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Auksas pražudė daugiau sielų, negu geležis – kūnų – Walter Scott  

Istorinis įvykis: 

Pasaulio lietuviai prašo Seimo kiek įmanoma greičiau nu-
statyti referendumo dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo
datą bei pradėti ruoštis referendumui.

„Prašome visų politinių partijų susitelkimo ir
bendro darbo vienijant žmones šiam svar-
biam apsisprendimui”, – paskelbtame pareiš-

kime sako Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
pirmininkė Dalia Henke.

Pareiškimas paskelbtas po naujausios apklausos,

kuri rodo, kad, nepaisant didelės gyventojų paramos
dvigubai pilietybei, ketinančių dalyvauti referen-
dume balsų neužtektų priimti tokioms Konstituci-
jos pataisoms.

Premjeras Saulius Skvernelis tvirtina, kad re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės įteisinimo „vie-
nareikšmiškai bus surengtas” per kitus prezidento
rinkimus 2019 metais. Nors čia pat pripažįsta įžvel-
giantis grėsmę, kad balsavimas gali žlugti dėl mažo
aktyvumo. – 2 psl.

PLB ragina
nustatyti

referendumo
datą

PLB pirmininkė Dalia
Henke prašo susitelkti ir
ruoštis referendumui.

Luko Balandžio nuotr.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras ,,emigruoja” į  Lemontą
Buvęs vaikų darželis taps Lituanistikos tyrimo ir studijų centro namais. LTSC nuotraukos

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Š.m. rugpjūčio 13 d., pirmadienį,  pasirašyta  sutartis,
patvirtinanti, kad buvusio vaikų darželio pastatą Le-
monte nupirko Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

(LTSC). Geros būklės statiniui prireiks tik nedidelio remon-
to. Jį atlikus bus galima pradėti archyvų perkraustymą. Tą
,,Draugui” vakar patvirtino šio centro tarybos pirmininkas dr.
Robertas Vitas.

,,Pastaruosius keturiolika metų turėjome svajonę įsigyti
pastatą, kuriame būtume šeimininkai, o ne nuomininkai. Ieš-
kojome tokio statinio. Teko apžiūrėti keletą buvusių fabri-
kų, net parduodamą bažnyčią, bet vis kas nors netikdavo.
Šių metų kovo mėnesį pagaliau suradome tinkamą pasta-
tą tinkamoje vietoje – Lemonte, visai netoli Pasaulio lietu-
vių centro”, – sakė R. Vitas                                   – 10 psl.



1883 m. ji su šešiomis vienuolėmis at-
vyko į Honolulu, Hawaii karaliją, ir įsi-
jungė į raupsuotųjų priežiūrą. Sun-
kiausiai ligos paliesti buvo išvežami į
Molokai salą. Po poros metų už savo dar-
bus karaliaus ji buvo apdovanota. 1887 m.
seselė  Marianne Cope persikėlė į Ka-
laupapa. Čia slaugė mirštantį tėvą Da-
mien, kuris pasaulyje jau buvo žino-
mas kaip raupsuotųjų kolonijos vadovas

ir draugas. Jam mirus, 1889 m., karalijos valdžia se-
selę Cope pakvietė vadovauti berniukų priežiūrai. Ji
tokios patirties jau turėjo prižiūrėdama mergaites. 

Seselė Marianne mirė 1918.08.09. Stebėtina, kad
nebuvo užsikrėtusi raupais. Buvo palaidota vysku-
pijos kapinaitėse, Hawaii karalystėje. 2005 m. gegu-
žės 14 d. popiežius Benediktas XVI ją paskelbė pa-
laimintąja. Iškilmėse Vatikane dalyvavo šimtas jos
pasekėjų iš Hawaii ir 300 vienuolių iš Syracuse, New
York. Jos palaikai buvo perkelti į jos vienuolyną Sy-
racuse. 2011 m. gruodžio 19 d. popiežius Benediktas
XVI patvirtino reikiamus dokumentus, ir 2012 m. spa-
lio 21 d. ji buvo paskelbta šventąja. 2014 m. jos palaikai
vėl grįžo į Honolulu miestą, dabar jau esantį JAV Ha-
waii valstijoje. Nuo tada jos palaikai yra Taikos ka-
ralienės bazilikoje Honolulu mieste. Įdomiu sutapi-
mu tėvas Damien toje katedroje buvo įšventintas į ku-
nigus. 

Tėvas Damien De Veuster, gimęs Belgijoje, ir  ses.
Marianne Cope, gimusi Vokietijoje, yra du pirmieji,
dirbę Hawaii salyne, paskelbti šventaisiais. Jie abu
buvo tinkamai pristatyti 1999 m. filme ,,Molokai: The
Story of  Father Damien”. Waikiki miestelyje prie Ho-
nolulu yra mažas, bet vertingas Damien muziejus, pri-
siglaudęs prie Šv. Augustino bažnyčios.

Šiemet sukanka šimtas metų nuo Marianne
Cope mirties. Lietuviai apie jos vardą ir gyve-
nimą mažai girdėjo. Ji yra žinoma kaip šv. Ma-
rianne iš Molokai. Gimė 1838.01.23 Vokietijoje
ir buvo pakrikštyta Maria Anna Barbara Koob.
Po metų šeima atvyko į Ameriką ir čia pakei-
tė pavardę į Cope. Apsigyveno Utica pramo-
niniame mieste, New York valstijoje. 

Jai esant aštuntame skyriuje sunegalavo tėvas. Ji
turėjo mesti mokslą ir eiti dirbti į tekstilės fab-
riką, kad padėtų išlaikyti šeimą. Tėvui mirus jau-

niausi šeimos vaikai jau buvo suaugę, tada ji paju-
to pašaukimą tarnauti Dievui ir įstojo į šv. Pran-
ciškaus vienuolyną Syracuse, New York, ir pasirinko
Marianne vardą. Pradžioje buvo mokytoja vokiečių
apgyventame rajone. Netrukus tapo mokyklos ve-
dėja. Tapusi vienuolyno tarybos nare ji centriniame
New York valstijos rajone padėjo įsteigti dvi katali-
kų ligonines. Vykdė ligoninės administratorės pa-
reigas ir buvo atsakinga už ryšius su Syracuse uni-
versiteto medicinos mokykla. Visa tai ją paruošė ki-
tam jos gyvenimo lapui.

1882 metais Marianne Cope, būdama vienuoly-
no motinėlė,  iš  Hawaii  karaliaus  Kalakaua  gavo
paga-lbos   prašymą  raupsuotųjų  priežiūrai.   Dau-
giau nei 50 kviestų  vienuolynų tokį prašymą jau
buvo atmetę, nes raupai buvo užkrečiama ir mirti-
na liga. Atsakydama į kvietimą ji rašė: ,,Aš esu iš-
alkusi tokio darbo ir noriu būti parinkta. Tai pri-
vilegija  pasiaukoti  salos  gyventojų  dvasiniam iš-
ganymui  (…)  Aš nebijau jokių ligų. Būtų didžiau-
sias džiaugsmas tarnauti užmirštiems raupsuotie-
siems.” 
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Marianne Cope

PLB ragina nustatyti referendumo datą
Atkelta iš 1 psl.

Pasak S. Skvernelio, dar yra laiko situacijai pa-
keisti, o „Vyriausybė, Seimas ir kitos institucijos turi
padirbėti, kad referendumo rezultatai būtų sėk-
mingi”.

Anot jo, neabejotina, kad referendumas bus
surengtas su prezidento rinkimais. 

„Referendumas bus vienareikšmiškai surengtas,
net neabejoju, kad bus sutapatintas su prezidento rin-
kimų datomis. Labai svarbu šalyje gyvenančių pi-
liečių dalyvavimas, aišku, būtų keista, jei tokiam
svarbiam referendume dalyvavusių užsienio pilie-
čių būtų tiek, kiek per praėjusius Seimo rinkimus,
tada atrodo, vardan ko mes tai darome”, – sakė S.
Skvernelis.

Seimo didžiausios Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnas Ramūnas
Karbauskis sako, kad „sprendimai bus priimti, ma-
nau, rugsėjį–spalį, ir tas pasiruošimas, manau, di-
dins tik pritariančių skaičių”.

Pasak R. Karbauskio, taip pat Seimas toliau
sieks sumažinti kartelę, reikalingą referendumui dėl
dvigubos pilietybės.

Seimas priėmė pataisas, kurios leistų dvigubą
pilietybę įteisinti už tai pasisakius daugiau kaip pu-
sei referendumo dalyvių, o ne visų piliečių, tačiau
Prezidentė Dalia Grybauskaitė jas grąžino dėl gali-
mo prieštaravimo Konstitucijai.

Valdantieji planuoja veto atmesti ir kartu kreip-
tis į Konstitucinį Teismą, kad įvertintų, ar žemesnė
kartelė neprieštarauja pagrindiniam šalies įstaty-
mui. 

Seime dirbanti pasirengimo referendumui gru-
pė yra apsisprendusi dėl siūlomos formuluotės, ke-
tinama balsavimą rengti dvi dienas, svarstoma plės-
ti balsavimo užsienyje vietų skaičių.

„Mūsų sprendimas rengti referendumą dvi die-
nas, per abu prezidento rinkimų turus – tai labai di-
delis žingsnis siekiant, kad dalyvaujančių žmonių
skaičius padidėtų”, – teigė LVŽS vadovas.

Kaip parodė Užsienio reikalų ministerijos už-
sakymu įmonės „Spinter Research” atlikta apklau-
sa, referendume dėl dvigubos pilietybės dalyvautų

57 proc. Lietuvos gyventojų, už tokią Konstitucijos
pataisą linkę pasisakyti 71 proc. gyventojų.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
žymėjo, kad Konstitucijos straipsniui dėl pilietybės
pakeisti reikia, kad „už” balsuotų daugiau kaip
pusė visų balso teisę turinčių valstybės piliečių.

Pasak L. Linkevičiaus, apklausos rezultatai
rodo stiprų gyventojų nusiteikimą įteisinti dvigubą
pilietybę, bet „tokio prognozuojamo balsavimo re-
zultato dar nepakaktų Konstitucijai pakeisti”.

BNS

R. Karbauskis: Seimas toliau sieks sumažinti kartelę, rei-
kalingą referendumui dėl dvigubos pilietybės. 

Martyno Ambrazo nuotr.

Premjeras S. Skvernelis įžvelgia grėsmių, bet užtikrina:
referendumas dėl pilietybės vyks.

BNS nuotr.

www.draugas.org



sveikinti, – atsakydavo. O kaip gėles my-
lėjo, jo kambaryje stovėjo pačio darytos
kompozicijos. O šventoriuje kiek būdavo
gėlių... 

Iš pradžių jis apsigyveno klebonijoje,
kuri buvo mažytė – 4x4 m. dydžio, pastatyta
po Antrojo pasaulinio karo. Jam esant
buvo pastatytas priestatėlis. Jį priėmė gy-
venti pasiturintis parapijietis Ranonis,
Biržų g. 24. Tas pastatas yra išlikęs, o se-
nosios klebonijos jau nebėra. Klebonija val-
džios buvo apželdinta medžiais, kad kuo

mažiau matytųsi. Dabar likusios tik aukštos liepos. 
Jis čia gyveno 18 tremties metų – nuo 1959 iki 1976

m., po to buvo iškeltas į Pabiržę, kur išbuvo dar iki
1982 m.; 1975 m. N. Radviliškyje Sladkevičius priėmė
amžinuosius įžadus, jeigu neklystu, Marijonų vie-
nuolijos. Jo laikais parapija atgimė. Žmones traukė
jo gyvenimo būdas – asketizmas, atsidavimas maldai,
nuoširdumas. Buvo net tokių, kurie užėmė aukštas
pareigas, bet jam padėjo. Yra žmonių, kurie artimai
bendravo su Sladkevičium ir dėl to nukentėjo nuo val-
džios. Kiek tuomet mūsų bažnyčioje buvo patar-
nautojų – komunijos dalyvių, gėlių barstytojų, kiek
Sutvirtinimo sakramento suteikta – dešimtimis. Da-
bartinė 50-mečių karta yra visa paliesta Sladkevi-
čiaus. Esu girdėjęs juos sakant, kad dabar nėra tokio
kunigo, gyvenančio pagal Šv. Raštą, kai pašaukimas
eina kartu su gyvenimo būdu. 

Materialiai jis neturėjo kuo atsilyginti žmo-
nėms už patarnavimus, tai dovanodavo savo daiktus.
Mano prosenelei Onai Bugačiūtei-Timukienei (1906–
1997) yra dovanojęs kryžių už maisto davinius, už iš-
skalbtus rūbus. 

Nuo 1970 m. Sladkevičiui jau leista administruoti
parapiją, kartu ir Suosto; yra žinių, kad ir Latvelių
(9 km nuo Radviliškio). Buvo sutvarkyta mūsų baž-
nyčia. 

Vyskupas gražiai sugyveno ir su reformatais.
Bendravo su iš to krašto kilusiu Adomu Šernu (1884–
1964), kunigu, superintendentu, mokytoju, 1918 m. va-
sario 16 d. akto signataro Jokūbo Šerno broliu. Slad-
kevičius atnaujino chorą, pats jį mokė; mano močiutę
Ireną Birutę Kateivaitę-Timukienę pakvietė giedoti.
Močiutė atsimena, kad vyskupas turėjo gražų balsą
– skaidrų tenorą. Mokė daugiausiai lotyniškų gies-
mių (mūsų parapijoje chorą įkūrė kun. Adolfas Sa-
baliauskas-Žalia Rūta)”. 

Šių dienų herojus

„Norėčiau gyventi tame laikmety, kai čia gyve-
no vyskupas Vincentas. Atrodo, kad Nemunėlio
Radviliškis išgyveno trečiąjį Renesansą: buvo Rad-
vilos, ryškiai pasižymėję; paskui buvo tarpukaris –
kiek organizacijų veikė, kokia bendruomenė buvo,
kiek tikinčiųjų; ir štai Sladkevičius... Yra liudijimų,
kad jo užtarimu yra pasveikę žmonių – rankų uždė-
jimu suteikiant ligonio sakramentą, jis sugebėdavo
gydyti žvilgsniu, ligą nustatyti. Tik to nėra užfiksuota
raštuose. Čia man ateičiai – užrašyti tuos liudijimus.
Jis tikrai buvo šventas kunigas”, – sako Evaldas Ti-
mukas.

Beje, popietėje Biržų bibliotekoje dalyvavęs Va-
balninko klebonas garbės  kanauninkas Edmundas
Rinkevičius patvirtino, kad V. Sladkevičius tikrai tu-
rėjo nepaprastų galių. Nukreipęs savo akinukus jis
galėjo pasakyti, kokios negalios vargina žmogų. O
kartą vežamas į Palangą netoli Kretingos paprašęs su-
stoti. Išlipęs iš mašinos vėl pajudino savo akinukus
ir pasakė: „Čia yra naftos”. Ir iš tiesų – vėliau tose vie-
tose geologai atrado naftos, kuri dabar yra eksploa-
tuojama.

Tai dabar ir nežinau – kurį iš jų man įvardinti
šio rašinio herojumi – šventąjį vyskupą Vincentą ar
jaunąjį jo gyvenimo N. Radviliškyje tyrinėtoją? Lyg
ir ne ta svorio kategorija, bet kadangi mėgstame idea-
lizuoti praeitį ir piktintis šių laikų jaunimu, kuris esą
per daug savanaudis ir neturi idealų, būtų teisinga
savo gyvenamąjį laiką šiek tiek reabilituoti ir šiuos
kuklius laurus skirti Evaldui. Beje, Evaldas taip pat
bandė studijuoti kunigų seminarijoje, tik dėl svei-
katos problemų studijų turėjo atsisakyti. 

sekioja, žmonės suprato, kad tai nėra eilinis kuni-
gas. Jis čia turėjo nuolatinių bendradarbių, kurie
jam padėdavo – keisdavo telefonus, mašinas (kad iš-
vengtų pasiklausymo aparatūros – Red.). Padėjo kar-
dinolui, buvo geri bičiuliai, reikalui esant mesdavo
visus darbus ir skubėdavo padėti Stasys ir Danguolė
Šernai, dabar gyvenantys N. Radviliškyje. Kiti ge-
radariai: a. a. Ona Vegienė, Marytė Gasiūnaitė-Vens-
lovienė, a. a. Alfredas Udrėnas (bažnyčios kasinin-
kas), žmona, a. a. Elžbieta Marija Glebavičiūtė-Ud-
rėnienė ir kt. 

Juk pas mus 1972 m. buvo palaiminta ir ‘Kata-
likų Bažnyčios kronika’. Taigi praktiškai dvasinis
atgimimas – ne tik Bažnyčios, bet ir Lietuvos – at-
vedęs į Baltijos kelią ir Kovo 11-ąją, prasidėjo N. Rad-
viliškyje. Pas mus atvažiuodavo būsimieji kardinolo
įpėdiniai – būsimasis arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, būsimasis vyskupas Jonas Kauneckas.
Lankydavosi kun. kankinys Juozas Zdebskis. Kiek
čia įšventinta kunigų (didelės iškilmės vyko kraš-
tiečio kun. Vilnio Viktoro Cukuro, dabar garbės ka-
nauninko, garbei), kiek vienuolių čia atvykdavo. Čia
apsigyveno ir jo motina, nes buvo silpnos sveikatos,
čia ji ir mirė. 

Sladkevičius buvo ramus ir nuolankios šir-
dies, jis viską nukęsdavo, kaip šv. Pranciškus Asy-
žietis. Kai vaikai, gal kai kurių suaugusiųjų pa-
mokyti, apmėtydavo jį sniego gniūžtėmis, jis atsi-
sukdavo ir juos laimindavo. Mažas žmogeliukas, nuo-
lat kontempliuojantis, gilaus tikėjimo, su kiekvie-
nu pasisveikindavęs, prieš kiekvieną skrybėlę nu-
siimdavęs... Kitas sakydavo: taigi tu su manimi jau
šiandien sveikinaisi. Aš dar kartą noriu tave pa-

Anais laikais į Vilnių buvo atvažiavęs ne vi-
sai sovietinis teatras iš Maskvos „Na Ta-
ganke” (ant Tagankos upės), kurį visi bėgom
žiūrėti. Kieno spektaklį jis rodė, neprisimenu,
prisimenu tik ilgam įstrigusius žodžius iš
spektaklio: „Drugelis gyvena vieną dieną,
ir jeigu ta diena būna lietinga, jam visas pa-
saulis atrodo šlapias ir purvinas”. Pritaikiusi
šiai dienai pasakyčiau kitaip – tą dieną, kai
nežiūri televizoriaus ir neskaitai laikraš-
čių, pasaulis atrodo labai gražus, nes nema-
tai jo purvo ir nesikankini jo problemose, kurių nesi
pajėgus išspręsti. Toks gražus mums su vyru Algirdu
buvo praėjęs šeštadienis Biržuose. 

Pradėsiu iš toli. Jau treti metai Algirdas pasakoja,
kad Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.) yra toks
kraštotyros entuziastas Evaldas Timukas, savo

gimtose apylinkėse randantis nuostabių archeolo-
ginių radinių. Tas jaunuolis prisistatė, kai archeo-
logų grupė kasinėjo Parupėje, Nemunėlio Radviliš-
kio priemiestyje. Jis pasakęs: padėti kasti aš nega-
liu, nes turiu problemų su stuburu, bet aš jums pa-
pasakosiu apie Nemunėlio Radviliškį ir kardinolą
Vincentą Sladkevičių. Stebuklingai sutapo – kai už-
simaniau pati išklausyti jo pasakojimų apie Vyskupą,
pasirodė, kad apie tai jis kalbės Biržų viešojoje bib-
liotekoje rengiamoje popietėje, skirtoje Biržų kraš-
tui nusipelniusiems kunigams. Taip rugpjūčio 11 d.
atsidūrėme Biržuose.

Pasirodo, daugiau kaip du šimtai kunigų yra dar-
bavęsi Biržų krašte, lietuvybei nusipelnė – daugiau
kaip penkiasdešimt. Bet šį kartą mums svarbiausias
buvo kardinolas Vincentas Sladkevičius, kuris so-
vietų valdžios buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį
ir apie kurį su meile ir susižavėjimu pasakoja Eval-
das. Kaip jis pats sakė, giliau su šia šventa asmenybe
jis susipažino tapęs N. Radviliškio pagrindinės mo-
kyklos muziejaus vadovu (beje, ir pats Evaldas turi
sukaupęs nemažą kolekciją unikalių radinių apie
savo kraštą, kurių jam pavydi net muziejai). Visai ne
tas pat apie žmogų perskaityti iš knygos ir išgirsti
gyvą pasakojimą, papasakotą nuoširdžiai išgyvenus. 

Kaip sako Evaldas, visi, kuriems Nemunėlio
Radviliškyje per penkiasdešimt, yra paliesti Vincento
Sladkevičiaus asmenybės šventumo. Dabar jo tė-
viškėnai yra labai nutolę nuo Bažnyčios, bet jeigu at-
sirastų toks kunigas, koks buvo Sladkevičius, jie vėl
sugrįžtų.

Vyskupas V. Sladkevičius 
Nemunėlio Radviliškyje

1957 m. Birštone palaimintasis Teofilius Matu-
lionis kun. Vincentą Sladkevičių įšventino į vys-
kupus, o 1959 m. naujasis vyskupas jau buvo iš-
tremtas. N. Radviliškyje jam nebuvo leista vykdyti
ne tik vyskupo, bet ir kunigo pareigų – jis negalėjo
aukoti Mišių, klausyti išpažinčių, sakyti pamokslo.
Jam sovietinės valdžios buvo leista tik skaityti
skaitinius iš Šv. Rašto ir į kapus palydėti mirusįjį –
praktiškai atlikti diakono pareigas. Bet kunigas nuo-
lankiai priėmė jam skirtą išbandymą, bažnyčioje
nuolat kartodavęs: „Dieve, tegul būna kaip Tu pa-
sakei”. Evaldas papasakojo:

„Vyskupas Vincentas Sladkevičius iš Kaišia-
dorių, didelio miesto, į gerokai tamsų šiaurės kraš-
tą buvo ištremtas už per aktyvų bendravimą su ku-
nigais ir už ‘ekstremizmą’. Valdžia pyko, kad palai-
mintasis Teofilius Matulionis be jos žinios suteikė
sakramentus dar vienam vyskupui. Tuo metu T. Ma-
tulionis tebuvo vienintelis vyskupas, dar ilgaamžis
Kazimieras Paltarokas, kiti vyskupai buvo nužudyti
ar įkalinti.

Kun. Kazimieras Girnius, kuris tuo metu kle-
bonavo N. Radviliškyje, yra užrašęs, kokią bažnyčią
rado kardinolas Sladkevičius: ‘Bažnyčios sienos iš-
daužytos, didysis altorius sugriautas, nei lubų, nei
viškų nėra, o stogo skindeliai per kelerius metus pra-
dėjo irti, pro plyšius mėlynavo dangus. Truputį
naivus špitolninkas Ceplis man pasiskundė, kad jam
sunku išnešti iš bažnyčios pripustytą sniegą’... (At-
siminimai ir mintys iš gyvenimo. Joniškėlis, 1994)

Jam buvo nelengva. Daugiau negu pusė vietos
žmonių kalbėjo latviškai, trečdalis buvo evangelikų
reformatų tikėjimo. Ilgai žmonės nežinojo, kas čia
toks atvažiavo. Atrodė eilinis kunigėlis, lyg ir alta-
rista, bet juos stebino, kaip 39 m. kunigas gali būti
altarista. Buvo pažemintas ne tik atėmus jam vys-
kupystės, bet ir kunigystės regalijas. Su jaunimu ben-
drauti uždrausta. Matydami, kaip jį KGB nuolat per-
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Parodos Biržų viešojoje bibliotekoje ekspozicija. Evaldas
Timukas prie vyskupo Vincento Sladkevičiaus juodos
spalvos kapos, kurią jis vilkėjo būdamas tremtyje Nemu-
nėlio Radviliškyje.                               Algirdo Girininko nuotr. 
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Suvažiavimas vyko 2018 m. rugpjūčio 3–5 d.
Dedham, Massachu setts. Anks čiau atvyku-
siems rugpjūčio 2 d. buvo surengta įdomi išvy-

ka į vieną seniausių miestų Ameri koje – Plymouth.
Ten praleidome visą dieną. Aplankėme porą muzie-
jų: Jenney Museum (vienas seniausių JAV) ir Pilig-
rim Hall Museum. Žiūrėjome filmuką „One small
candle” apie piligrimų kelionę į Plymouth miestą. Ma-
tėme žymųjį Plymouth Rock. Aplankėme Constitution
Hall, kur XVII a. vykdavo teismai. Pietavome „Nelson
Park”, kur vietiniai vyčiai suruošė gausias vaišes. Po
to vykome į Plymouth Bay Winery – vyno daryklą, kur
ragavome šios gamyklos vyno. Nuvažiavome į Ply-
mouth’s Farmer’s Market šiek tiek pasivaikščioti ir
apsipirkti. Aplankėme „Mayflower Brewing Com-
pany” ir „Dirty Water Distillery”. Turiningai praleidę
dieną į viešbutį grįžome su gera nuotaika. 

105 ir vis dar gyvi

105-asis metinis suvažiavimas vyko Hilton Bos-
ton-Dedham viešbutyje. Suvažiavimą globojo Lie-
tuvos vyčių 1-oji kuopa, veikianti Brockton, Mas-
sachusetts, kuopos pirmininkė –  Marytė Bizin-
kauskaitė. 

Suvažiavimas prasidėjo penktadienį, rugpjūčio
3 d., šv. Mišiomis tame pat viešbutyje. Mišias už Lie-
tuvos vyčius aukojo šios organizacijos dvasios va-
das garbės narys prel. dr. Juozas Anderlonis. Jam
asistavo specialiai iš Romos atvykęs po piežinės Šv.
Kazimiero lietuvių kole gijos rektorius kun. Audrius
Aršti kai tis, garbės narys prel. Albertas Kontautas
ir kun. Steve Zukas. Mišių metu giedojo 1-osios kuo-
pos pirmi nin kė, dainininkė M. Bizinkauskaitė. Pa-
moksle prelatas pareiškė, kad Lie tuvos vyčių orga-
nizacija pergyveno daug svarbių istorijos momen-
tų ir visuomet padėjo Lietuvai ir jos žmo nėms. Jis
priminė, kad tai neeilinis suvažiavimas, tad reikia
džiaugtis, kad ši kilni organizacija išliko ir dar yra
veikli. Mišios baigtos Lietuvos vyčių himnu.

Pirmoji suvažiavimo diena

Suvažiavimo atidarymas vyko Hilton Boston-
Dedham pokylių salėje. Įnešus vėliavas centro val-
dybos pir mininkė garbės narė Regina Juš kaitė-
Švobienė tarė įžanginį žodį ir dvasios vedlį prel. J.
Anderlonį pakvietė sukalbėti maldą. Buvo sugiedoti
JAV, Lietuvos ir Vyčių himnai. Pre zidiumą sudarė:
pirmininkas Mi chael Petkus, 96 kuopa iš Dayton,
Ohio, ir kopirmininkas David Bou cher, 78 kuopa iš
Lawrence, MA. Sekretoriavo Vilija Bizinkauskas, 1
kuopa iš Brockton, MA, ir Tom Miller, 72 kuopa iš
Binhamton, NY. Seimo parlamentinės eigos patarėjas
– Erin Petkus, 96 kuopa, Dayton, OH. Tvarkdariai iš-
rinkti iš keturių apygardų: Debbie Miller, 72 kuopa,
Binghamton, NY; Regina Juškaitis, 112 kuopa, Chi-
cago, IL; Robert Pet kus, 96 kuopa, Dayton, OH;
Phyllis Gendreau, 17 kuopa, S. Boston, MA. Aukų ir
sveikinimų komitetą sudarė Debbie Martin-Rudmin,
16 kuopa, Chicago, IL. Rezoliucijų komitetą – garbės
narys Robert A. Martin, Jr., 16 kuopa, Chicago, IL.
Mandatų komi tetą – June Grenier, 6 kuopa, Hart ford,
CT; Georgianna Macke, 157 kuopa, Lemont, IL; Cat-
hy Nakrosis, 90 kuopa, Kearny, NJ.

105-ojo suvažiavimo pirmininkė M. Bizinkaus-
kaitė pasveikino suvažiavimo dalyvius ir palinkė-
jo sėkmingo darbo. Buvo perskaitytas Vilniaus ar-
kivyskupo metropolito Gintaro Gru šo sveikinimas
ir suvažiavimo palaiminimas. Po to perskaitytas pra-
ėjusių metų veiklos pranešimas. Prisiminta miru-
si buvusi centro valdybos pirmininkė Evelina Ože-
 lienė. Iždininkė Debbie Martin-Rud min pristatė
2018–2019 m. organizacijos iždą. Garbės narystės ko-
miteto pirmininkė garbės narė Elena Nak rosis pri-
statė garbės narystės kandidates: Frances Bumila
ir seselę Helen Ivanauskas, abi iš 1 kuopos, Brock-
 ton, MA, bei June Grenier, 6 kuopa, Hartford, CT, ku-
rioms narystė bus suteikta pokylio metu. Taip pat
buvo pristatyta Georgianna Macke, 157 kuopos, Le-
mont, IL, narė. Delegatai vienbalsiai pritarė šios nu-

sipelniusios narės kandidatūrai, kuriai garbės na-
rytė bus suteikta 2019 m. 

Pranešimai

Centro valdybos pirmininkės antroji pavaduo-
toja M. Bizinkauskai tė perskaitė organizacijos na-
rystės pranešimą. Kaip ir visose organizacijose, na-
riai miršta ir narių mažėja. Naujų narių pritrauk-
ti sunku, bet vyčiai gali didžiuotis, nes per pasta-
ruosius metus įstojo 28 nauji nariai. Šiuo metu Lie-
tuvos vyčių organizacijos 5 apygardose/rajonuose,
40 kuopų, yra arti 1 100 narių. Džiugu, kad šiemet ne-
užsidarė nė viena kuo pa. 157 kuopa, Lemont, IL; 19
kuopa, Pittsburgh, PA; 1 kuopa, Brockton, MA, ir 7
kuopa Waterbury, CT, priėmė 28 naujus ir narystę at-
naujinusius narius. Šios kuopos buvo apdovanotos
žymenimis. 

Lietuvos vyčių suvažiavimui pasibaigus „105 ir vis dar gyvi”

LIETUVOS  VYČIAI

2018 m. Lietuvos vyčių 105-ojo  metų suvažiavimo dalyviai.                                    Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

zilikai Washington, DC, Švč. Mergelės Ma rijos kop-
lyčiai (prisimenant mirusį vytį Joseph Chaplick, ku-
ris daug metų buvo įsipareigojęs vyčių aukas per-
duoti koplyčiai); 2 500 dol. – pa remti artėjantį po-
piežiaus Pranciš kaus vizitą Lietuvoje (gautas pra-
šymas iš Kauno arkivyskupo metropolito Liongino
Virbalo dėl arnotų ir kitų liturginių drabužių); 10 000
dol. padengti Lietuvos vyčių organizacijos deficitą.
Baigdama pranešimą E. Nakrosis prašė toliau rem-
ti Lietuvos vyčių fondą. Po to vyko diskusijos.

Nutarimai

Kadangi Jungtinis Amerikos pabaltiečių ko-
mitetas (JBANC) tęsia pastangas JAV Kongresą, Se-
natą bei Baltųjų rūmų administraciją informuoti
apie Baltijos kraštų politinę situaciją, buvo nu-
spręsta JBANC paaukoti 1 000 dol. 

Lietuvos vyčių fondo pirminin kės Irene Ozalis
vardu Elena Nak rosis perskaitė fondo ataskaitą. Vie-
nas pagrindinių šio padalinio statutų buvo pakeis-
tas: šiuo metu vyčių programoms ir paramai galima
bus paimti pinigų iš organizacijos banko sąskaitos,
ne iš palūkanų. Suvažiavime nuspręsta, kad 2018–
2019 m. bus paaukota 17 050 dol.: 100 dol. bus skiriama
jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendijoms po 100 dol.
kiekvienam jaunam dalyviui (200 dol.); 1 000 dol. –
paremti 2019 m. suvažiavimą organizuojančiai kuo-
 pai; 1 350 dol. – keturioms vienuolių kongregacijoms
ir lietuviškai spaudai; 1 000 dol. – Nacionalinei Ba-

Lietuvos vyčių garbės nariai. Sėdi (iš k.): prelatas Albertas Kontautas, centro valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švo-
bienė, dvasios vadas prelatas Juozas Anderlonis, naujos garbės narės June Grenier, seselė Helen Ivanauskas ir Frances
Bumila  ir Veronika Bizinkauskas. Stovi: Elena Nakrosis, Robert A. Martin, Jr., Frances Petkus ir Teresė Strolia.

Suvažiavimo prezidiumui nuta ri mu vienbalsiai
padėkota už pasi šventimą rengiant suvažiavimą. Ka-
 dangi Lietuvos vyčių garbės narys prel. Albertas
Kontautas šiais metais švenčia garbingąjį 70 m. ku-
nigystės jubiliejų, nuspręsta jo garbei padėkos Mi-
šias užsakyti per Šv. Kazimiero gildiją ir aukoti Ro-
moje. Ten pat Mišios bus užsakytos ir Lietuvos vy-
čių dvasios vedlio prel. dr. J. Anderlonio garbei, nes
jis šiemet švenčia 30 m. sukaktį, kai buvo pa skirtas
Lietuvos vyčių dvasios vadu; tokios pat Mišios
kun. Vytauto Vo lerto, neseniai atšventusio 25 m. ku-
nigystės jubiliejų, garbei. 
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Kadangi Centro valdybos parei-
 gy bės dažnai dubliuojasi, buvo nu-
spręsta 106-ajame Lietuvos vyčių su va-
žiavime pristatyti pareigybių su jungi-
mo arba naikinimo galimus sprendi-
mus. Kadangi 1 kuopa, Brock ton, MA,
rūpestingai ruošė 105-ąjį metinį suva-
žiavimą, padėkota jos val dybai, komi-
tetui ir nariams. 

Plojimais padėkota rugpjūčio 3 d.
vykusio nuotaikingo Šimtmečio mu zi-
kos ir dainų vakaro vedėjai M. Bizin-
kauskaitei ir visiems atlikėjams. Iš-
reikšta padėka Centro valdybai, kuri
2017–2018 m. puoselėjo Lie tuvos vyčių
organizacijos idealus. 

Iš viso buvo gauta 27 sveikinimai:
iš LR prezidentės Dalios Gry bauskai-
tės, LR ambasadoriaus Wa shingtone
Rolando Kriščiūno; Massa chusetts
valstijos gubernatoriaus Charles D.
Baker atstovo Karyn E. Polito; senato-
riaus iš Boston, MA, Massachusetts
valstijos, 11-osios Ply mouth apygar-
dos atstovės Claire D. Cronin; Brock-
tono 6 miesto padalinio tarybos nario
Jack Lally; LR garbės generalinės kon-
sulės Kristos Butvy dos Bard iš Phila-
delphia, PA; LR garbės generalinio
konsulo New Hamp shire dr. Thorns-
tein Gislason; Šiau lių vyskupo Euge-
nijaus Bartulio; Kauno arkivyskupo
metropolito Liongino Virbalo SJ; Vys-
kupų konferencijos delegato užsienio
lietuvių katalikų sielovadai prel. Ed-

dol.) ir didelės talpos džiovintuvą (7 680
JAV dol.) bei įrengti naują, saugos rei-
kalavimus atitinkančią virtuvės ven-
tiliacijos ir dujų tiekimo sistemą (12 200
JAV dol.). Atlikti visus darbus kai-
nuotų 75 930 JAV dol. Lietuvos vysku-
pų konferencija šiems projektams su-
tiko paaukoti 25 000 JAV dol. Dar trūks-
ta 50 930 JAV dol. Buvo džiugu, kad Šv.
Kazimiero lietuvių ko legijos rektorius

venyrų: a. a. kompozitoriaus Fausto
Strolios išleista kompaktinė giesmių
apie Mariją plokštelė ir iš Šiluvos at-
vežtos žvakutės.

Stipendijų komiteto narys Robert
Domasauskas paskelbė 2018–2019 m.
Lietuvos vyčių dvi stipendijas laimė-
jusių pavardes: tai Gabrielle Pant, 96
kuopa, Dayton, OH, ir Brian Johnson,
jaunasis, 19 kuopa, Pitt s burgh, PA. Iš
viso jaunųjų vyčių sti pendijoms išda-
linta 5 000 dol. 

Daiva Navickas perskaitė įdomų
pranešimą „The influence of  the
Knights of  Lithuania over 105 years”,
– apie pirmąją lietuvių emigracijos
bangą JAV. Anot prelegentės, XIX a. į
JAV atvyko apie 250 000 lietuvių – 171
000 vyrų ir 82 000 moterų. Jie įsidarbino
anglies kasyklose, baruose. 1885 m.
pirmoji lietuviška bažnyčia pastatyta
Pittston, PA. Šiek tiek žinių pateikė
apie Lietuvos vyčių organizacijos stei-
gėją Mykolą Norkūną. 

Vakare vyko pramoginis koncertas
„Celebrating 100 years of  Li thuanian
Music” – Šimtmečio muzi kos ir dainų
vakaras. Koncertą rengė, vedė ir jame
dainavo M. Bizinkaus kaitė, dalyvavo
dainininkai Danutė Mileika, Antanas
Meilus ir Eduardas Meilus, jaunesny-
sis, Algimantas Barniškis, Giliana
Norkūnas, pianis tas dr. Edvinas Minkš-
timas, „Sodau to” ansamblis (vadovė
Gita Kupčins kienė), kelis kūrinius
liutnia ir gitara atliko Jonas Kublickas.
Prisimenant ir pagerbiant a. a. kom-
pozitorių ir Lietuvos vyčių garbės narį
Faustą Strolią buvo sugiedota jo gies-
mė „Our Lady of  Šiluva” lietuvių ir
ang lų kalbomis. Puikaus koncerto at-
likėjai buvo pagerbti gausiais plojimais
bei gėlių puokštėmis.

Po to vyko vaišės ir susipažinimas
su atlikėjais.

Antroji suvažiavimo diena

Šeštadienis prasidėjo Mišiomis
viešbutyje už mirusius Lietuvos vyčius
ir rėmėjus, kurie praėjusiais metais ap-
leido šį pasaulį, ir už tuos vyčius, ku-
rie negalėjo dalyvauti šia me suvažia-
vime. Pagrindinis Mišių celebrantas
buvo kun. Audrius Arš tikaitis, jam
padėjo prel. J. Ander lonis. Giesmes
vedė M. Bizinkauskas.  

Trečiojoje posėdžių sesijoje Šv. Ka-
zimiero gildijos naujasis pirmi ninkas
Robert A. Martin pranešė apie šio pa-
dalinio veiklą. Iki birželio 30 d. buvo
gauta 760 šv. Mišių užsakų (užuojautai,
specialiąja intencija, dėl sveikatos,
ypatingų švenčių progomis). Į Romą
buvo pasiųsta 1 500 JAV dol. Šiais me-
tais laukia penki projektai: suremon-
tuoti popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijos trečiojo aukšto terasą (18 600
JAV dol.), pataisyti stogą seselių name
(25 800 JAV dol.), nupirkti didelės talpos
(13 kg) skalbimo mašiną (11 650 JAV

George L. Carney Jr.  buvo apdovanotas „Lie-
tuvos draugo” (Friend of Lithuania award)
žymeniu. Šalia – Centro valdybos pirmininkė
garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė.

mundo J. Putrimo; Amerikos lietuvių
Romos katalikų kunigų vienybės bu-
vusio pirmininko ir garbės nario prel.
Alberto Kontauto; Švč. Mergelės Ne kal-
tojo Prasidėjimo, Lietuvos seselių ka-
zimieriečių, Nukryžiuotojo Jėzaus vie-
nuolių ir Seselių pranciškiečių kong-
regacijų vienuolių; Amerikos lietuvių
kultūros archyvo (ALKA), Lietuvių
katalikų religinės šalpos; ŠALFAS; Či-
kagos lietuvių moterų klu bo; ALT’o;
Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos; „Drau go” ir „Draugas News”
laikraščių redakcijų ir kt. Visi raštiš-
ki sveikinimai buvo išspausdinti prog-
ramos leidinyje.

Antrojoje sesijoje Šiluvos Merge lės
Marijos padalinio pirmininkė E. Nak-
rosis pranešė apie šio padalinio veik-
lą. Delegatai buvo raginami garsinti Ši-
luvos Mergelės Marijos istoriją. Pada-
linio tinklalapyje (www.ourladyofsilu-
va.com) galima rasti daug istorinės me-
džiagos apie Šiluvą. Šiuo metu infor-
macija jau yra platinima lenkų ir is-
panų kalbomis. Pardavimui esama su-

„Sodauto” liaudies ansamblis (vadovė – Gita Kupčinskienė).

Šimtmečio muzikos ir dainų vakaras (iš k.): Edvinas Minkštimas, Danutė Mileika, Algimantas
Barniškis, Jonas Kublickas, Marytė Bizinkauskaitė, Giliana Norkūnas, Antanas Meilus ir Eduar-
das Meilus  jaunesnynis.

ir „Villa Lituanae” svečių namų di-
rektorius kun. A. Arštikaitis atvažiavo
dalyvauti šiame suvažiavime! Rekto-
rius sveikino vy čius 105-ojo suvažia-
vimo proga, dėkojo už nuolatinę para-
mą vyčiams, kurie teikia kolegijai di-
džiausią paramą, ir papasakojo apie ko-
legijos veiklą. Lietuvos vyskupų kon-

ferencija yra nusprendusi, kad į kole-
giją bus priimami ir svetimtaučiai.
Šiuo metu 12 kunigų (6 iš Lietuvos, 3 iš
Latvijos, 1 iš Indijos ir 1 iš Pietų Korė-
jos) tęsia mokslus Romoje ir gyvena Šv.
Kazi miero kolegijoje. Rektorius kartu
su kitais dvasininkais kasdien mel-
džiasi už Lietuvos vyčius, Šv. Kazi-

vienbalsiai priimtos. Aukos patvirtin-
tos taip: „Draugui”/„Draugas News”,
keturioms vienuolių kongregacijoms
(kazimierietėms, pranciškietėms, Nu-
kryžiuo tojo Jėzaus ir Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo) bei
JBANC.

Nukelta į 10 psl.

iš 141 kuopos). Dėl svei katos pastarie-
ji nedalyvavo, jiems žymenys bus įteik-
ti artimiausiu me tu. 

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos dėl Lie tu-
vos vyčių aukų skyrimo. Įvairioms
draugijoms, spaudai buvo prašyta 2 350
dol. paramos. Visos rezoliucijos buvo

mie ro kolegijos geradarius. Robert
Martin kun. A. Arštikaičiui įteikė du
čekius: 3 020 dol. Mišių stipendijų ir 19
880 dol. – Šv. Kazimiero kolegijos re-
montui ir džiovintuvui pirkti.  

Po to Centro valdybos ritualų ko-
miteto narė Georgianna Macke pa-
skelbė 4 laipsnio kandidatus: Re gina
Juškaitis, 112 kuopa, Chicago, IL, ir
Stella Witkavich bei Gary Adams (abu

Lietuvos vyčių fondo vicepirmininkė garbės narė Elena Nakrosis (k.) įteikė jauniems vy-
čiukams Augustui ir Linutei paramos čekį. Šalia – Centro valdybos trečioji vicepirminin-
kė, atsakinga už darbą su jaunimu Aleksandra Rudmin.
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IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nuskristi į vieną didžiausių Ukrainos miestų
Odesą norėjosi jau seniai, ir prieš keliolika die-
nų šį norą pavyko įgyvendinti. Skridau ten visų

pirma į Odesos tarptautinį kino festivalį, apie kurį pa-
rašysiu „Kultūros” priede, bet kartu norėjosi pama-
tyti, kaip šiandien gyvena šis kurortinis miestas ir di-
džiausias Ukrainos uostamiestis prie Juodosios jūros,
kokia yra jos gyventojų kasdienybė, kokios ukrainiečių
nuotaikos, kaip jie vertina šalies politinį gyvenimą,
kaip pasikeitė šis miestas nuo 1985-ųjų, kai čia teko
lankytis vykstant į tarnybą sovietinėje armijoje Kry-
me, kur teko praleisti dvejus metus.  

Patraukli kelionių kryptis

Atsakymus į šiuos klausimus pavyko gauti,
nes per beveik dviejų savaičių viešnagę teko pakal-
binti nemažai vietos žmonių, sužinoti jų nuotaikas,
rūpesčius, apsilankyti ir kitame kadaise stambiame
pramonės mieste Pietų Ukrainoje Chersone. Nuo pat
pirmųjų dienų ir iki kelionės pabaigos neapleido vie-
na mintis – kaip vis dėlto mes, Lietuva jau toli nu-
ėjome nuo jų, kaip skiriasi mūsų kasdienis gyveni-
mas nuo ukrainiečių kasdienybės. Gaila, kad to, ką
turime, dažnai nevertiname, bet tokios kelionės
leidžia šiuos skirtumus pajusti itin aiškiai.

Tuo, kad Odesa – patraukli kelionių kryptis lie-
tuviams, gali įsitikinti jau Vilniaus oro uoste. Va-

saros sezono metu į šį Pietų Ukrainos miestą tris kar-
tus per savaitę be persėdimų skrenda lėktuvai, ir jie
visada būna pilni keliautojų. Visų pirma, juos trau-
kia labai mažos kainos Ukrainoje, kur viskas kai-
nuoja gerokai pigiau nei Lietuvoje. Be to, Juodosios
jūros paplūdimiai taip pat yra didelis traukos ob-
jektas, vyresniajai kartai patogu, kad čia visur jie gali
susikalbėti rusų kalba. Mėgsta šią šalį ir jaunimas
– jiems tai tikra egzotika, gerokai nuo vakarų Eu-
ropos besiskirianti šalis. Labai populiaru čia nu-
skristi porai naktų ir atšvęsti bernvakarį ar merg-
vakarį – ir mano skrydžio metu aštuoni jauni vy-
rukai, pasipuošę vienodais marškinėliais su links-
mais užrašais būtent šiuo tikslu skrido į Odesą.

Daugiau kaip milijoną gyventojų turintis mies-
tas, kurio 600-osios įkūrimo metinės buvo atšvęstos
prieš trejus metus pasitinka alsuojančiu karščiu ir
jau oro uoste pajunti, kad esi Ne Vakarų Europoje –
jis senas, aptriušęs, kondicionierius atstoja ant lubų
įtaisyti didžiuliai ventiliatoriai, kurie mažai gaivi-
na orą, o minios piktų garsiai kalbančių žmonių prie
įlaipinimo vartų, pasų patikros primena gūdų so-
vietmetį.

Mažos kainos vilioja turistus 

Odesoje iš anksto per tarptautinę „Airbnb” sve-
tainę užsisakiau jaukų ir patogų butą su virtuve,
dušu, balkonu ir kondicionieriumi sename istori-
niame name garsiajame Moldovankos rajone, kuris
garsėja savo kriminaline praeitimi. Nakvynė parai
tekainavo apie 14 eurų, bet kainos čia tikrai žemos

viskam – maistas beveik dvigubai pigesnis nei Lie-
tuvoje, tramvajaus ir troleibuso vienkartinis bilie-
tas tekainuoja 9 eurocentus, labai pigūs vaisiai ir dar-
žovės, kurių čia tikrai daug ir jie patys įvairiausi. Ge-
rus pietus restorane su taure vyno galima suvalgy-
ti už 5–6 eurus, alaus skardinė tekainuoja apie 50–60
eurocentų. Pigios ir pramogos, ekskursijos, renginiai.
Tiesa, ir atlyginimai ar pensijos čia išties maži – gy-
dytojas gauna vos apie 300 eurų per mėnesį, gera pen-
sija laikoma 130 eurų.

Nors didžiąją laiko dalį užėmė kino filmų žiū-
rėjimas, susitikimas su jų kūrėjais, spaudos konfe-
rencijos, bet liko pakankamai laiko ir susipažinti su
miestu, pasimėgauti maudynėmis įšilusioje Juodo-
joje jūroje, taip pat kitoms pramogoms. Septynis ki-
lometrus besitęsianti kranto linija sutalpina daugybę
poilsiautojų, ir čia daugybė skirtingų paplūdimių pa-
čių įvairiausių pomėgių žmonėms. 

Dalis paplūdimių – beveik laukiniai, akmenuo-
ti, kiti – su smėliu, yra ir prabangių mokamų pa-
plūdimių su prabangiais gultais, baseinais. Daugu-
ma poilsiautojų renkasi Lanžerono ir Arkadijos pa-
plūdimius, ir čia karštą vasaros dieną net tiršta nuo
lankytojų. Kaip ir kažkada seniai Palangoje, nuolat
gali išgirsti prekiautojų šūksnius apie parduodamus
čeburekus, keptus kukurūzus ar krevetes, budi čia
ir gelbėtojai. 

Odesoje daug turistų iš jūros neturinčios Bal-
tarusijos, kurie čia atvažiuoja savo automobiliais ir
kuriems poilsis čia atsieina gerokai pigiau nei kai-
myninėje Lietuvoje, nemažai ir lenkų, kurie visur
bando kalbėti laužyta anglų kalba, taip pat gali su-

Odesa – stebinanti, žavinti ir įsimenanti ilgam
Deribasovkojė gatvėje kasdien šurmuliuoja turistai. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Apsilankymas katakombose palieka daug gerų įspūdžių. Privozo turgus – vieta, kur būtina apsilankyti.
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tikti ir latvių, moldavų. Nemažai ir ru-
siškai kalbančių poilsiautojų, tačiau tai
nereiškia, kad jie – iš Rusijos. Santykiai
tarp šių valstybių tebelieka įtempti,
karo konflikto zonoje Donecko ir Lu-
hansko apylinkėse beveik kasdien žūs-
ta žmonės, ir politika – dažna visų po-
kalbių tema, nors Pietinė Ukraina nuo
konflikto zonos nutolusi kelis šimtus
kilometrų.

Su europietišku mentalitetu –
sunku

Odesa – labai triukšmingas mies-
tas su išties baisiais keliais, mieste yra
ir tramvajaus bėgiai, daugybė senų ru-
siškų automobilių. Pirmas dienas nu-
stebino šimtai automobilių su lietu-
viškais numeriais ir jau galvojau, kad
mūsų tautiečiai taip gausiai čia lan-
kosi, bet kai pamačiau taksi su lietu-
viškais numeriais, supratau, kad čia
kažkas kitaip. Ir išties vietos gyvento-
jai man vėliau paaiškino, kad vairuo-
tojai įsiveža automobilius iš Lietuvos
ir jei nepakeičia numerių, tai nereikia
mokėti muito mokesčio, kuris būna
bent porą kartų didesnis nei mašinos
kaina. Taip pirkėjai sutaupo pinigų, bet
valstybė netenka mokesčių, tad dabar
jau rengiamasi šią tvarką peržiūrėti.
Statistika skelbia, kad pernai į Ukrai-
ną buvo įvežta apie 750 tūkstančių au-
tomobilių ir per 145 tūkstančiai jų čia
pasiliko. Be lietuviškų, yra nemažai ir
lenkiškų numerių.

Išties turistui, atvykusiam čia su
savo punktualumo supratimu, logika,
europietišku mentalitetu iš pradžių
būna sunku dėl kiekviename žingsny-
je tykančių netikėtumų, betvarkės, bet
kai jau visiškai atsipalaiduoji ir priimi
aplinką tokią, kokia ji yra, tada viskas
būna gerai. Kai važiuojant garsiuoju
tramvajumi Nr. 5 į paplūdimius ir
jame būna tokia grūstis, kad net kvė-
puoti sunku, o čia dar turi prasigrūs-
ti ir savo 9 eurocentus už bilietą paimti
apkūni konduktorė, tai niekada neži-

Keliai ir gatvės Odesoje labai prasti.

ekskursiją padaro išties labai įsimin-
tina, nes tik giliai po žeme visiems iš-
jungus žibintuvėlius gali išties su-
prasti, kas yra aklina tamsa ir kaip
žmogaus organizmas į ją reaguoja. O
ekskursiją vainikuoja vaišės, kai gali
paragauti samane užpiltų vyšnių arba
vadinamosios „chrenovuchos” (krienų
trauktinės) su meduoliu.  

Pagiriamieji žodžiai Lietuvai

Keturių valandų prireikė įveikti
apie 200 kilometrų siaubingais keliais
iš Odesos į Chersoną, kur vykau ap-
lankyti armijos laikų drau-
go. Kažkada stambiu pra-
monės centru su 400 tūks-
tančiais gyventojų buvęs
miestas šiandien merdi, dar-
bų nėra, mano bičiulis dirba
trejuose darbuose, kad iš-
laikytų šeimą. Jau net sun-
ku įsivaizduoti, kad iš krano
ne visada bėga vanduo ir
srovė tokia silpna, kad net
sunku išsimaudyti – iki šiol
naudojami dubenys. 

Beveik visą naktį pra-
kalbėjus apie daugybę daly-
kų, vaizdas susidaro liūd-
nas. Kitų metų gegužę su-
kaks penkeri metai, kai ša-
lies prezidentas yra Petro
Porošenka ir vyks nauji rin-
kimai. Prezidentą žmonės
vertina įvairiai – giria jo
užsienio politiką, tačiau vi-
daus gyvenimo pagerėjimo
eiliniai žmonės teigia nepa-
jutę. Kai klausiau apie per-
mainas, gavau atsakymą,
kad jos vyksta labai lėtai –
apie šeimos gydytojo atsi-
radimą medicinos sistemoje dar tik
kalbama, o permainos armijoje irgi lė-
tos – kol kas pasikeitė tik tai, kad ka-
riai anksčiau avėjo guminėmis šlepe-
tėmis, o dabar jau avi sportbačiais. 

Žinoma, pagerėjo ginkluotė, čia
prisidėjo ir Lietuva.  Lietuvą sutikti
ukrainiečiai vertino gerai, visi gyrė
mūsų prezidentę Dalią Grybauskaitę

Įvairūs paplūdimiai čia tęsiasi apie 7 kilometrus.

Potiomkino laiptus stengiasi aplankyti kiekvienas turistas.

nai, ar pasieksi kelionės tikslą ir kada
pasieksi. 

Vieną dieną tramvajus sustojo,
nes dingo elektros srovė, kuri atsirado
po 20 minučių ir visą tą laiką eismas
buvo paralyžiuotas, kitą rytą vairuo-
toja pranešė, kad ant bėgių guli pa-
danga ir ji nevažiuos, jei kas nors iš ke-
leivių jos nepatrauks – keli vyrai pra-
sigrūdo pro duris ir ją nutraukė. Ga-
liausiai atėjo popietė, kai tramvajus,
kuriuo važiavau užsidegė, tada visi
buvo išlaipinti, laukta kito tramva-
jaus, kuris šį nutempė į depo, o beveik
valandą miesto transporto judėjimas
buvo visiškai sustabdytas. Ir tai kar-
tojasi nuolat, visi čia prie to pripratę ir
nekreipia dėmesio.

Vietos gyventojai sako, kad jei
nori pajusti miesto pulsą, turi apsi-

lankyti garsiajame Privozo turguje.
Tai išties labai įdomi vieta, kur pre-
kiaujama viskuo, kuo tik įmanoma, čia
daugybė spalvų, kvapų, garsų, čia už
kilogramą pomidorų gali nusiderėti
nuo 30 iki 15 eurocentų, o puikaus na-
minio vyno litras tekainuoja kiek dau-
giau nei eurą. Tokia pat garsi – ir De-
ribasovkojė gatvė senamiestyje, pana-
ši į mūsų J. Basanavičiaus gatvę Pa-
langoje, kur daugybė turistų, įvairių
pramogų, kavinių ir restoranų. Čia
pat – ir žymieji Potiomkino laiptai,
kiekvieno kinomano svajonė, nes gar-
sųjį kadrą iš Sergejaus Eizenšteino
filmo „Šarvuotis Potiomkinas”, kai
laiptais rieda vaikiškas vežimėlis tur-
būt žino daugelis.

Katakombose – ir vagių 
mokyklos

Labai įdomus ir būtinas aplanky-
ti objektas Odesoje – katakombos, ku-
rios tęsiasi po miestu net 2800 kilo-
metrų ir yra pačios ilgiausios pasau-
lyje. Apsilankymas čia – viena bran-
gesnių pramogų, nes bilietas kainuoja
apie 8 eurus, bet ten patirti įspūdžiai
tikrai verti to. Visa centrinė Odesa iš
tiesų yra pastatyta ant katakombų – tai
keliais aukštais išraitytų tunelių labi-
rintas. Prieš milijonus metų Odesos
apylinkės skendėjo Juodosios jūros
dugne, o vėliau atsitraukusi jūra da-
bartinėje Odesos vietoje paliko gigan-
tišką, 40 metrų aukščio kalkakmenio
šleifą, susiformavusį iš įvairių mo-
liuskų, suakmenėjusių kriauklelių. 

Pirmųjų Odesoje iškastų kata-
kombų amžius nežinomas, bet į tikrą-
jį labirintą Odesos tuneliai pavirto
1800-ųjų metų pradžioje, kai iš jų ka-
samas kalkakmenis buvo naudojamas
modernaus miesto statybai. Iš tunelių
išgaunamomis geltonos spalvos me-
džiagomis pastatyta dauguma centri-
nės Odesos namų.

Vėliau Odesos katakombos tapo
sukilėlių, nusikaltėlių ir atsiskyrėlių

slėptuve.  Antrojo pasaulinio karo
metu, sovietams atsitraukus ir miestą
apsupus vokiečiams, erdviuose Odesos
požemiuose liko slapstytis dešimtys or-
ganizuotų sovietinių Ukrainos suki-
lėlių grupuočių. Čia partizanai pra-
leido kiek daugiau nei 13 mėnesių.
Karui pasibaigus katakombos tapo
daugybės kontrabandininkų ir nusi-
kalstamų grupuočių namais, kurie jas
dar daugiau išplėtė ir netgi sukūrė
naujas tunelių sistemas. 

Ekskursijos metu galima pamatyti
patalpas, kur veikė kišenvagių „mo-
kyklos” suaugusiems ir vaikams, kai
buvo mokoma iš švarko kišenės iš-
traukti pinigėlį taip, kad nesuskam-
bėtų ant kišenės žiogeliu pritvirtintas
varpelis bei daugybės kitų gudrybių.
Šmaikštūs ir labai linksmi gidai šią

už jos ryžtingą poziciją ir paramą Uk-
rainai. Sužinoję, kad esu iš Lietuvos,
vietos gyventojai ne kartą padėjo, ne-
mokamai pavėžėdavo ir sakydavo tik
gerus žodžius Lietuvai.  Kartu jie su-
tiko, kad Lietuva, tapusi Europos Są-
jungos nare jau labai toli atsiplėšė nuo
Ukrainos, o juk kažkada abi jos buvo
Sovietų sąjungoje ir pragyvenimo lygis
ne taip labai skyrėsi.

Į vieną straipsnelį sunku sudėti vi-
sus įspūdžius iš šios įdomios šalies, ta-
čiau tikrai verta čia nuvažiuoti, kad la-
biau suprastum ir įvertintum, kiek
daug pasiekė Lietuva per pastaruo-

sius beveik tris dešimtmečius, kokie
puikūs mūsų keliai, kokios švarios
gatvės, kiek daug čia tvarkos, punk-
tualumo. Tačiau jei norisi pasukti lai-
ko ratą atgal, pasinerti į dabar jau iš-
ties egzotiškai atrodantį gyvenimą,
tada Odesa – ta vieta, kuri stebins, muš
iš vėžių ir tikrai ilgam išliks atminty-
je.

Odesos gatvėse daugybė automobilių su lietuviškais nu-
meriais.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Aplankė JAV Lietuvos karius 
Vilnius (KAM info) –  „Fort Irwin”

kariniame poligone, esančiame JAV
nacionaliniame mokymo centre, besi-
treniruojantys Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Algirdo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono ir priskirtų pa-
dalinių kariai sulaukė  Lietuvos ka-
riuomenės vadovybės. 

Juos aplankė Kariuomenės vadas
generolas leitenantas Jonas Vytautas
Žukas ir Sausumos pajėgų vadas bri-
gados generolas Valdemaras Rupšys. 

Pasak Sausumos pajėgų vado V.
Rupšio, jis yra patenkintas Lietuvos ka-
rių motyvacija ir profesionalumu bei
pasidžiaugė gerais sąjungininkų atsi-
liepimais apie jų profesionalumą ir ro-
domas pastangas.

Pratybos „NTC 18.9” vyks iki rugp-
jūčio 17 dienos. Jų metu Lietuvos kariai,
kartu su sąjungininkais iš JAV Penn-

sylvanijos nacionalinės gvardijos, tre-
niruojasi vykdyti puolimo, gynybos ir
stabilizavimo operacijas. Lietuvos ka-
riai taip pat apmokomi valdyti pėsti-
ninkų kovos mašinas, susipažindinami
su sąjungininkų naudojamomis veiklos
procedūromis, ginkluote ir technika.

Oficialiaus vizito JAV metu J. V.
Žukas Washingtone susitiks su JAV ka-
riuomenės, Jūrų pėstininkų korpuso
JAV ir Nacionalinės gvardijos biuro va-
dovais.  Ketinama aptarti dvišalio ir
daugiašalio karinio bendradarbiavimo
rezultatus ir perspektyvas, JAV ka-
riuomenės planus Europoje.

J. V. Žukas taip pat lankysis Lietu-
vos ambasadoje JAV, kur susitiks su JAV
lietuvių bendruomene ir pasidalins
savo įžvalgomis apie saugumo situaci-
ją Baltijos regione, pristatys Lietuvos ka-
riuomenės situaciją ir vystymo planus.

Į Lietuvą grįžta išvažiavę auksarankiai
Vilnius (ELTA) – Lietuvoje gyve-

nimas tikrai gerėja, sako vidaus rei-
kalų ministras Eimutis Misiūnas, ko-
mentuodamas pastarųjų mėnesių sta-
tistiką, rodančią, kad į Lietuvą įva-
žiuojančių imigrantų yra daugiau nei
iš šalies išvažiuojančiųjų emigrantų.

Pasak E. Misiūno, gerėjantis gy-
venimas Lietuvoje po truputį į šalį grą-
žina auksarankius lietuvius, anks-
čiau geresnio uždarbio ieškojusius už-
sienyje.

„Manau, kad situacija yra tokia,
kad tie auksarankiai lietuviai grįžta į
Lietuvą ir gali puikiai čia dirbti”, – kal-
bėjo vidaus reikalų ministras. 

Jis pažymėjo, kad nereikėtų bai-
mintis, jei gerėjanti ekonominė situa-
cija šalyje pritrauks vis daugiau imig-
rantų iš užsienio valstybių. Ministras
pabrėžė, kad teisės aktuose esama la-
bai gerų saugiklių, neleisiančių iš lie-
tuvių atimti darbo vietas. 

Statistikos departamento duome-
nimis, vasarą dėl didesnės imigracijos
Lietuvoje pagausėjo gyventojų. Bir-
želį į Lietuvą atvyko 448 žmonėmis
daugiau nei iš jos išvyko.

Tačiau bendras pastarųjų metų
migracijos rodiklis išlieka neigiamas,
nes metų pradžioje iš šalies išvyko kur
kas daugiau žmonių nei į ją atvyko. 

Į kunigų seminarijas priimta 11 naujokų
Vilnius (BNS) – Šiemet į Vilniaus,

Kauno ir Telšių kunigų seminarijas
priimta 11 jaunuolių. Šiais metais pri-
imtųjų – mažiau nei pernai, kuomet
trys Lietuvoje veikiančios seminarijos
pasipildė 19 naujokų.

Kaip skelbia Vilniaus šv. Juozapo
kunigų seminarija, šiemet į paren-
giamąjį, vadinamąjį propedeutinį, kur-
są priimti septyni iš devynių kandi-
datų. Tuo metu Kauno ir Telšių vys-

kupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos priėmimą vykdė kartu, eg-
zaminų komisijai dokumentus pateikė
septyni, į propedeutinį kursą buvo
priimti trys jaunuoliai, o vienas Ma-
rijonų vienuolijos auklėtinis buvo pri-
imtas tiesiai į pirmąjį kursą. 

Po propedeutinio kurso seka du fi-
losofijos ir keturi teologijos kursai, iš
viso kunigų studijos trunka septyne-
rius metus.

Statomas unikalus karinis objektas 
Vilnius (LRT.lt) – Netoli Kazlų

Rūdos amerikiečiai karo inžinieriai
baigia įrengti poligoną.

Nors Lietuva neturi modernių
naikintuvų ir bombonešių, šiame
poligone jau nuo rudens Lietuvos ir
kitų NATO šalių kariai galės mo-
kytis iš oro sunaikinti antžeminius
taikinius. Toks poligonas bus vie-
nintelis Baltijos šalyse.

Kazlų Rūdos poligone jau rug-
sėjį treniruosis ne tik sausumos
pajėgos su karine technika, ta-
čiau gaus ir naikintuvų bei bombone-
šių varikliai.

Kazlų rūdos poligonas vienas la-

biausiai apkrautų, per savaitę čia šau-
dymo mokymuose dalyvauja po kelis
tūkstančių NATO karių. 

Lietuvos vėliavą iškels į kosmosą
Vilnius (BNS) – Keli technologijų

entuziastai Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio proga sieks iškelti
šalies vėliavą į kosmosą.

Trispalvę rugsėjo 1 dieną planuo-
jama iškelti vandenilio dujomis pri-
pildytu meteorologiniu oro balionu, jis
pasieks apie 30 kilometrų aukštį.

Tada balionas turėtų subliūkšti ir
sklandžiai nukristi parašiuto pagalba.

Iniciatyvos organizatoriai ant ba-

liono žada primontuoti fotoaparatų ir
vaizdo kamerų, kad trispalvė būtų už-
fiksuota.

Projekto iniciatorius, progamuo-
tojas Raimondas Žvirblis sako, kad
baliono paleidimo į kosmosą data gali
keistis, jeigu kiltų nepalankios oro
sąlygos.

Projekto komanda žada kitą sa-
vaitę apsispręsti, iš kurios Lietuvos
vietos balionas turėtų kilti.

Kandidatė į Kongresą skundžiasi programišiais
New Yorkas (ELTA) – Demokratų

partijos kandidatė rinkimuose į JAV
Kongresą vienoje iš Alabamos valsti-
jos apygardų pareiškė, kad daug kar-
tų buvo mėginta įsilaužti į jos rinkimų
kampanijos tinklalapį. Pasak Tabitha
Isner, šias atakas gali rengti su Rusija
susiję programišiai.

Politikė balotiruojasi į JAV Kong-
reso Atstovų Rūmus Alabamos valsti-
jos antrojoje rinkimų apygardoje. Anot
jos, specialistai praėjusį mėnesį už-
fiksavo apie 1,4 tūkstančio mėginimų
įsilaužti į jos kampanijos tinklalapį.
„Dauguma atakų buvo surengta iš
kompiuterių su rusiškais IP adresais”,

– cituojama kandidatė.
Missourio valstijai atstovaujanti

Senato Nacionalinio saugumo komi-
teto narė demokratė Claire McCaskill
pareiškė, kad Rusijos programišiai
mėgino surengti kibernetinę ataką
prieš jos rinkimų štabo kompiuterines
sistemas.

JAV nacionalinės žvalgybos di-
rektorius Daniel Coats pranešė, kad
Rusija neatsisako mėginimų padaryti
poveikį Amerikos visuomenei artė-
jant lapkričio mėnesį įvyksiantiems
kadencijos vidurio rinkimams į Kong-
resą. 

NASA paleido zondą Saulei tirti
Washingtonas/Vilnius (ELTA,

„Draugo” info) – Rugpjūčio 12 dieną iš
JAV kosmodromo Canaveralo kyšuly-
je Floridos valstijoje pakilo nešančio-
ji raketa „Delta IV Heavy” su zondu
„Parker Solar Probe”, tirsiančiu Sau-
lės karūną.

1,5 mlrd. dolerių kainavęs kosminis
zondas per šią misiją pirmąkart pra-
skries per įkaitusią Saulės atmosferą.

Zondas per ateinančius septyne-

rius metus 24 kartus apskries apie
Saulę. Aparato kūrėjai tikisi, kad jam
pavyks priartėti prie žvaigždės 6,1 mi-
lijono kilometrų atstumu. Taip arti
Saulės dar nėra buvęs nė vienas žmo-
gaus sukurtas zondas.

Anksčiau NASA pranešė, kad apa-
ratas pirmą kartą priartės prie Saulės
lapkričio mėnesį, o pirmosios nuo-
traukos bus perduotos į Žemę gruodžio
mėnesį. 

Rusijos planuoja atsakomąsias priemones
Maskva (ELTA) – Po JAV grasi-

nimų naujomis sankcijomis Rusijos
vyriausybė ruošia atsakomąsias prie-
mones. Užsienio reikalų ministeri-
jos atstovė pareiškė, kad Maskva pra-
deda svarstyti atsakomąsias priemo-
nes.

Aukšto JAV valstybės departa-

mento pareigūno duomenimis, pa-
skelbtos sankcijos bus taikomos su
saugumu susijusioms eksporto pre-
kėms. Jis kaip pavyzdį paminėjo naf-
tos ir dujų technologijų sritis bei elekt-
ronikos ir sensorikos sektorius. Rusi-
jos oro bendrovė „Aeroflot” esą nebus
sankcionuojama.

M. Trump tėvai gavo JAV pilietybę
Washingtonas (ELTA) – Slovė-

nijoje gimę JAV pirmosios ponios Me-
lania Trump tėvai per natūralizacijos
ceremoniją tapo JAV piliečiais. 

Ceremonijos metu prezidento Do-
nald Trump uošviai Viktor ir Amalija
Knavs davė pilietybės priesaiką. 

Pilietybė jiems suteikta vado-
vaujantis vadinamosiomis „migraci-
jos grandinės” taisyklėmis, kurias

prezidentas D. Trump dažnai kriti-
kavo. 

Pagal šią sistemą teisėti JAV gy-
ventojai gali laiduoti už artimus savo
giminaičius, kad šie gautų nuolatinį
leidimą gyventi šalyje. 

D. Trump teigimu, dėl šios siste-
mos kyla grėsmė nacionaliniam sau-
gumui ir amerikiečiai praranda daug
darbo vietų. 

JAV teismas ieškovui priteisė 290 mln. JAV dolerių
San Franciscas (BNS) – Califor-

nijos prisiekusiųjų teismas chemika-
lų milžinei „Monsanto” liepė sumokėti
beveik 290 mln. JAV dolerių už tai, kad
įmonė mirtina liga sergančio sporto
aikštelės prižiūrėtojo  Dewayne John-
son nesugebėjo įspėti, jog herbicidas
„Roundup” gali sukelti vėžį.

„Monsanto” žada skųsti šį spren-
dimą.

San Francisco prisiekusiųjų tei-
smas „Monsanto” liepė sumokėti
250 mln. JAV dolerių žalos atlygini-
mą ir papildomą kompensaciją ir
taip pat atlyginti kitas išlaidas. Ben-
dra suma sudaro beveik 290 mln.

JAV dolerių.
Tarptautinės vėžio tyrimų agen-

tūros padaryta išvada, kad glifosatas –
pagrindinis „Roundup” ingredientas –
yra galbūt kancerogeninis. Vėliau šį
chemikalą prie galbūt kancerogeninių
medžiagų priskyrė ir Californijos vals-
tija.

D. Johnson pareikštas ieškinys
buvo pirmasis, kuriame šis herbicidas
buvo įvardytas kaip vėžio priežastis, ta-
čiau stebėtojai sako, jog dabar, kai
„Monsanto” pralaimėjo šią bylą, įmo-
nė, kurią neseniai įsigijo Vokietijos
„Bayer”, gali sulaukti tūkstančių nau-
jų ieškinių.

M. Pompeo: pozicija dėl Krymo nepasikeitė
Washingtonas (Diena.lt) – Jung-

tinių Valstijų valstybės sekretorius
Mike Pompeo per pokalbį telefonu su
Ukrainos prezidentu Petro Porošenka
patvirtino, kad Washingtono pozicija
dėl Krymo nepasikeitė, pranešė JAV
valstybės departamentas.

JAV diplomatijos vadovas taip pat
pasveikino Ukrainą priėmus įstaty-
mus dėl antikorupcinio teismo steigimo

ir nacionalinio saugumo, sakoma JAV
valstybės departamento pranešime.

M. Pompeo ir P. Porošenka taip pat
sutarė, kad svarbu koordinuoti veiks-
mus dislokuojant Jungtinių Tautų
taikdarius visoje Rytų Ukrainoje, ir pa-
tvirtino poziciją dėl Rusijos eksporto
dujotiekio plėtros projekto „Nord
Stream 2”, informavo Ukrainos prezi-
dento spaudos tarnyba.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. J. V. Žu-
kas savaitę viešės JAV. Alkas.lt nuotr.
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Bažnyčia netiko, nupirko 
darželį

Pastato pirkimo istorija įdomi. Pir-
miausiai R. Vito žmona surado skelbi-
mą laikraštyje apie Lemonte parduo-
damą seną bažnyčią. Ją apžiūrėjus pa-
aiškėjo, kad tai nėra tinkama vieta įsi-
kurti LTSC. 

Tuomet buvo nuspręsta apžiūrėti
dar vieną netoliese esantį namą. Jame
prieš tai buvo vaikų darželis. Paaiškė-
jo, kad buvosio darželio patalpos kone
idealiai tinka įkurdinti LTSC archyvus.
Tai mūrinis namas, kurio stogas buvo
neseniai pakeistas. Viduje – didelės
šviesios erdvės, užimančios 7000 kvad-
ratinių pėdų. Esant skubiam reikalui,
į naujus namus būtų galima kraustytis
iš karto. Tačiau nuspręsta perdažyti sie-
nas ir sutvarkyti stringančią šildymo
sistemą. Taip pat pakeisti kelių nedi-
delių kambarėlių paskirtį. 

,,Nuo kovo mėnesio dirbome, ieš-
kojome galimybės nupirkti šį pastatą.
Kreipėmės į Lietuvių Fondą, prašydami
paskolos. Ji buvo mums suteikta. Dabar
kiekvieną mėnesį mokėsime tokią sumą
pinigų, kuri bus kiek mažesnė už da-
bartinę nuomą Jaunimo centre”, – sakė
R. Vitas. Pirminė pastato kaina – 440
tūkstančių dol. Tačiau jį pavyko nu-
pirkti už 325 dol. 

Dalis turto dar liks 
Jaunimo centre

Norėdami surinkti tokią sumą ir su-
grąžinti gautą paskolą, LTSC atsakingi
darbuotojai rengiasi kaupti lėšas – rink-
ti aukas. R. Vito teigimu, planuojama su-
kaupti vieno milijono dolerių fondą.
Taip pat dalį pinigų numatoma inves-
tuoti į verslą ir taip dar labiau papildy-
ti būsimą fondą. Tokią galimybę nepel-
no siekiančioms organizacijoms užsi-
dirbti iš verslo numato Amerikos įsta-
tymai. 

Jau netrukus prasidės Lemonte
įsigyto pastato atnaujinimo darbai, bus
tvarkoma aplinka. Kada prasidės didy-
sis kraustymasis? Tai nebus greitas
darbas. Numatoma į naujas patalpas iš-
kraustyti didžiąją dalį LTSC archyvų, ta-
čiau dalis jų liks Jaunimo centre. 

,,Dabar mes esame įsikūrę maž-
daug dvidešimtyje mažų kambarėlių,

kurie primena rūbines ar nedidelius
sandėliukus. Naujame pastate yra ke-
turios didelės salės. Iš jų tris žadame
skirti dokumentams, archyvams, o vie-
ną – renginiams ir posėdžiams. Doku-
mentus teks perkraustyti labai atsargiai,
kadangi kai kurių amžius yra išties gar-
bingas, taigi teks pasirūpinti specialiu
pervežimu. Kai kurios mūsų turimos ko-
lekcijos kuriam laikui pasiliks Jaunimo
centre”, – kalbėjo R. Vitas. 

Jo teigimu, tai, kokie dokumentai
ir kieno archyvai bus išgabenti pir-
mieji, geriausiai nuspręs LTSC valdybos
pirmininkė Kristina Lapienytė. Ji ge-
riausiai yra susipažinusi su centre sau-

gomomis vertybėmis. Tačiau jau dabar
aišku, kad Jaunimo centre liks šiuo
metu koridoriuose stiklinėse vitrinose
saugoma paroda, Karo ir laisvės kovų
muziejus. Šios kolekcijos yra labai ver-
tingos, tačiau svarbu, kad su jomis ga-
lėtų susipažinti Janimo centre vei-
kiančios lituanistinės mokyklos  moks-
leiviai.  Taip pat yra kelios kolekcijos dėl
kurių likimo – palikti, ar iškelti – dar
nėra priimto sprendimo. 

Taip pat pradžioje numatoma pa-
likti Jaunimo centre dirbti ir kelis
LTSC darbuotojus. Iš viso centre dirba
5 žmonės, tačiau ten nuolat talkinin-
kauja 2–3 stažuotojai iš Lietuvos. Taip

Istorinis įvykis: 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras ,,emigruoja” į  Lemontą

7000 kvadratinių pėdų erdvės pastate galės sutalpinti visą LTSC archyvą. LTSC nuotraukos 

pat yra grupė savanorių. Taigi, dar-
buojasi nebloga komanda. 

LTSC perkėlimas – pribrendusi
būtinybė

,,LTSC kraustymasis į Lemontą
yra labai svarbus istorinis įvykis. Mes
žengiame pirmyn. Lemonte mes būsime
labiau matomi, padidės mūsų centro
vaid muo. Mes visuomet turime žmonių,
kurie domisi mūsų sukauptais archy-
vais ir kolekcijomis, dirba pas mus,
stu dijuoja tą palikimą. Turime ryšių su
Lietuvos, Šiaurės Amerikos studentais
ir mokslininkais. Buvo atvykusi moks-
lininkų grupė net iš Japonijos. Tačiau
norisi būti dar labiau matomiems. Gai-
la palikti Marquette Parką. Aš pats čia
užaugau. Tačiau šioje vietoje viskas la-
bai pasikeitė. Ir tai yra realybė, kurios
tenka paisyti”, – sakė R. Vitas.

Jis baigdamas pokalbį pridūrė, kad
iki visiško įsikūrimo teks nuveikti ne-
mažai darbų. Todėl persikraustymas ga -
li užtrukti ir visus metus. Kraustyma-
sis retai būna lengvas darbas. Tačiau tai
kartu galimybė pajudinti užsistovėju-
sius kampus, viską surikiuoti iš naujo,
ir kas žino – gal surasti ir ištraukti į die-
nos šviesą bei parodyti visiems kažką to-
kio, kas buvo seniai pamiršta? Linkime
LTSC ir jo talkininkams sėkmės ir ener-
gijos, dirbant naujakurystės darbus. 

Viena iš keturių šviesių salių bus skirta įvairiems renginiams ir susirinkimams. 

Prieš įsikuriant, žadama perdažyti vidaus patalpų sienas ir pakeisti kelių nedidelių kambarėlių paskirtį. 



10 2018 RUGPJŪČIO 14 D., ANTRADIENIS DRAUGAS

Atkelta iš 5 psl.

Finansų patikrinimo komitetą su-
darė: Debbie Martin-Rudmin, centro
valdybos iždininkė; centro valdybos pa-
tikėtiniai garbės narė Cathy Nakrosis
ir Dave Boucher; Barbara Miller, 72
kuopa iš Gintaro apygardos; Robert Da-
masauskas, 16 kuopa iš Vidurio Ame-
rikos apygardos; Elena Nakrosis, 90
kuopa iš Vidurio Atlanto rajono, Robert
Petkus, 96 kuopa iš Vidurio centro ra-
jono apygardos ir Phyllis Gendreau, 17
kuopa iš Nau josios Anglijos apygardos.     

Iždo patikėtiniai Dave Boucher ir
Cathy Nakrosis pranešė, kad finansų
knygos tvarkomos rūpestingai ir tiks-
liai. Iždo patikėtiniai džiaugėsi, kad 157
kuopa, veikianti Lemont, IL, pa sisiūlė
globoti ateinantį metinį su važiavimą.
106-asis suvažiavimas vyks 2019 m.
liepos 26–28 d. Visi posėdžiai vyks Em-
bassy Suites Hotel – Chicago-Lom-
bard/Oak Brook, Lombard, IL. Vieš-
bučio kaina – 141 dol. asmeniui parai.
Tiems nariams, kurie atvyks anks-
čiau, ketvirtadienį, liepos 25 d., pla-
nuojama išvyka laivu Čikagos upe iki
Michigano ežero. Važiuosime į Lisle,
IL, kur aplanky sime Morton Arbore-
tum. 107-ąjį su važiavimą 2020 m. liepos
mėn. pabai goje arba rugpjūčio pra-
džioje globos centro valdyba. Vyks
kruizas į Ber mudų salas „Royal Car-
ribean An them of  the Sea” linija. Tiks-
li data ir kelionės kaina bus pranešta
artimiausiu laiku. 

Danutė Mileika skaitė įdomų pra-
nešimą „Lino kelias” ir su jaunai siais
vyčiais Linute ir Augustu Se nutomis,
pasipuošusiais tautiniais kostiumai,
demonstravo audimo procesą. Buvo
paruošta ir lino ekspozicija. 

Po to Augustas ir Linutė Senutos,
kurie šią vasarą atostogavo Lietu voje,
skaitė pranešimą apie Kryžių kalną.

Centro valdybos 3-ioji pirminin kės
pavaduotoja Aleksandra Rudmin, dir-
banti su jaunaisiais vyčiais, pa pasakojo
apie jaunimo veiklą. Daly vavo ir du vy-
čiukai. Abiems vyčiu kams buvo įteik-
ti suvažiavimo žyme nys, o Vyčių fondo
vicepir mininkė E. Nakrosis įteikė
jiems po 100 dol.  

Sveikinimų/aukų komitetas pra-
 nešė, kad per šį suvažiavimą surinkta
2 250 dol. Aukos bus skiriamos Vy čių
organizacijos padaliniams bei aukotojų
nurodytoms programoms.

Centro valdybos rinkimai

2018–2019 m. Centro valdybą su da-
 ro: dvasios vadas – garbės narys prel.
kun. Juozas Anderlonis, Phila delphia,
3 kuopa; pirmininkė – garbės narė Re-
gina Juškaitė-Švobienė, Detroit, 102
kuopa; I vicepirm. – Alex Fletcher,
Dayton, 96 kuopa; II vice pirm. – garbės
narė Elena Nakrosis, Kearny, 90 kuopa;
III vicepirm. (jaunimui) – Alexandra
Rudmin, Chi cago, 16 kuopa; protokolų
sekretorė – Liza Macke, Lemont, 157
kuopa; finansų sekr. – June Grenier,
Hart ford, 6 kuopa; iždininkė – Debbie
Martin-Rudmin, Chicago, 16 kuopa;
iždo patikėtiniai – Cathy Nakrosis,
Kearny, 90 kuopa; Dave Boucher, Law-
rence, 78 kuopa.

Komitetai: Lietuvių reikalų – gar-
bės narė John Mankus, Bing hamton, 72
kuopa; Lietuvių kultū ra/kalba – Susan
Binkis, Chicago, 112 kuopa; Garbės
narystė – garbės narė Teresė Strolia,
Lemont, 157 kuopa; Ritualų – Geor-
gianna Macke, Le mont, 157 kuopa; Sti-
pendijų – Alex Fletcher, Dayton, 96
kuopa; Ryšių su visuomene – garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė, Detroit,

102 kuo pa; L.V. fondas – garbės narė Ire-
ne Ozalis, Philadelphia, 3 kuopa; Šv. Ka-
zimiero gildija – garbės narys Robert A.
Martin, Chicago, 16 kuopa; Šiluvos
Mergelės fondas – garbės narė Elena
Nakrosis, Kearny, 90 kuo pa.

105-ąjį Lietuvos vyčių suvažiavi mą
baigėme Vyčių himnu.  

Iškilmingas pokylis

Tradicinis uždarymo pokylis vy ko
viešbučio pokylių salėje. Prieš pokylį
viešbučio sodelyje buvo pada ryta ofi-
ciali suvažiavimo dalyvių nuotrauka.
Iškilmingo vakaro programą linksmai
vedė filmų žvaigždė Rūta Kilmonytė-
Lee. Suvažiavimo kopirmininkė Su-
san Trautman pristatė garbės stalo
svečius.

Po JAV, Lietuvos ir Lietuvos vyčių
himnų ir invokacijos žodį tarė centro
valdybos pirmininkė R. Juškaitė-Švo-
bienė, padėkojusi suva žiavimo rengė-
jams – I kuopai už pasiaukojamą dar-
bą surengiant puikų suvažiavimą. „Ne-
daug organizacijų gali didžiuotis tokiu
garbingu amžiumi. Esame gyva, svar-
bi ir reikalinga organizacija!”, – sakė
pirmininkė ir pasižadėjo sąžiningai to-
liau eiti pa reigas. 

Po vakarienės suvažiavimo ren gi-
mo kopirmininkė Susan Trautman
pranešė, kad 2018 m. „Lietuvos draugo”
vardo apdovanojimas skiriamas ne
lietuvių kilmės Bostono versli ninkui
George L. Carney, Jr., kuris yra daug
padėjęs Nukryžiuotojo Jė zaus vienuo-
lėms ir ypač seselės Helen Ivanauskas
prieš kelis dešimtmečius įsteigtai lab-
daros organizacijai „Lithuanian Child-
ren’s Relief, Inc.” Jis seselės Helen
veiklą rėmė daugiau kaip 20 m. – veltui
leido naudotis jo sandėliu, kur buvo lai-
komi medikamentai ir reikmenys prieš
siunčiant juos į Lietuvą; veltui naš lai-
čius iš Lietuvos vežė iki Bostono vaikų
ligoninės įvairiems tyrimams; parū-
pindavo darbininkų ir įrangos pa-
krauti talpintuvams į Lietuvą. George
L. Carney, Jr., buvo ilgametis „Lit-
huanian Children’s Relief, Inc” rėmė-
jas iki pat šios organizacijos uždarymo.
R. Juškaitė-Švobienė George L. Carney,
Jr., įteikė „Lietu vos draugo” žymenį,
M. Bizinkaus kas apjuosė jį lietuviška
juosta, o jo žmonai Leticia Carney
įteikė gintaro papuošalą. Apdovano-
tasis buvo su jaudintas dėmesio ir jam
suteiktos garbės.

Garbės narystės komiteto pirmi-
 nin kė Elena Nakrosis papasakojo apie
garbės narystės kandidates Frances
Bumila, June Grenier ir vienuolę He-
len Ivanauskas, kuriai garbės narys-
tę suteikė jos sesuo Veronica Bizin-
kauskas. Buvo įteikti žymenys. Toliau
Marie Smith, kuri atstovauja „Ame-
rican Legion Auxilliary Association”,
garbės narei Frances Bumila įteikė
sertifikatą už jos indėlį į Bostono
miesto gerovę. Taip pat Frances Bu-
mila buvo įteiktas Massachusetts vals-
tijos žymuo už nuopelnus savo ben-
druomenei. 

Pokylyje dalyvavo arti 200 svečių. 

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rupjūčio 5 d., suva žia-
vimo užbaigimo šv. Mišios buvo atna-
šaujamos Šv. Petro lietuvių baž nyčioje
South Boston, MA. Pagrin dinis šv. Mi-
šių celebrantas buvo prel. J. Anderlo-
nis, prel. A. Kontautas ir kun. A. Arš-
tikaitis. Jiems asistavo diakonas Ed-
vardas Meilus.  Prieš Mišias kandida-
tei Reginai Juškaitis buvo įteiktas ket-
virtojo laipsnio me dalis ir žymuo. Nau-

joji Centro valdyba davė priesaiką. 
Giesmes vedė M. Bizinkauskas,

giedojo Giliana Norkūnas, Antanas
Meilus, Algimantas Barniškis, vargo-
 navo Daiva Navickas. Šių Mišių in-
tencija buvo už taiką, Lietuvos augimą
ir tvirtėjimą. Po Mišių gražiai išpuoš-
toje parapijos salėje vyko suvažiavimo
uždarymo pietūs.

Lietuvos vyčių 2018 m. suvažiavi-
mas buvo darbingas, sėkmingas ir vi-
siems dalyvavusiems įsimintinas. Iki
malonaus pasimatymo ateinančiais
metais 106-ajame suvažiavime Lemont,
IL, 2019 m.  liepos 26–28 d.!

Lietuvos vyčių Centro valdybos
posėdžiai

Centro valdybos ir komitetų pir-
mininkų posėdžiai vyko rugpjūčio 2 d.
ir 4 d. Dedham, MA, prieš ir po 105-ojo
Lietuvos vyčių suvažiavi mo/seimo.

Jaunieji vyčiukai Linutė ir Augustas Senuta prie ratelių.

Prieš suvažiavimą vyko sąskry-
dis, kuriame dalyvavo 16 asmenų: cent-
ro valdybos nariai ir komitetų pirmi-
ninkai bei vienas svečias. Buvo pa-
teikta suvažiavimo darbotvarkė ir pa-
teikta informacija apie nares, ku rios
bus pakeltos į 4-ąjį laipsnį. Daug laiko
buvo skirta seimo/suvažiavimo pla-
nų aptarimui. Buvo pranešta, kad su-
važiavime užsiregistravo 42 delegatai
ir du jaunieji vyčiukai. Gauti 27 raš-
tiški sveikinimai. Tarp garbės svečių
dalyvaus popiežinės Šv. Ka zimiero lie-
tuvių kolegijos rektorius kun. Aud-
rius Arštikaitis. Suvažiavi mo uždary-
mo pokylyje dalyvaus keli vietos at-
stovų rūmų nariai. 

Centro valdybos iždininkė Deb-
 bie Martin-Rudmin pristatė numato mą

stove – Mildred Jagiella. 
Buvo patvirtinta archyvarė Norma

Petkus. Centro valdyba taip pat pa-
tvirtino padalinių – Šv. Ka zimiero gil-
dijos, Lietuvos vyčių fondo ir Šiluvos
Mergelės fondo – direktorius, tarybas
ir valdybas.

Kitą Centro valdybos posėdį nu ma-
tyta sušaukti šeštadienį, 2019 m. kovo
pabaigoje ar balandžio pradžioje. Tiks-
li data bus pranešta artimiausiu metu.
Centro valdybos posėdį globos 90 kuo-
pa, veikianti Kearny, New Jersey. 

Regina Juškaitė-Švobienė – Gar-
bės narė, centro valdybos pirmininkė ir
ryšių su visuomene komiteto pirminin-
kė.

2018–2019 m. organizacijos biu džetą.
Centro valdybos pirminin kės trečioji
pavaduotoja Alexandra Rudmin, dir-
banti su jaunaisiais vyčiais, papasakojo
apie šio savaitgalio užsiėmimus. Vy-
čiukai surengs po sėdį ir perskaitys
paskaitą apie savo kelionę į Kryžių
kalną. Kalbėta apie būdus organizaci-
jai surinkti lėšų. 

Posėdis po suvažiavimo

Šeštadienį, rugpjūčio 4 d., po ofi-
cialaus 105-ojo suvažiavimo uždary-
mo vyko naujos centro valdybos po sė-
dis, kuriame dalyvavo 15 centro val-
dybos narių ir komitetų pirmi nin kų
bei vienas svečias. Centro valdyba pa-
tvirtino „Vyties” žurnalo redaktorių –
garbės narį Robert A. Martin, Jr., ir žur-
nalo verslo vadybininkę Mary Beth
Slakis. Taip pat juridinį patarėją Ale-
xander  Rimą Domanskį, o ALT’o at-

Danutė Mileika pasakoja apie lino kelią.

Lietuvos vyčių suvažiavimui pasibaigus



11DRAUGAS 2018 RUGPJŪČIO 14 D., ANTRADIENIS

www.draugas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto pre-
kybos svetainių „Amazon” turi labai gražią

programą, pavadinimu „Smile”, skirtą paremti
pelno nesiekiančias organizacijas? „Amazon” nuo kiek-

vieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai or-
ganizacijai – jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Tautinė lietuvių studentų korporacija
NeoLit hua nia dėl savo vyr. Valdybos JAV
nario, Arbiter Elegan tiarum fil! VAC-
LOVO MAŽEIKOS mirties reiškia
nuo širdžią užuojautą žmonai VANDAI,
sūnui MIN DAU GUI su žmona LILY,
anūkei KRISTINAI su šeima ir visiems
kolegoms korporantams. 

Skaudu ir sunku atsisveikinti su gerbiamu filiste -
riu, suvokti, kad nebeišgirsime daugybės pasakojimų
ir išminties žodžių, tačiau neolithuanu tampama am-
 žiams ir kiekvienas korporantiškos šeimos na rys vi-
 sa da liks gyvas mūsų atmintyje ir istorijoje.

T.L.S. korp! Neo-Lithuania valdyba                                   

Švenčiant atkurtos Lietuvos šimt-
metį į užsienio lietuvių mokyklė-
les iškeliauja beveik 1300 lietuvių

autorių grožinės literatūros kūrinių,
skirtų vaikams, jaunimui ir suaugu-
siesiems. Šios knygos – tai Lietuvos
įvaizdžio skyriaus inicijuota „Šimt-
mečio dovana pasauliui”, skirta išei-
vijoje gyvenantiems ir lietuvių kalbą
puoselėjantiems tautiečiams. Inicia-
tyvos dovanos pasieks gausiausias lie-
tuvių bendruomenes turinčių šalių
(JAV, Didžioji Britanija, Airija, Ru-
sijps Karaliaučiaus sritis, Norvegija)
mokyklas, kurios turi nuolatines pa-
talpas, taip pat ambasadas.

„Švęsdami valstybės atkūrimo
šimtmetį, švenčiame ir mūsų valstybės
sėkmės istoriją. Lietuvių kalba – be
galo svarbi mūsų valstybės dalis, pri-
sidėjusi prie Lietuvos tapatybės kūri-
mo ir  išsaugojimo. Knyga mūsų isto-
rijoje jau tapo simboliu. Skaitydami lie-
tuvių kalba kartu su žodžiais perima-
me turtingą savo kultūrą, augame kaip
asmenybės. Tikiu, kad ši simbolinė
‘Šimtmečio dovana pasauliui’ paska-
tins ir įkvėps Lietuvos ateities kūrėjus
ir toliau pažinti, švęsti bei drauge kur-
ti mūsų visų bendrą valstybę”, – teigė
iniciatyvos globėjas Ministras Pirmi-
ninkas Saulius Skvernelis

Šį reikalingų knygų sąrašą suda-
rė Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo li-
teratūros skyriaus specialistai.

„Man patinka skaityti apie gyvū-
nus, visokius įvykius pasaulyje. Kny-

gos padeda išmokti daugiau, būti pro-
tingesne, taip pat padeda greičiau ir
aiškiau skaityti”, – mintimis dalijosi
devynmetė Emilija, gyvenanti Čika-
goje.

Bendraamžis Kipras iš Seattle už-
siminė, kad rasti lietuviškų knygų ša-
lyje, kurioje gyvena, yra išties sudė-
tinga. „Nelengva, bet gerai, kad yra mo-
čiutės, kurios knygas atsiunčia iš Lie-
tuvos”, – džiaugėsi berniukas.

Tikimasi, kad ši Lietuvos dovana
paskatins užsienyje gyvenančius vai-
kus bei jaunimą dar intensyviau do-
mėtis lietuvių kalba ir skaitant lietu-
vių autorių knygas stiprinti ryšį su Lie-
tuva. Švęsdami atkurtos Lietuvos šimt-
metį norime, kad kiekvienas rastų
savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šven-
tės emociją ir tradiciją.

Kartu su knygomis užsienio lie-
tuvius pasieks ir Labdaros ir para-
mos fondo „Auginame ateitį” sukurto
žaidimo „Šimtmečio lobis” knygų skir-
tukai, kurie pravers ne tik skaitant, bet
ir žaidimo pagalba ieškant paslėptų
daiktų signataro kambaryje.

Iniciatyvos „Šimtmečio dovana
pasauliui” globėjas – Ministras Pir-
mininkas Saulius Skvernelis. Projek-
to partneriai – Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministerija ir Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo mi-
nisterija. Šia iniciatyva siekiama stip-
rinti bendrą vienybės ir lietuviškumo
jausmą.

LR Vyriausybės info ir nuotr.

Palengvins močiučių naštą
Projektas „Šimtmečio dovana pasauliui”
stiprins ryšį su išeivija



12 DRAUGAS2018 RUGPJŪČIO 14 D., ANTRADIENIS

LIeTuvIų Romos kaTaLIkų
LabDaRIų sąjunga (LRkLs),
seniausia lietuvių labdaros

organizacija Amerikoje,
veikianti nuo 1914 metų,

popiežiaus Pranciškaus
apsilankymo Lietuvoje

š. m. rugsėjo 22–23
dienomis proga skelbia

aukų rinkimo vajų, skirtą
paremti Lietuvos bažnyčiai.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Atsiliepkime į pagalbos šauksmą
Lietuvos Dukterų draugija (LDD) gavo Birutės Shmit pagalbos prašymą padėti

galvos vėžiu sergančiai dukrai, gyvenančiai Lietuvoje. Dukters būklė sunki ir fiziš-
 kai, ir emocionaliai, ir finansiškai – Birutei labai reikalinga mūsų parama ir gerašir-
diškumas. Kartu su LDD į pagalbos šauksmą jau atsiliepė Sofija Jelionienė, prisidė-
dama pinigine auka ir nuoširdžiu palaikymu. Visi, norintys padėti Birutei, raginami
kreiptis į LDD dėl informacijos. 

Pagalba reikalinga ne tik Lietuvoje gyvenantiems tautiečiams. LDD drabužiais,
patalyne bei maistu remia Franciscan Outreach Shelter Čikagoje, kur glaudžiasi į
beviltišką padėtį papuolusi lietuvė moteris. Jei turite didelių dydžių drabužių, ava-
lynės, patalynės, praneškite LDD iki rugpjūčio 30 d. 

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų geranoriškumą.

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia į me-
tinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks rugp-
jūčio 19 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre, vakarinėje Pokylių sa-
lės dalyje. Vaišinsime gardžiais užkandžiais
ir kavute. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 10 val.
r. švęsime 20-tąjį eilinį metų sekmadienį ir
paminėsime Žolinę. Atsineškite gėlių puokš-
čių, kunigas jas pašventins. Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys. Po šv. Mišių parapijos salėje JAV LB
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pie-
tus Draugo fondui paremti. Bus rodomas fil-
mas apie 2018 m. Dainų šventę Lietuvoje.
Visi laukiami.

� Kviečiame į 111-ųjų seselių kazimierie-
čių vienuolijos įkūrimo metinių ir muziejaus
pašventinimo iškilmes. Eucharistinė padė-

kos liturgija vyks rugpjūčio 25 d., šeštadie-
nį, 9:30 val. r. Šv. Kazimiero koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, da-
lyvaujant mons. Michael M. Boland. Po to
bus vaišės. Apie dalyvavimą prašoma pra-
nešti Dainai Čyvienei iki rugpjūčio 15 d. tel.
773-349-8064 arba el. paštu: dcyvas
@ssc2601. 

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas ir JAV LB XXII Tarybos na-
rių pasitarimas vyks rugpjūčio 25 d., šeš-
tadienį, adresu: 5501 W. 79 street, Burbank,
IL 60459. Registracija – 9 val. r., suvažia-
vimo pradžia – 9:30 val. r. Kviečiami JAV
LB Vidurio Vakarų apylinkių valdybų nariai,
delegatai, atstovai ir Tarybos nariai.

� ,,Draugo” laikraščio metinis pobūvis
vyks spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje
salėje. Programa bus paskelbta vėliau. Šią
datą pasižymėkite savo kalendoriuose.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Visos jūsų aukos bus įteiktos asmeniškai Vilniaus

Arkivyskupui Gintarui Grušui – be jokių atskaitymų. 

Aukas galima nurašyti nuo federalinių mokesčių.

Siųskite adresu: 
Regina Saulis, 

5706 W. 111 St.,

Chicago Ridge, IL 60415

Linas Sidrys  – LRKLS pirmininkas

Regina Saulienė – sekretorė 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė
Visus maloniai kviečiame daly-
vauti Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos (Marquette
Parke) kasmetiniuose Šiluvos
atlaiduose, kurie prasidės rug-
sėjo 2 d., sekmadienį, 11 val.
r. ir baigsis po savaitės – sek-
madienį, rugsėjo 9 d.

Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. –
kiekvieną rytą bus speciali intencija. Atlaidus  ves svečias
iš Lietuvos kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos
Vyskupo generalvikaras.

Metinis parapijos pokylis vyks rugsėjo 9 d., sekmadie-
nį. 11 val. r. vyks iškilminga procesija, šv. Mišios, o po
jų – pietūs ir programa parapijos salėje.

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą 2018

metų LF paramai gauti. 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Daugiau informa-

cijos: 

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno

XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!
Meno festivalyje

Michigane – 
ir lietuvio darbai

Menininkų lopšys Michigan City,
Indianoje, Lubeznik Center for the
Arts (LCA, 101 W. 2nd St. Michigan
City, IN) jau 37-tą kartą rengia me-
tinį meno festivalį. Jis vyks rugp-
jūčio 18 ir 19 dienomis, šeštadie-
nį ir sekmadienį, nuo 10 val. r. iki
5 val. p. p. Šiemetiniame festivaly-
je bus galima pamatyti ir įsigyti  ži-
nomo lietuvių menininko mėgėjo
Karolio Avižienio tapybos bei gin-
taro juvelyrikos darbų (prekyvietė
nr. 62). Karolio Avižienio paveikslas

Daugiau informacijos:
www.lubeznikcenter.org/Special_Events/art_fest.htm

„Draugo” info


