimo programas bei konkursus. Šio
fondo įsteigimo sutartis buvo pasirašyta Vydūno jaunimo fondo 65-mečio metu.
Paramos prašymo anketą projektams
galima gauti el. paštu: vyduno.fondas@
sbcglobal.net arba paskambinus Vydūno
fondo valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei
tel. 708-280-8678.

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

Kandidatas turi būti studijavęs universitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigoje bent dvejus metus. Stipendiją kandidatas turi naudoti studijoms bet kurioje pripažintoje mokslo įstaigoje.
Pateikiami dokumentai
• Stipendijos prašymo anketa (turi
būti pasirašyta)
• Vėliausias oficialus pažymių sąrašas
(,,transcript”)
• Dviejų dėstytojų rekomendacijos
• Vieno skautų vadovo rekomendacija
Stipendijos prašymo anketą galima
gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net arba paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708-280-8678.
Stipendijos prašymo anketą su visa is
dokumentais grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2017 m. liepos 15 d. Stipendija
bus paskirta rugpjūčio mėnesio pradžioje.

PROF. DR. TOMO REMEIKIO
VARDINĖ STIPENDIJA
Stipendija teikiama prof. dr. Tomo
Remeikio šeimos pavedimu. Ji skiriama kasmet vienam studentui, kuris yra Lietuvių
skautų sąjungos (LSS) Akademinio skautų
sąjūdžio (ASS) skautas akademikas ar Lietuvos Studentų skautų organizacijos (SSO)
narys. 500 dol. stipendija skiriama pagal
šiuos pageidavimus: pirmenybė kandidatamas, studijuojantiems politinius mokslus, Lietuvos ar rytinės Europos istoriją
arba humanitarinius mokslus; neatsiradus kandidatams šiose srityse, įvertinami
kandidatai studijuojantys kitus socialinius
mokslus. Šios vardinės stipendijos sutarties
pasirašymas įvyko 65-mečio metu.
Stipendijos prašymo anketą galima
gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net arba paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel.
708-280-8678.
Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jaunimo fondo raštinės adresu iki
2017 m. liepos 15 d.

Stipendijos informaciją ir prašymo anketą galima gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net – arba paskambinus
Vydūno fondo valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678.
Stipendijos prašymo anketą su visais
dokumentais grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2017 m. liepos 15 d.

Solistės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės ir kun. Kristupo Čibiro
1 000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS
Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas
pradėjo skirti 1,000 dol. vardines stipendijas
studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos
(LSS) nariams. 2017 m. bus skiriamos dvidešimt dvi 1 000 dol. stipendijos studentams, kurie atitinkamai užpildo stipendijos prašymo
anketą ir pateikia reikalaujamus dokumentus iki 2017 m. liepos 15 d.
Šių metų stipendijos pavadintos solistės
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės ir kunigo Kristupo Čibiro vardais.
Mecosopranas Vincė Jonuškaitė gimė
Subačiuje 1901 m. sausio mėn. 22 d. Studijavo
vokalą Berlyne, Romoje, Milane. Būdama pajėgi tiek koncertų, tiek operos dainininkė, V.
Jonuškaitė koncertavo Taline, Rygoje, Berlyne, Vienoje, Varšuvoje, Sao Paulo, Montevideo,
Buenos Aires, Londone, Kopenhagoje, Stokholme, Oslo, Leningrade, Maskvoje, Paryžiuje, Romoje, Treviso, Palermo. 1944 m. pasitraukusi į Vokietiją ir 1948 m. atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, ji taip pat plačiai koncertavo, skaitė paskaitas apie lietuvių liaudies
dainas, dalyvavo visuomeninėje veikloje.
1956 išleido lietuviškų dainų (15) plokštelę.
1934 m. apdovanota ,,Renaissance Francaise”
draugijos aukso medaliu, o 1935 m. Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. Apie 1938 metus Vincė Jonuškaitė tapo
Studenčių skaučių draugovės garbės nare.
Vincė Jonuškaitė Zaunienė mirė 1997 m. gegužės 18 d. Santa Barboroje, Californijoje.
Nuo 2000 Vydūno jaunimo fondo iniciatyva Lietuvos muzikos ir teatro akademija kasmet rengia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės vokalisčių konkursą.
Kristupas Čibiras – Lietuvos kunigas,
teologas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas. Gimė 1888 m.
gruodžio 14 d. Radeikiškėje. 1911 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1914 m. buvo įšventintas kunigu, o 1915 m. baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. Dirbo mokytoju lietuvių gimnazijose ir mokytojų seminarijose.
Jis dalyvavo Vilniaus krašto lietuvių draugijų
veikloje, gynė Vilniaus krašto lietuvių teises,
buvo lenkų valdžios persekiojamas, kalintas.
1924 metais tapo lietuviškos Šv. Mikalojaus parapijos klebonu. Kunigo K. Čibiro pastangomis ši bažnyčia tapo Vilniaus dvasinio atgimimo centru.
Kunigas Čibiras bendradarbiavo „Aušros”
dienraštyje, spausdindamas straipsnius A.
Radeikos slapyvardžiu. Žuvo 1942 m. kovo 24
d. sovietų kariuomenei bombarduojant Vilnių.
Kunigas Kristupas Čiburas yra palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, jo kapas yra netoli Jono
Basanavičiaus kapo.
STIPENDIJOS REIKALAVIMAI
1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių
skautų sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė
bent trejus metus;
2. Kandidatas/kandidatė baigęs/baigusi

gimnaziją gerais pažymiais;
3. Kandidatas pradedantis/pradedanti
arba šiuo metu studijuojantis/studijuojanti
universitete, kolegijoje ar kitoje aukšto mokslo įstaigoje;
4. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją
panaudoti studijoms bet kurioje pripažintoje („accredited”) mokslo įstaigoje.
PATEIKIAMI DOKUMENTAI
1. Nuotrauka
2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa
3. 2016–2017 metų LSS nario mokesčio kvitas
4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su universiteto priėmimo laišku – „the university acceptance letter”) ar universiteto pažymių
dokumentas (,,transcript”)
5. Vieno/vienos LSS vadovo/vadovės rekomendacija, kuri:
a. apibūdina kandidato/kandidatės skautišką veiklą, vadovavimo pasiekimus, skautiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir savo
krašto visuomenėje;
b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS narys
bent trejus metus ir paaiškina, kodėl kandidatas yra vertas šios stipendijos;
c. vadovo/vadovės tiesiogiai siunčiama
Vydūno fondo adresu ar el. paštu (,,mailed
or e-mailed directly to Vyduno fondas”).
PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI,
NEUŽPILDŽIUS VISOS ANKETOS, JOS
NEPASIRAŠIUS IR NEPRISTAČIUS VISŲ
REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ
STIPENDIJŲ SVARSTYMO KRITERIJAI
1. Studento pasiekimai ir veikla gimnazijoje ir/ar universitete;
2. Skauto/skautės pasiekimai Akademinio skautų sąjūdžio veikloje;
3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veikloje
(pažangumo, vadovavimo, skautiškumo srityse);
4. Studento finansinė padėtis ir stipendijos reikalingumas tęsti/baigti mokslo sritį.
Stipendijos prašymo anketą galima gauti el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net
arba paskambinus Vydūno fondo valdybos
sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678.
Užpildytą stipendijos prašymo anketą
ir visus dokumentus grąžinti Vydūno jaunimo fondo raštinės adresu iki 2017 m. liepos 15 d. („deadline for applications – July
15, 2017”).
Stipendijos bus skirstomos Vydūno jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio
posėdyje. Po posėdžio apie stipendijos suteikimą bus asmeniškai pranešta visiems
kandidatams. Rezultatai taip pat bus paskelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje
www.vydunofondas.net po 2017 m. rugsėjo 15 d.

„ištark, išgirsk, išsaugok”
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DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A†A
IGNAS MILIAUSKAS
1923 m. balandžio 4 d.–1997 m. birželio 30 d.
Povilas Varnelis prie vėliavos.
Atkelta iš 6 psl.

Minint mirties sukaktį, kviečiame dalyvauti šventose Mišiose birželio 25 d. ir liepos 2 d. – 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.
Prašome prisiminti a. a. Igną savo maldose.

„Tautiškumas – vienas iš penkių
ateitininkų principų. Nuo mažumės
stengiuosi jais vadovautis, todėl nelikau abejinga ir akcijai ‘Ištark. Išgirsk.
Išsaugok’. Džiugu, kad praeitis skambėjo ateities lūpomis, ir kiekvienas
žmogus, kentėjęs dėl Lietuvos laisvės,
buvo pagerbtas. ‘Grįžo, negrįžo, likimas nežinomas’ – žodžiai, skambėję
prie pavardžių ir dar labiau pripildę
širdį įvairiomis emocijomis. Tai didi ir
prasminga akcija, kviečianti ne tik prisiminti praeitį, bet ir pamąstyti apie
ateitį”.
– Magdalena Karoblytė, MAS
„Ištark, išgirsk, išsaugok” – kiekvienas šios akcijos šūkio žodis suvirpino širdį, išgirdus skambančias tremtinių pavardes. Dalyvavau, nes man,
kaip ateitininkei ir šaulei, yra svarbi
mūsų šalies ir tautos istorija, kiekvienas išgyvenimas, kiekvienas balsas.
Svarbu, kad mes žinome savo praeitį ir
stengiamės ją išsaugoti savo širdyse.
Mūsų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje”, o ši akcija ir atnaujino tremtinių
atminimą. Džiaugiuosi galėjusi prisidėti prie tokio didžio tikslo”.
– Augustė Malinauskaitė, MAS
„Buvo tikrai gera prisidėti prie
šios akcijos. Jaučiau pareigą joje dalyvauti. Tremtiniai kentėjo dėl to, kad
bandė išsaugoti mūsų Tėvynę. O mes
mažiausiai ką galime padaryti – tai pagerbti Juos prisimenant”.
– Konstantinas Pūkas, SAS
1941 m. birželio 14 d., apie 2–3 val.,
pradėti masiniai trėmimai. Per artimiausias 3
dienas iš Lietuvos į amžinojo įšalo žemę pajudėjo 577 gyvuliniai ir prekiniai vagonai, prigrūsti lietuvių, nepalankių sovietiniam režimui. Šiandien, praėjus 76 metams, Lietuva
mini Gedulo ir vilties dieną. Lietuvos gyven-

Esi maloniam vėjely, esi paukščio čiulbesy,
esi žvaigždėse, esi mūsų širdyse...

Akvilės Burneikaitės nuotraukos

Vis mylinti šeima – Jonas, Dalia, Rasa ir giminės

A†A
MINDAUGAS KLYGIS

Skaito Rūta Visockytė.
Akvilės Burneikaitės nuotr.
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
duomenimis, 1940–1953 m. laikotarpiu iš
Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių, dar
apie 156 000 gyventojų buvo įkalinti. Negailestingų istorinių įvykių blaškoma Lietuva
prarado 300 000 savo tėvynę kūrusių žmonių.
Dalies jų kapai niekada taip ir nebus lankomi
jų artimųjų, tačiau kiek galėdami stengsimės,
kad jų auka nebūtų užmiršta.
Šiandien galime džiaugtis demokratine, laisva valstybe, o kiekvieno iš mūsų atsakomybė – visomis išgalėmis, nepriklausomai nuo to, kur esame, kelintus savo gyvenimo metus skaičiuojame ar kuo užsiimame,
stengtis ir kurti savo valstybę, pavedant kiekvieną savo darbą Kristui, nes tik su jo pagalba galėsime daryti didžius darbus ir siekti
šventumo. Todėl įkvėpti šios iniciatyvos, eikime visa atnaujinti Kristuje!

Mirė 2017 m. birželio 21 d.
Gyveno Oak Brook, IL.
Gimė 1924 m. vasario 2 d. Lietuvoje.
1950 m. atvyko į Ameriką.
Gavo BS Engineering iš University of Illinois, Urbana/
Champaign. Daugiau nei 30 metų buvo Illinois Tool and Dye savininkas ir 50 patentų autorius.
Nuliūdę liko: žmona Aldona (Paskus) Klygis, su kuria išgyveno 68 metus, anūkės Kathryn Grace Klygis ir Mary Terese Klygis, gyvenančios Burr Ridge, IL.
Velionis buvo sūnus a. a. tėvų ir a. a. sesers, kurie gyveno
Australijoje.
A. a. Mindaugas bus pašarvotas birželio 27 d., antradienį, nuo
9 val. ryto iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą.
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Palos-Gaidas.Tel. 708-974-4410
arba www.palosgaidasfh.com

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

www.draugas.org/mirties.html
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AplINk muS
IR

Sveikiname Jonus, Jones ir Janinas.
Linksmų Joninių švenčių visiems!
■ Birželio 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
JC Jėzuitų koplyčioje kun. J. Kelpšas aukos
šv. Mišias už centro rėmėjus a. a. Feliksą Lukauską ir a. a. Povilą Vaičekauską. Atvykite
pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po
Mišių – vaišės centro kavinėje.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 28
d., 1 val. p. p. kviečia į Pasaulio lietuvių
centro skaityklą pasižiūrėti šių filmų: ,,Giminės po dvidešimties metų” ir ,,Iškilmės
– Minėjimai – Pagarba partizanams”.

■ Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. LR konsulatas New Yorke (420 5th Ave.,
New York, NY 10018) kviečia į diskusiją
,,Dviguba pilietybė – aktualijos ir perspektyvos”. Dalyvaus LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Laura Vidžiūnaitė. Moderatorius – JAV LB New Yorko
apygardos pirmininkas Algirdas Grybas. Registracija: ny.renginiai@urm.lt.

www.draugas.org

VIENYKIMĖS
PaSauLio LieTuViŲ
SPoRTo ŽaiDYNĖSe KauNe
Visos 20–50 metų sportiškos ir vienišos garbingos
kaunietės bei Kauno gerbėjos labai mielai laukiamos

birželio 30 – liepos 2 d.
o ypač –

Andrius Švabas (su akiniais), Rūta Sidabras ir Julius Milevičius.

ražesnio oro „Kugelinei” ir įsivaizduoti nebuvo galima: saulėta, tačiau
ne per karšta, dar retkarčiais atslinkę
debesėliai metė šešėlį, galingi medžiai sudarė malonią paunksmę, o kur buvęs, kur
nebuvęs, ir vėjelis nuo Michigano gaivinančiai pūstelėdavo.
Birželio 18 d. – tai trečias mėnesio
sekmadienis, kai Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN, 1 val. p. p. aukojamos šv.
Mišios lietuvių kalba. Kas nežino, primename, kad kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį, 1 val. p. p., kunigas Gediminas Keršys aukoja šv. Mišias. Šį kartą jos buvo
ypatingos, nes sutapo su amerikietiška
Tėvo diena. Kun. Gediminas sveikino bažnyčioje esančius Tėvus ir kvietė kartu melstis, taip pat nepamiršti ir tų Tėvų, kurie dėl

G

vienokios ar kitokios priežasties negalėjo
dalyvauti šv. Mišiose, ir už tuos, kurių jau
nėra tarp gyvųjų.
Po šv. Mišių – staigmena tėveliams:
viešnia iš Lietuvos Milda Deltuvaitė, J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Vilniuje 12-os
klasės moksleivė, atliko Luco Šestako „Frederic’s Dream of blues”. Tai pergrotas Šopeno kūrinys su džiazo sąskambiais.
Prie bažnyčios, kiemelyje, jau buvo
paruošti stalai „Kugelinei”. Pats pietų metas. Šiemet ne šiaip sau „Kugelinė” – visos
surinktos lėšos skiriamos paminklinio ženklo-pavadinimo „Lituanica Park” pastatymui.
Daugiau apie tai skaitykite kitame ,,Draugo” numeryje.
Rūtos Sidabrienės info ir nuotr.

SUSIPAŽINIMO ir ŠOKIŲ VAKARONĖJE
liepos 1 d. COMBO KLUBE nuo 8 val. v.
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠAlfAss)
ir Pasaulio lietuvių senbernių sąjunga (Plss)

Daiva Mockaitis su šeima „Kugelinėje” puikiai leido laiką.

Tėvelių dienos proga koncertavo jaunoji pianistė Milda Deltuvaitė.

California Lithuanian Credit Union
Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

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

