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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 6 dienos

Nidos 
dienoraštis

PLB pirmininkė Dalia Henke ir  atstovai iš  27 šalių keturias dienas gražiausiame Lietuvos kurorte kalbėjo apie organizacijos misiją
ir ateities viziją. L. Misevičiaus nuotr.

LAURYNAS MISEVIČIUS
Specialiai ,,Draugui” – iš Lietuvos pajūrio

Liepos 1–4 dienomis Nidoje vyko tradicinis Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimas,
šiemet sutraukęs 70 dalyvių iš 27 šalių. Šių metų

renginys buvo skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Lie-
tuvių Chartos 70-mečiui, todėl intensyvi suvažiavimo
programa papildyta ir šventiniais akcentais. 

Pirmoji diena. Iš laivo – į šventę. Toks posakis daug
kam iš mūsų siejasi su dideliais festivaliais, galbūt šei-
myniniu jubiliejumi ar sporto sąskrydžiu. Tačiau šiemet
iš lėktuvo – praktiškai tiesiai į autobusą ir nuo kelto per
Kuršių marias nuvykome į Neringą, kur gražiausiame
ne tik Lietuvos, bet ir – daugelio mūsu nuomone – pa-
saulio kurorte liepos 1 d. vakarop prasidėjo PLB lyderių
suvažiavimas. Neringos mero Dariaus Ja saičio ir Seimo
nario dr. Antano Vinkaus pasitikti 27 šalių lietuviai rin-
kosi į keturių dienų renginį, kuris – jau dabar aišku – įeis
ir į Nidos, ir į PLB istoriją.                                    – 3 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kai Michigan ežere buriuotojai pamato šias bures,

dauguma jų žino, kad plaukia ,,crazy” – pašėlę – lietu-

viai. Taip kai kurie vadina mūsų tautiečių jachtos ,,Chal-

lenger” (kapitonas Arūnas Kubelskas) buriuotojus. Nes

tik pašėlę dėl buriavimo gali įsigyti žaibo trenktą ir ge-

rokai apgadintą, todėl draudimo kompanijos nurašytą

jachtą, patys ją suremontuoti bei pradėti plaukioti. Ir ne

tik savo malonumui išplaukti į ežerą.

Praėjusį savaitgalį ,,Challenger” komanda, pasivadinusi
,,Dream Team Sailing” dalyvavo Chicago – Michigan City
– Chicago Night Race Regatta ir ten užėmė antrąją vie-

tą. Dabar rengiasi po poros savaičių vyksiančiai ,,Race to Mac-
kinac” – didžiausių gėlo vandens regatų pasaulyje. Paprastai
joje dalyvauja per 350 laivų iš viso pasaulio. Pernai ,,Challen-
ger” sėkmingai dalyvavo šioje regatoje ir nugalėję kliūtis (lūžęs
vieno komandos nario šonkaulis, per lietų plyšusi priekinė burė,
nutrūkusi pagrindinę burę laikanti virvė) įveikė 330 mylių atstumą.
Lietuviai finišavo 97-ieji, nors net 100 komandų iš visų starta-
vusiųjų finišo net nepasiekė. – 5 psl.

Dar neseniai, tik prieš kelis mėnesius, lietuvių  jachtoje ,,Chal-
lenger” suplazdėjo trispalvė burė. 

Virginijos Petrauskienės nuotr.

Į pergales
– su trispalvėmis burėmis
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

,,Melskite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į pjūtį”
KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Paskui Viešpats paskyrė dar kitus sep-
tyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė
juos po du, kad eitų pirma jo į visus
miestus bei vietoves, kur jis pats keti-
no vykti. Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė,
o darbininkų maža. Melskite pjūties šei-
mininką, kad atsiųstų darbininkų į savo
pjūtį.  Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg
avinėlius tarp vilkų. Nesineš kite pini-
ginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko ke-
lyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus
užeisite, pirmiausia tarkite: ,,Ramybė
šiems namams!” Ir jei ten gy vens ra-
mybės sūnus, jūsų ramybė nužengs
ant jo, o jei ne, – sugrįš pas jus. Pasili-
kite tuose namuose, valgy ki te ir gerki-
te, kas duodama, nes darbi ninkas ver-
tas savo užmokesčio. Nesi kil nokite iš
namų į namus. Jei nueisite į kurį nors
miestą ir jus priims, valgykite, kas bus
jums padėta. Gydykite to miesto ligo-
nius ir sakykite visiems: ,,Jums čia pat
Dievo karalystė!” (Lk 1–9)

Įsibėgėja vasara Čikagoje, o su ja ir
atostogų bei kelionių laikas. Mes, lie-
tuviai, turime progą aplankyti Lie-

 tuvą ir artimuosius, tačiau daugelis
stengiasi aplankyti vietas, kuriose dar

nėra buvę. Šiandienos Evange li joje
Jėzus taip pat keliauja skelbda mas
Dievo karalystę; dar daugiau – jis siun-
čia pirma savęs mokinius po du į visus
miestus ir vietoves.  

Septynios dešimtys Luko mini mų
mokinių šį Sekmadienį primena sep-
tyniasdešimt seniūnų, lydėjusių Mozę,
prie Sinajaus kalno sudarant sandorą.
Ši misija pranoksta Izraelio ribas ir
skiriama septyniasdešimčiai tautų,
kurios, pasak Pradžios knygos įvaiz-
džio, simboliškai apima visus pa saulio
gyventojus. Naujovė yra ta, kad mo-
kinius į misiją pasiunčia jų Mokytojas.
Joks kitas Izraelio mokytojas – rabis,
net turėdamas daugybę sekėjų, ne-
siuntė jų skleisti kitiems savo mokymo.
Senajame Testamente tik Jahvė siųs-
davo savo pasiuntinius, todėl „siunti-
mo” sąvoka įgijo mesijinį atspalvį. Jė-
zus yra Tėvo siųstasis. Savo ruožtu jis
siunčia mokinius, o evangelistai ne
kartą pabrėžia šį ges tą. Jėzus juos
siunčia po du, pana šiai kaip siuntė
Dvylika. Dviese ne tik lengviau susi-
doroti su užduotimi. Siuntimo po du
prasmė išryškėja žvelgiant į Įstaty-
mą: įvykiui autentiškai paliudyti buvo
būtini bent du liudytojai. Be to, Evan-
gelijos žinia nė ra individualus dalykas.
Krikščio niškoji tradicija turi dar vie-
ną mo ki nių siuntimo po du paaiški-
nimą. Mo kiniai skelbia evangelinę

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
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meilę ne tik žodžiais, bet, svarbiausia,
savo veiksmais. Jėzaus sekėjų tarpu-
savio meilė yra liudijimas pasauliui.
Apaštalai ri zikavo susidurti su pa-
saulio prie šiš kumu. „Štai aš siunčiu
jus lyg avi nėlius tarp vilkų”. Misio-
nieriui bū dingas neturtas ir pasitikė-
jimas Ap vaizda. Nuo pasaulio prie-
šiškumo neapsaugos nei pinigai, nei
krepšys, nei patogus apavas. Vienin-
telis tikras mokinio bagažas yra jame
esanti ra mybė, kurią jis gali perduoti
kitiems. Ši ramybė pranoksta papras-
tą žydų ,,šalom” linkėjimą, nes ji kyla
iš Vieš paties. Ši ramybė asmeninė,
nepriimta ji „sugrįš pas jus”.

Svarbi detalė skiria dabartinius
pamokymus nuo Dvylikai duotų re ko-
mendacijų: „Valgykite ir gerkite kas
duodama”. Tai reiškia, jog teks valgy-
ti pas pagonis. Čia Jėzus paskelbia, kad
krikščionims nebėra švaraus ar ne-
švaraus maisto. Šią mintį pabrėžia ir
apaštalas Paulius. Jėzus iš anksto pra-
našauja mokiniams, kad jų laukia ne-
pasisekimai. Nesėkmės nesustabdys
Dievo karalystės plitimo. Dulkių nu-
sikratymo gestas reiš kia ne panieką, o
atsiskyrimą. Išva ryti iš Pisidijos Ant-
iochijos Paulius ir Barnabas taip pat
prieš juos atstūmusius žydus nusi-
kratė kojų dulkes (Apd 13, 51).

Septyniasdešimt du mokiniai iš
misijos grįžo spindėdami džiaugsmu.

Jie buvo Dievo karalystės atėjimo liu-
dininkai, matė, kaip Dievo galybė įvei-
 kia blogio jėgas. Viešpaties vardu jie iš-
varinėdavo demonus. Jėzus pa tvirtina
mokiniams, kad valdžia piktosioms
dvasioms kyla iš jo. 

Sekmadieniais mes susirenkame į
bažnyčią ne tik atlikti pareigą, bet ir iš-
girsti mūsų pasiuntimą, skelbti pri siar-
tinusios Dievo karalystės. Arti mo mei-
lės ir gerumo darbais gydant susveti-
mėjimo žaizdas, o tikėjimu liu dijant, jog
Jėzus gyvas ir veikia mūsų gyvenime.

Brangūs Lietuvos žmonės,

švęskime Lietuvą!

Tegul pasididžiavimas savo valstybe bus bendras ir stip-

rus jausmas, kurį saugome savo širdyse.

Tai valstybė, kuri per šimtmečius nuo Karaliaus Min-

daugo laikų vienija savo žmones – mus, šių dienų piliečius,

ir tuos, kurie buvo iki mūsų. Kuriems nepriklausoma Lie-

tuva buvo aukščiausias tikslas.

Daugelis jų galėjo tik svajoti, kad ateis kada nors to-

kia diena kaip ši – taiki, šviesi ir džiugi. Būtent tokią Lie-

tuvos valstybę – pozityvią, veržlią, europietišką šiandien

pažįsta ir vertina pasaulis. Tokią pažangos Lietuvą mes ir

kuriame. Tai – mūsų bendras, didelis tikslas, neatsiejamas

nuo tautos, nuo kiekvieno žmogaus pastangų.

Būkime tais, kurie drąsiai žvelgia į ateities iššūkius, ger-

bia istoriją ir nepamiršta savo šaknų net toliausiame pa-

saulio krašte.

Sveikinu visus su Valstybės diena ir linkiu gražios šven-

tės!

Visiems – skambios, įspūdingos,
nepakartojamos šventės!
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Atkelta iš 1 psl.

Pirmąją suvažiavimo popietę Nidoje įvyko ir PLB
valdybos posėdis, taip pat susitikimas su savivaldy-
bių merais bei buvo parodyta puiki folkorinė prog-
rama. Šių eilučių autorius iš Pasaulio lietuvių metų
paminėjimo iniciatoriaus LR Seimo nario dr. Stasio
Tumėno sulaukė vertingos dovanos – knygos apie
Šiaulių miesto krepšinio istoriją. 

Antroji diena. Nuo pat ankstyvo liepos 2 d. ryto
Neringos savivaldybės salėje pradėjome PLB ir PLJS
lyderių suvažiavimą. Kaip pastebėjo meras D. Jasai -
tis, tokių susitikimų, kai per kūną eina emocijų su-
kelti šiurpuliai, per jo keliolikos metų kadenciją buvo
labai nedaug! 

Prel. Edmundas Putrimas itin taikliai apibrėžė
PLB narystę – absoliučiai visi mes, gyvenantys bet
kokiame pasaulio krašte, esame PLB dalis – žinome
tai ar ne… O stiprybės šiandien semiamės būtent iš
septynių dešimtmečių praeities, iš Lietuvių Chartos,
kurios esmę drauge su Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu ir VDU doc.
Ryčiu Zemkausku nagrinėjome. Apie dabartį kalbėjo
tarptautinio profesionalų tinklo ,,Global Lithua-
nian Leaders” direktorė Aušra Kukelkaitė, URM Už-
sienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gu-
dynas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Už-
sienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevi-
čienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direk-
torius Saulius Liausa ir Europos Sąjungos atstovy-
bės Lietuvoje vadovas, buvęs Belgijos Lietuvių Ben-
druomenės (LB) pirmininkas Arnoldas Pranckevi-
čius. 

Nidos dienoraštis

Visgi istorija visada geriausia mokytoja, užtat
buvo labai įdomu savo akimis pamatyti Lietuvių
Chartos, išleistos 1949 m. Augsburge Vyriausiojo Lie-
tuvos išlaisvinimo komiteto, originalą ir išgirsti bu-
vusios PLB pirmininkės Reginos Narušienės knygos
,,JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybin-
gumą” sudarymo peripetijas, taip pat apžiūrėti kito
Amerikoje užaugusio lietuvio Gintaro Karoso, va-
dovavusio ,,Baltic Associates, Inc.” bendrovei Bos-
tone, paruoštą tautinių eksponatų parodą ,,Vytis – Lie-
tuvos ir lietuvių simbolis”. Vakaras
baigėsi PLB suvažiavimo dalyviams
surengta teatralizuota istorine eks-
kursija ,,Nidos aukso amžius” Žve-
jo etnografinėje sodyboje.

Trečioji diena. Trečiadienį, lie-
pos 3-iąją, tęsėme PLB lyderių su-
važiavimo programą Neringoje su
komunikacijos ekspertu Ryčiu Juo-
zapavičiumi. Nuo pat ryto grupėse
braižėme spalvotas diagramas, mąs-
tėme apie tendecijas išeivijos lietu-
vių gyvenime, nustatėme mūsų or-
ganizacijos misiją ir viziją, kalbė-
jome, kokia PLB galės būti 2025
metais. JAV lietuvių delegacija,
kaip visuomet išsiskyrusi savo gau-
sa, pristatė 2020 m.  liepos 3–5 d. Phi-
ladelphijoje organizuojamą Šokių
šventę, o vakare visi suvažiavimo
dalyviai nuotaikingai paplaukiojo
,,Austėja” laivu, profesionaliai per
Kuršių marias vairuojamo kapitono Romo. Darbin-

Po įtemptos darbo dienos smagu atsipalaiduoti besidairant po Kuršių marių platybes.             L. Misevičiaus nuotraukos

PLB Sporto komisijos vadovas Laurynas R. Misevičius (k.)
džiaugiasi Seimo nario dr. Stasio Tumėno dovana – knyga
apie Šiaulių miesto krepšinio istoriją.

ga diena baigėsi unikalaus filmo apie Neringą ir kur-
šius peržiūra rež. Arvydo Baryso studijoje Nidos ,,vo-
kiškoje” Skruzdynės vietovėje.

Ketvirtoji diena. JAV Nepriklausomybės dieną,
liepos 4-ąją, Nidoje toliau virė darbas. Nuo pat ryto
seminarą PLB lyderiams vedė valstybinio trans-
liuotojo LRT tinklalapio www.lrt.lt vyr. redaktorius
Mindaugas Jackevičius. Išeivijos istorijos tematika
užsiėmimą pravedė lyderystės ir komunikacijos

konsultantas R. Juozapavičius, su kuriuo PLB at-
stovai dalijosi savo pasakojimais, grupėse kūrė įdo-
mius straipsnius apie ypatingus žmones iš įvairių
kraštų, vienaip ar kitaip susijusius su lietuviais ir
Lietuva. 

Keturių dienų renginį apibendrino PLB pirmi-
ninkė Dalia Henke, už apsilankymą dėkojo Neringos
meras D. Jasaitis ir jo komandos nariai, o kuklus jūsų
tarnas laimėjo vieną iš keturių prizų – proginę Lie-
tuvos banko monetą, teisingai atsakęs į klausimą,
kiek miestelių sudaro Neringa. 

Pasaulio lietuvių savaitė baigėsi visos delegaci-
jos vizitu Kretingoje, kur liepos 4-ąją iškilmingai ati-
darytas Baltijos šalių mėgėjų teatro festivalis. 27 vals-
tybių delegatai stebėjo savo kolegų iš Punsko etninių
lietuvių žemių spektaklį ,,Amerika pirtyje”, kurį re-
žisavo Lenkijos LB pirmininkė Jolanta Malinaus-
kaitė-Vektorienė. Atsisveikinome neilgam – daugu-
ma liepos 5-ąją dalyvausime Andriaus Tapino laidoje
,,Laisvės TV”!

Laurynas Misevičius – PLB valdybos narys, sporto
komisijos pirmininkas.

Iš k.: Užsienio reikalų departamento vadovas Marijus Gudynas, Seimo narys
dr. Antanas Vinkus, PLB pirmininkė Dalia Henke ir Neringos meras Darius Ja-
saitis.

Keturios dienos kartu dirbant, diskutuojant, susipažįstant – pamatas ateities darbams.
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REmKImE DRAugO fOnDą
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LEMONT, IL

TElkINIAI

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

JUOZAS KAPAČINSKAS

2019 m., I skirstymas

Lietuvių Fondas (LF), š. m. pavasarį atšventęs 57-
ąjį gimtadienį, ir toliau nenustoja dosniai remti
lituanistinį švietimą, lietuvišką kultūrą, visuo-

meninę veiklą ir skiria stipendijas lietuvių kilmės stu-
dentams. LF direktorių tarybos patvirtintos Pelno
skirstymo komisijos (PSK) nariai  net dvi dienas – ge-
gužės 25–26 d. – rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.  LF veikia ir lėšas
skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of  the In-
ternal Revenue Code paragrafo. Skirstant paramą pro-
jektams ir stipendijas vadovaujamasi paramos ir sti-
pendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtin-
tos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2019
metams patvirtino 1,150,000 dol. sumą projektų pa-
ramai (845,987 dol.) ir stipendijoms (260,000 dol.)

LF yra įkurti specialios paskirties vardiniai fon-
dai. Didžiausią šių fondų palūkanų dalį skirsto
PSK, tačiau dalis šių fondų lėšų išmokamos pagal
specifinius steigėjų pageidavimus ir nurodymus
tiesiogiai mokslo įstaigoms Lietuvoje (kandidatus
šioms stipendijoms gauti atrenka pačios mokslo įstai-
gos) ir Lietuvos bei JAV organizacijoms. 2019 m. sti-
pendijoms iš šių fondų bus išmokėta 30,390 dol., pro-
jektų paramai – 13,623 dol.

Šių metų PSK sudarė 3 LF nariai: Juozas Kapa-
činskas (PSK pirmininkas), Marius Kasniūnas, Ar-
vydas Tamulis ir 3 JAV Lietuvių Bendruomenės na-
riai: Laura Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Voler-
tas. Taip pat abi puses atstovavo antrininkai: Saulius
Čyvas (LF) ir Žygintas Januškevičius (JAV LB). 

Paraiškos LF paramai gauti buvo priimamos nuo
2019 m. sausio 15 d. iki balandžio 1 d. Buvo gauti 143
prašymai (jų bendra suma sudarė 2,616,893 dol.). 

PSK posėdyje nuspręsta paramą skirti 81 pro-
jektui. Savo sprendimą PSK perdavė LF direktorių
tarybai galutiniam patvirtinimui. Šių projektų pa-
ramai patvirtinta 737,740 dol. suma.

Didžiausia šios paramos dalis (54 proc.) skirta

2019 m. gegužės 26 d. PSK posėdžio akimirka (iš k.): Žygintas Januškevičius, Janina Udrienė, Virgus Volertas, už jo – Vida Bieliauskienė (sekretorė), Juozas Kapačinskas (PSK pirmi-
ninkas), Saulius Čyvas, Arvydas Tamulis.  Dešinėje tolumoje – LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys.

Lietuvių Fondo parama projektams 
JAV Lietuvių Bendruomenei; įvairių JAV lietuvių or-
ganizacijų projektams skirta 35 proc. visų I skirstyme
skirtų lėšų. Paramą taip pat gavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (7 proc.) ir kitų kraštų organizacijų
projektai. Dalis lėšų skirta projektams iš Lietuvos. 

Pagal kategorijas daugiausia lėšų paskirta:

202,750 dol. – lituanistiniam švietimui  (iš jų
tiesiogiai mokykloms – 155,000 dol.)
81,500 dol. – lietuviškų centrų JAV remontui
ir renovacijai 
67,000 dol. – jaunimo stovykloms         
60,200  dol. – koncertams ir festivaliams
rengti
51,300 dol. – žiniasklaidai 
34,000 dol. – lietuviškų archyvų išlaikymui   
18,000 dol. – Muziejų ir galerijų veikla 

Likusios  2019  metams  projektų  paramai  nu-
matytos  lėšos bus skirstomos rudens posėdyje, ku-
ris vyks 2019 m. spalio 19 d. Paraiškos projektų pa-
ramai bus priimamos 2019 m. liepos 1 – rugsėjo 1 die-
nomis. 

Paraiškų stipendijoms priėmimas vyks 2019 m.
rugpjūčio 1 – spalio 1 dienomis, o PSK Stipendijų pa-
komisė į stipendijų skirstymo posėdį rinksis 2019 m.
lapkričio 16 d.

LF širdingai dėkoja visiems mūsų nariams ir rė-
mėjams už dosnią paramą, kurios dėka galime rem-
ti išeivijos lietuvių veiklą ir kai kuriuos projektus
Lietuvoje. 

Daugiau apie 2018 m. paramą projektams ir fi-
nansuotų projektų sąrašą rasite Fondo tinklalapyje
www.lietuviufondas.org., skiltyje „Parama projek-
tams / Ataskaitos”.

Juozas Kapačinskas – LF PSK pirmininkas

LF Pelno skirstymo komisija su LF tarybos ir valdybos pirmininkais (iš k.): Tauras Bublys (LF valdybos pirmininkas), Žy-
gintas Januškevičius (antrininkas), Marius Kasniūnas, Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas), Virgus Volertas, Janina Ud-
rienė, Saulius Čyvas (antrininkas), Audronė Pavilčius-Karalius (LF tarybos pirmininkė) ir Arvydas Tamulis. Nuotraukoje
nėra Lauros Garnytės. LF archyvo nuotraukos
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CICERO, IL

Birželio 23 d., po kunigo Jauniaus Kelp-
šo aukotų šv. Mišių Šv. Antano bažny-
čioje, Cicero lietuviai rinkosi į parapijos
kavos kambarį. Jo vedėja Audronė Ber-
natavičienė pranešė, kad minime ke-
turių savaičių šviesios atminties ilga-
mečio parapijiečio a. a. Felikso Bobino
netiekties sukaktį.

Aldona Zailskaitė pravedė maldas
už velionio sielą. Velionio šeima
susirinkusius pavaišino gardžiais

priešpiečiais. Po to įvyko JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Cicero apylinkės
narių metinis ataskaitinis susirinki-
mas. Buvo perskaitytas apylinkės veik-

los pranešimas, finansinė ataskaita ir
kontrolės komisijos pranešimas. Vyko
rinkimai į apylinkės valdybą. Išrinkti
arba perrinkti šie nariai: Audronė
Bernatavičienė, Danute ir Algis Kirkos,
Vida Kuprytė (iždininkė), Vilma Lio-
bikienė, Irena Messenger, Gene Salyga
(sekretorė), Milda Šatienė, Aldona
Zailskaite ir Birutė Zalatorienė (pir-
mininkė). Į kontrolės komisiją buvo iš-
rinkti: Mindaugas Bielskus (pirmi-
ninkas), Jolita Kisieliūtė- Narutienė ir
Antanas Sidaravičius. Susirinkimo
pabaigoje buvo aptarti valdybos veik-
los planai.

JAV LB Cicero apylinkės inf.

Atkelta iš 1 psl.

Patriotinėmis burėmis ,,Chal-
lenger” pasipuošė neseniai, šį pava-
sarį. A. Kubelskas pasakojo, kad pa-
sisiūti trispalvę burę ir burę su Vy-
čiu buvo sena komandos svajonė.
,,Juk esame 100 procentų lietuviška
komanda ir norime garsinti Lietuvos
vardą”, – sakė ,,Challenger” kapito-
nas.  Šiais metais ,,Dream Team Sai-
ling” svajonė buvo įgyvendinta. 18
tūkstančių dolerių už dvi (kiekviena
beveik 200 kvadratinių metrų) bures,
kurių vaizdas suvirpina ne tik pačių
buriuotojų, bet ir kiekvieno lietuvio

širdį – tai
daug  ar ma-
žai?

Nors bu-
riavimas yra
nepigus spor-
tas (tai ,,atbai-
do” nemažai
norinčių bu-
riuoti naujo-
kų), tačiau
,,Challenger”

vis plaukia į pergales. Tiesa, per-
galė – nebūtinai tik iškovota prizi-
nė vieta. Kartais akistata su vėjo ir
vandens stichija bei pačiu savimi
suteikia nepakartojamų galimy-
bių pasiekti kur kas svarbesnių
laimėjimų.

Draugiška ,,Challenger” ko-
manda kviečia visus, kurie svajoja
buriuoti, trokšta išbandyti save ir
pajausti, kas yra tikra draugystė. O
tie, kurie nori paremti lietuvių ko-
mandą, šiuo metu gali tą padaryti
,,Facebook” (,,Gofundme” Dream
Team Sailing) arba susisiekę su
komandos kapitonu A. Kubelsku te-
lefonu 630-267-9344.  

,,Dream Team Sailing” komandos nariai ir ištikimiausios jų palaikytojos prie burės su Vyčiu. 
,,Dream Team Sailing” nuotr. 

Į pergales – su trispalvėmis burėmis

Cicero lietuviai rinko valdybą

Pirmoje  eilėje (iš k.): Milda Šatienė, Aldona Zailskaitė, Audronė Bernatavičienė; 2 eilėje:
Jolita Kisieliūtė- Narutienė, Birutė Zalatorienė, Irena Messenger, Vida Kuprytė; 3eilėje: An-
tanas Sidaravičius, Mindaugas Bielskus,  Algis Kirka,  Vilma Liobikienė ir Gene Salyga.

Klebono išleistuvės Brighton Parke
Sekmadienį, birželio 30 d., Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa-
rapijiečiai atsisveikino su klebonu Manuel Dorantes. Per išleistuves Salo-
mėja Daulienė užrišo klebonui lietuvišką tautinę juostą. Parapijiečiai, atsi-
dėkodami klebonui už ketverių metų tarnystę padovanojo jam baltą arno-
tą. Nuo liepos 1 d. ši parapija turi naują kleboną – kun. Ricardo Castillo. Kun.
Dorantes klebonaus St. Mary of the Lake Church Čikagos šiaurinėje daly-
je. 

Parapijos inf.

CHICAGO, IL

Iš k.: kun. Gediminas Keršys, Salomėja Daulienė, kun. Manuel Dorantes ir Viktoras Kelmelis
su parapijiečių dovana. Rasos Miliauskaitės nuotr.

Parapijiečiai atsisveikino su klebonu Manuel Dorantes.

Liepos 21 d., sekmadienį, kvie-
čiame visuomenę ir organizacijas
dalyvauti S. Dariaus ir S. Girėno

86-jų transatlantinio skrydžio

metinių paminėjime. 10 val. r. –
iškilmės prie lakūnų paminklo Mar-
quette Parke, 11 val. r. – šv. Mišios
Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, po jų – vaišės parapijos sa-
lėje. 

Rengėjai: Amerikos lietuvių inžinierių ir ar-

chitektų sąjunga (ALIAS) ir JAV LB Mar-
quette Parko apylinkės valdyba.



Šie moksleiviai, išklausę pasiruošimo kursus, vadovaus Jaunųjų ateitininkų stovykloje, kuri prasidės rytoj ALRKF jaunimo stovykloje
Dainavoje. Priekyje – Tadas Stankus ir Gilius Aleksa. Antroje eilėje iš k.: Lora Banėnaitė, Elina Kunickaitė, Paulina Bartišiūtė, Emi-
lia Kunickaitė, Lina Barškėtytė, Olivia Jameikytė, Maja Verachtert, Simona Bilevičiūtė, Gabija Šlutaitė, Lukas Stankus, Petras Vai-
kutis, Benas Mongirdas, Rytas Kulbis, Benediktas Bieliauskas. Paskutinėje eilėje iš k.: Danielius Rekašius, Martynas Barškėtis, Pau-
lius Vaikutis, Inga Žliobaitė, Kristina Barškėtytė, Aras Daulys, Daiva Daulytė, Vėjas Čuplinskas, Stefanija Rekašiūtė. Prie šios grupės dar prisidės
penki moksleiviai, kurie išklausė paruošiamuosius kursus ,,virtualiai” – interneto pagalba. Tai Adomas Memėnas iš Los Angeles, Marija O’Meara, James O’Mea-
ra, Elzė Tarasevičiūtė iš Clevelando ir Elizabeth Žukauskaitė iš New Yorko. Ramonos Vaikutienės nuotr.

Mes pasiruošę vadovauti

RITA BIELIAUSKIENĖ

Tėveliai, siunčiantys savo vai-
kus į Jaunųjų atetitininkų sto-
vyklą Dainavoje, gali būti ra-

mūs, nes iš anksto buvo stropiai pasi-
ruošta, kad jų vaikai būtų saugūs. Sto-
vyklautojais rūpinsis net 30 jaunų va-

dovų, kurie birželio 1 d. Lemonte da-
lyvavo vadovavimo kursuose. Kursus
surengė Jaunųjų ateitininkų sajun-
gos Centro valdybos (JAS CV) narės –
stovyklos programos vadovė Rita Bie-
liauskienė, CV sekretorė ir iždininkė
Alda Polikaitienė ir vadovų paruošimą
tvarkanti Ramona Vaikutienė.

Kursų metu vadovai susipažino
vienas su kitu bei su stovyklos rengė-
jais, komendantu ir vyriausiais mer-
gaičių ir berniukų vadovais. Stovyklos
komendantas Audrius Polikaitis iš-
dėstė stovyklos taisykles ir Michigano
valstybės vadovų reikalavimus. 

Kursų rengėjai kartu su būsimai-
siais vadovais išnagrinėjo įvairias
problemas, kurios dažnai pasitaiko
stovykloje. Kaip nuraminti vaiką, ku-
ris pasiilgsta namų ar neranda draugų,
ar naktį bijo užmigti? O jei vaikas ne-
valgo, jei jam viskas neskanu? Kaip pa-
skatinti, kad vaikai kalbėtų lietuviš-
kai? Būna ir drausmės problemų. Kaip
susidoroti su patyčiomis? Ką daryti, jei

vaikas suserga ar įvyksta nelaimė? Vi-
sur buvo pabrėžta elgtis atsakingai,
protingai ir svarbiausia – su užjautimu
ir meile. Vadovams įsidėmėti savo pa-
reigas turėtų padėti ir šios stovyklos
parinkta tema: Pal. Jurgio Matulaičio
raginimas ,,Nugalėk blogį gerumu”.

Jaunieji vadovai nebus vieninteliai
atsakingi už jaunuosius stovyklauto-
jus. Pačius vadovus prižiūrės prityrę
vadovai Reda Baranauskienė, Daina
Polikaitytė, Arūnas Baranauskas ir
Aras Tijūnėlis. Pamokas ir užsiėmi-
mus ves mokytojai ir tėveliai: Viktorija
Kudirkienė – gamtos mokslai, Erika
Kunickienė ir Jūratė Žukauskienė –
stovyklos laikraštėlio paruošimas,
Lina Jameikienė – būrelių žaidimai,
Andrėja Memėnienė – kepimas, Aida
O’Meara – pašnekesiai ateitininkų pa-
saulėžiūros tema, Darius Polikaitis –
dainavimas, Ugnė Skripkus-Roper –
rankdarbiai, Monika Žukauskienė –
vakarinių programų vadovė. Prie šios
komandos dar prisidės Ilona Didžba-
lienė – fotografė, Jaye Dvorak – medi-
cinos sesuo, Marius Gražulis – nakties
sargas, Renata Dambrauskaitė-Kanc-
lerienė – ūkvedė. Stovyklautojams
maistą ruoš šeimininkės Liucija, Živilė
ir Ina.

Stovyklos kapelionas kunigas Gab-
rielius Satkauskas yra atvykęs iš Lie-
tuvos. Jaunasis kunigas, įšventintas
prieš metus, yra Vilniaus ateitininkų
dvasios vadas. 

Taigi, tėveliai, jūsų vaikai bus gero-
se rankose! Tik neužmirškite juos iš
stovyklos pasiimti liepos 14 dieną!

Liepos 7–14 d. vyks Jaunųjų ateitininkų stovykla 

PAlydėkiMe
vAsArą

dAinAvoje
Šiaurės Amerikos ateitininkų or -
ganizuojamas Studijų savaitga-
 lis vyks Darbo dienos savaitga lį,
rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.,
ALRKF jaunimo stovykloje Dai -
na voje.

Metinis narių susirinkimas

Šių metų Studijų savaitgalį, sek-
madienį, rugsėjo 1 d., vyks rinki-
minis Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų narių susirinkimas. Ieš-
komi ateitininkai, kurie norėtų
tapti Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų tarybos (ŠAAT) nariais, o
ypač laukiame prisistatant tų,
kurie ryžtųsi užimti tarybos pir-
mininko, valdybos pirmininko,
iždininko ir dvasios vadovo pa-
reigas.

Informacija, registracija, 
kandidatų paieška

Norint papildomos informacijos,
užsiregistruoti savaitgaliui arba
pristatyti savo ar kito kandida-
tūrą į ŠAA tarybą prašome kreip-
tis į Romą Kuprienę (mamaro-
ma@gmail.com) arba Tomą Gir-
nių (tomasgirnius@gmail.com)

Į Studijų savaitgalį
kviečiami visi – 
ateitininkai ir 

ne ateitininkai.

Šią vasarą kun. Gabrielius Satkauskas iš Vil-
niaus stovyklauja su moksleiviais ir jauniais
ateitininkais Dainavoje.

Negirdėta neregėta:
Sendraugių stovykloje yra laisvų vietų!

Dar priimami stovyklautojai į populiariąją Ateitininkų sendraugių stovyklą-I. Sto-
vykla vyks liepos 21–28 d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.

Kviečiamos ištisos šeimos! Nuo baltapūkio kūdikėlio iki žilabarzdžio senelio. Kvie-
čiami pavieniai stovyklautojai, norintys pastovyklauti šeimyniškai. Laukiami ir ne
ateitininkai, – tai puiki proga susipažinti su ateitininkų organizacija. Programa bus
netrukus paskelbta. Registruokitės kreipdamiesi į Dainą Matusaitienę el. paštu: dma-
tusaitis@gmail.com.
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Labai simboliška, kad šios vertybės sugrįžo į Lie-
tuvą pirmojo Lietuvos valstybės Prezidento An-
tano Smetonos metais. Abi šios monetos sudėtos

į dėžutę, kurios atvarte esančioje auksinėje plokš-
telėje išgraviruota dedikacija „TAUTOS VADUI / AN-
TANUI SMETONAI / XX-AIS NEPRIKLAUSOMYBĖS
METAIS / JO VARDINIŲ PROGA JUBILIEJINĖS
MONETOS / AUKSINĮ UNIKATĄ TURI GARBĘ
ĮTEIKTI / SPINDULIO A. B. / PINIGŲ KALYKLA /
19 13/VI 38”. 

„Prieš kelis mėnesius Vilniaus universiteto mu-
ziejaus direktorius Ramūnas Kondratas mane in-
formavo, kad ALKA nori perduoti Istorinei Prezi-
dentūrai šią labai vertingą dovaną. Mus labai su-
jaudino ir pradžiugino toks sprendimas, kurį priėmė
Amerikos lietuvių katalikų mokslo akademijos val-
dyba. Dovaną gavo ir Signatarų namai Vilniuje –
jiems padovanotas istorinę vertę turintis aukso
spalvos metalo žąsies plunksnakotis.

Sužinojusi apie dovaną, susirašinėjau su ALKA
pirmininke Mirga Girniuviene, derinome įvairias de-
tales. Iš jos sužinojau, kad ALKA saugojo šią relik-
viją 35-erius metus –  M. Girviuvienė rado  buvusio
ALKA vicepirmininko kunigo Rapolo Krasausko pa-
dėkos laišką, kuriame dėkojama Prezidento A. Sme-
tonos dukrai Marijai Valušienei, 1984 m. liepos mė-
nesį Prezidentui A. Smetonai dovanotas monetas per-
davusiai ALKA archyvui”, – pasakojo „Draugui” Is-
torinės Prezidentūros Kaune vadovė Renata Mika-
lajūnaitė.

Džiugu, kad relikvijos išsaugotos

Birželio viduryje dėžutė su monetomis pasiekė
Kauną, o lankytojai pirmą kartą šią istorinę verty-
bę pamatys Istorinėje Prezidentūroje Valstybės die-
ną – liepos 6-ąją. R. Mikalajūnaitė sakė, kad monetos
bus eksponuojamos nuolatinėje ekspozicijoje, pasi-
rūpinus jų papildoma apsauga.

Istorinės Prezidentūros vadovę džiugina ir tai,
kad šios relikvijos išliko, kad Smetonų šeima, atsi-
dūrusi už Atlanto ir iš pradžių sunkiai gyvenusi jas
išsaugojo. „Tokie sugrįžimai mus labai džiugina, o
kartu rodo ir pasitikėjimą pačia mūsų Istorine Pre-
zidentūra”, – sakė ji.

Žinomas Lietuvos muziejininkas, kolekcinin-
kas ir numizmatas profesorius Stanislovas Sajauskas

sakė, kad apie auksinę A. Smetonos
monetą-suvenyrą žinota, bet nebuvo
aišku, kur ji yra. Kai maždaug prieš dvi-
dešimt metų žinomas Lietuvos doku-
mentinio kino kūrėjas Rimtautas Šili-
nis kūrė filmą apie Lietuvos preziden-
tus, jo kalbintas S. Sajauskas, tada dir-
bęs Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje pasakė, kad kada nors ta
istorinė relikvija atsidurs Lietuvoje, šiame
muziejuje. Monetos nuotrauka buvo įdėta į
2006 metais pasirodžiusį ir V. Jurgučio premija
įvertintą albumą „Lietuvos monetos”. Prireikė dar
nemažai metų, kol ši vertybė pasiekė Istorinę Pre-
zidentūrą, kur ir buvo dovanota A. Smetonai prieš
81 metus.

Auksinio suvenyro vertė – neįkainojama

2017 m. išleistoje savo knygoje „Pinigų istorija”
jos autorius S. Sajauskas rašo, kad 1938 m. Lietuvos
Nepriklausomybės 20-mečio jubiliejaus proga „Spin-
dulio” bendrovė pasiūlė Finansų ministerijai nukalti
jubiliejinę 10 litų monetą su Prezidento A. Smetonos
portretu. Bendrovė apsiėmė savo lėšomis apmokėti
šios monetos spaudus. Finansų ministerija sutiko vie-
toj 100 000 dar nepagamintų dešimtličių su Vytauto
Didžiojo portretu nukalti monetas su A. Smetonos
portretu, kurį sukūrė Juozas Zikaras. Monetų kal-
dinimo spaudai Belgijos karališkuose monetų rū-
muose buvo pagaminti 1938 m. birželio pradžioje. 

Pasak S. Sajausko, spausdinant jubiliejines mo-
netas, „Spindulio” bendrovės direktorius Kazys
Puida, suderinęs su kalyklos direktoriumi ir Finansų
ministerijos Mokesčių departamento direktoriumi
Jonu Karecku nusprendė nukaldinti jubiliejinę
„monetą” iš gryno aukso. Ji buvo nukalta už ben-
drovės darbuotojų surinktas lėšas. Tai buvo ne pi-
nigas, bet auksinis suvenyras, kuriuo sumanyta pa-
gerbti Prezidentą, 1938 m. birželio 13 d. švenčiantį
savo vardadienį. 

Monetų įstatyme buvo numatyta galimybė iš už-
sakovo aukso ir jo lėšomis kalti ir  tikras auksines
monetas, tačiau ne 10 litų nominalo, o 50-ies. Nomi-
nalo ir masės neatitikimas auksinėms monetoms, nu-
statytas 1924 metais Monetų įstatyme neleidžia šio
auksinio suvenyro vadinti Lietuvos valstybės mo-
neta, tačiau kartu daro jį neįkainojama muziejine
vertybe.

Kai paklausiau profesoriaus, kokia yra šios re-
likvijos vertė, jis atsakė, kad ji tikrai neįkainojama.
Moneta sveria 30,685 gramo, galima būtų matema-
tiškai skaičiuoti tą sumą, bet tai, kad ji yra vienin-
telė tokia, visos aplinkybės ir kontekstas ją daro tik-
rai neįkainojama.  

Šalia auksinės ir vienintelės tokios dėžutėje įdė-
ta ir sidabrinė 10 litų nominalo moneta. Kalyklos ve-
dėjo Jono Karecko ir Švedijos kolekcininko Alek-
sandro Platbarzdžio vertinimais, Kauno kalykloje
1938–1939 m. buvo nukalta 180 tūkstančių 10 litų no-
minalo su A. Smetonos portretu monetų, kurių ben-
dra suma buvo 1,8 milijono litų. 

„Šią monetą galima rasti kiekvieno net ir pra-

Neįkainojama Amerikos lietuvių
kultūros archyvo dovana

Lietuvių katalikų mokslo akademijos valdyba (iš k.): dr. Aleksas Gedmintas, Onutė Traitor, dr. Mirga Girniuvienė, Pau-
lius Rizauckas ir dr. Ramūnas Girnius. Redakcijos archyvo nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvos Istorinę Prezidentūrą Kaune neseniai pasi-
ekė ypatinga dovana – Putname, Connecticuto vals-
tijoje įsikūręs Amerikos lietuvių kultūros archyvas
(ALKA) padovanojo  Lietuvos Nepriklausomybės 20-
mečio jubiliejui nukaltą ir Prezidentui Antanui Sme-
tonai padovanotą sidabrinę 10 litų monetą ir jos uni-
kalią sesę – auksinę monetą-suvenyrą su preziden-
to A. Smetonos portretu. 

S. Sajauskas sako, kad dovana yra tiesiog neįkainojama.
A. Vaškevičiaus nuotr.

dedančio monetų kolekcininko rinkinyje”, – sako S.
Sajauskas, o R. Mikalajūnaitė priduria, kad internete
nesunkiai galima surasti skelbimų, siūlančių tokią
monetą įsigyti už maždaug 100 eurų.

Tai jau ne pirmos didžiulės istorinės vertės re-
likvijos, kurias Prezidento A. Smetonos šeima ir pa-
likuonys stengėsi išsaugoti ateities Lietuvai. „Drau-
ge” jau rašėme (2018 m. balandžio 19 d. numeryje), kad
2018 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį,
Adelaidės Lietuvių Bendruomenė Australijoje Isto-
rinei Prezidentūrai padovanojo keletą vertingų Pir-
mosios Lietuvos Respublikos prezidentų asmeninių
relikvijų. 

Tarp jų buvo originalus Prezidento A. Smetonos
rankraštis „Pro memoria”, rašytas Prezidentui pa-
sitraukus iš Lietuvos ir trumpam apsistojus prie Mo-
zūrų ežerų Vokietijoje 1940 m. liepos 1–25 dienomis,
taip pat A. Smetonos vaikščiojimo lazda, kuria Pre-
zidentas naudojosi nuo pat Nepriklausomybės akto
pasirašymo iki mirties. Abu eksponatus Australijos
lietuviams perdavė A. Smetonos žmona Sofija ir sū-
nus Julius.

„Aš labai noriu padėkoti ir Smetonų šeimos at-
stovams, ir taip pat ALKA vadovybei, kurių dėka į
mūsų Istorinę Prezidentūrą sugrįžta istorinės ver-
tybės, sugrįžta pati istorija. Viename iš savo laiškų
man M. Girniuvienė parašė, kad šios vertybės grą-
žinamos į Lietuvą ir visi lietuviai jas galės pamaty-
ti, nes jos jau nebus paslėptos kažkur Connecticuto
valstijoje”, – sakė R. Mikalajūnaitė.

Prie istorinės vertybės galėjo prisiliesti ir „Draugo” kores-
pondentas.

Istorinės monetos sugrįžo į Kauną.
Audriaus Kapčiaus nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV dislokuos Lenkijoje daugiau karių
Gdanskas/Lenkija (KAM inf.) –

„Sveikiname Jungtinių Amerikos Vals-
tijų sprendimą padidinti JAV karių
skaičių Lenkijoje – tai ypatingai reikš-
mingas žingsnis stiprinant atgrasy-
mą mūsų regione. Tačiau turime toliau
dėti pastangas drauge su JAV ir Al-
jansu sprendžiant oro gynybos bei są-
jungininkų pajėgų greito perdisloka-
vimo į Baltijos regioną problemas”, –
pareiškė krašto apsaugos ministras
Raimundas Karoblis, Gdanske, Len-
kijoje, susitikęs su JAV Kongreso Hel-
sinkio komisija. Ši vyriausybinė JAV
komisija nagrinėja ir teikia rekomen-
dacijas saugumo stiprinimo klausi-
mais bei siekia stiprinti JAV ir Euro-
pos valstybių bendradarbiavimą gy-
nybos ir saugumo srityje. 

Gdanske įvykęs susitikimas – is-
torinis. Komisija pirmąkart per 43
metus posėdžiavo už JAV ribų, ir pir-
masis per šį laikotarpį surengtas iš-
važiuojamasis posėdis skirtas išskir-
tinai Baltijos šalių ir Lenkijos saugu-
mo stiprinimo klausimams nagrinėti.
Komisija, kurią sudaro 9 JAV senato-
riai, 9 Atstovų rūmų nariai bei po vie-
ną atstovą iš JAV Valstybės, Gynybos
ir Komercijos departamentų, pabrėžė
JAV įsipareigojimus saugumo stipri-
nimui Baltijos jūros regione. Jos pir-

mininkas senatorius Roger F. Wicker
užtikrino, kad abu JAV Kongreso rū-
mai tvirtai remia NATO, o Komisijos
vizitas į Baltijos regioną rodo ypatin-
gą dėmesį pažeidžiamiausioms Aljan-
so sąjungininkėms. Jis taip pat ak-
centavo visų NATO sąjungininkų įsi-
pareigojimą tinkamai finansuoti gy-
nybą.

R. Karoblis į JAV Kongreso ko-
misijos posėdį buvo pakviestas pasi-
dalinti savo įžvalgomis apie saugumo
situaciją regione. Pasak jo, tokie susi-
tikimai taip pat yra unikali proga tie-
siogiai išdiskutuoti Lietuvai rūpimus
gynybinės JAV paramos klausimus
neformalioje aplinkoje su tiesioginiais
JAV gynybos politikos formuotojais ir
sprendimų priėmėjais. Pernai JAV
Kongresas skyrė papildomą 100 mln.
dolerių paramą Baltijos šalims, tikė-
tina, tokia pati parama išliks ir šiemet.

Posėdyje dalyvavo aukšti valsty-
bių pareigūnai bei ginkluotųjų pajėgų
atstovai iš Estijos, Lenkijos, Suomijos,
Švedijos, taip pat NATO.

Posėdyje aptartas dabartinių
NATO atgrasymo Baltijos šalyje prie-
monių efektyvumas, transatlantinio
saugumo architektūros įgyvendini-
mas bei hibridinės, Kremliaus agresija
ir kitos saugumo grėsmės.

Atsisveikino su JAV ambasadore
Vilnius (URM inf.) –

Birželio 28 d. užsienio rei-
kalų ministras Linas Lin-
kevičius susitiko su darbą
Lietuvoje baigiančia Jung-
tinių Amerikos Valstijų am-
basadore Anne Hall.

Susitikimo metu ap-
tartas transatlantinis ben-
dradarbiavimas regioninio
saugumo klausimais, akty-
vios JAV ambasados Vil-
niuje pastangos užtikrinant
glaudžius Lietuvos ir JAV
ryšius politikos, ekonomi-
kos, saugumo ir gynybos,
kultūros ir švietimo srityse.

L. Linkevičius padėkojo ambasa-
dorei už nuoširdžią draugystę ir as-
meninį indėlį stiprinant Lietuvos ir

JAV ryšius.
A. Hall JAV ambasadore Lietuvo-

je dirbo nuo 2016 metų.

Priešinsis siekiui pervadinti K. Škirpos alėją 
Vilnius (Alkas.lt) – Liepos 10 d.

prie Vilniaus m. savivaldybės visuo-
menininkai ketina surengti pasiprie-
šinimo akciją nukreiptą prieš Vil-
niaus savivaldybės siekį pervardinti K.
Škirpos alėją. 

„Mes protestuojame prieš Lietuvai
priešiškų jėgų pastangas sumenkinti
Antrajame pasauliniame kare Kazio
Škirpos suorganizuoto Birželio suki-
limo prieš SSSR okupantus reikšmę,
prieš šio Lietuvos karininko, apdova-
noto Vyčio ordinu, nuopelnų Lietuvos
Laisvės kovų istorijai niekinimą ir
paties Didvyrio šmeižimą. Bandoma jį

apkaltinti neva dalyvavus žydų geno-
cide ir siekiama panaikinti jo vardo
įamžnimą, pervadinant Vilniuje K.
Škirpos alėją kitu pavadinimu. Tam
pritaria Vilniaus m. savivaldybės me-
ras R. Šimašius, o Vilniaus m. savival -
dybės Taryba tai numato atlikti 2019 m.
liepos 10 d. Tarybos posėdyje”, – teigia
protesto akcijos rengėjai.

Akcijos dalyviai ketina kreiptis į
Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą,
prašydami, kad Lietuva būtų apginta
nuo panašių išpuolių tiek šalies vidu-
je, tiek užsienyje.

Sausra skelbiama nacionaliniu mastu 
Vilnius (LRT.lt) – Lietuvos hidro-

meteorologijos tarnybos pranešimu,
hidrologinė sausra kaip pavojingas
reiškinys jau skelbiama nacionaliniu
mastu. Tai rodo atlikti skaičiavimai,
palyginus faktinį ir žemiausią viduti-
nį daugiametį vandens lygį. Nustaty-
ta, kad iš 48 šalies vandens matavimo
stočių 28-iose stotyse vandens lygis yra
žemesnis arba lygus žemiausiam vi-

dutiniam daugiamečiam šiltojo laiko-
tarpio vandens lygiui. 

Dėl sausų ir karštų orų kol kas la-
biausiai nukentėjo Šešuvio upė ties
Skirgailais, Sanžilės kanalas ties Ber-
natoniais, Nemunas ties Panemune
ir Neris ties Jonava. Šiose vandens ma-
tavimo stotyse vandens lygis nusekęs
20–30 cm žemiau žemiausios vidutinės
daugiametės reikšmės.

Iranas netrukus viršys urano sodrinimo limitą
Teheranas (BNS) – Irano prezi-

dentas Hassan Rouhani pareiškė, kad
Iranas liepos 14 d. viršys urano sodri-
nimo limitą, numatytą tarptautiniame
2015 m. susitarime, padidindamas šią
ribą „tiek, kiek bus būtina”.

„Liepos 7 d. mūsų prisodrinimo ly-
gis bus jau ne 3,67 procento. Mes ati-
dėsime į šalį šį įsipareigojimą. (Pri-

sodrinimo laipsnį) padidinsime dau-
giau nei 3,67 proc. tiek, kiek norėsime,
kiek bus būtina, kiek mums reikia”, –
sakė H. Rouhani.

Šiitiškai respublikai leidžiama
sodrinti uraną  tik iki 3,67 procen-
to. Toks prisodrinimo lygis yra daug
mažesnis negu branduoliniuose gink-
luose naudojamos medžiagos.

Prancūzijoje užfiksuotas 45,1 laipsnio karštis

ES ir EP jau turi naujus vadovus

Paryžius (ELTA) – Prancūzijoje
birželio 29 d. užfiksuotas karščio re-
kordas šalies pietuose – 45,1 laipsnio
pagal Celsijų. Prancūziją ir didžiąją
dalį Europos alina neįprasto karščio
banga.

Kiek anksčiau Prancūzijoje buvo

užfiksuota aukščiausia visų laikų tem-
peratūra šalyje – 44,3 laipsnio karščio
pagal Celsijų Carpentras mieste.

Ankstesnis Prancūzijos rekordas
buvo 44,1 laipsnio karščio pagal Cel-
sijų. Tokia temperatūra užfiksuota
2003 m. rugpjūtį.

„Oskarus” skirs ir T. Holland, Adele, Lady Gaga
Los Angeles (LRT.lt) – Prie

„Oskarus” skiriančios JAV Kino
meno ir mokslo akademijos pri-
sijungė 842 nauji nariai, tarp jų –
aktoriai Tom Holland, Letitia
Wright ir Winston Duke bei atli-
kėjos Adele ir Lady Gaga.

Panašu, kad į kritiką, jog
tarp akademijos narių trūksta
įvairovės, buvo atsižvelgta – nau-
jų Kino akademijos narių sąraše
galima išvysti 50 proc. moterų ir
23 proc. juodaodžių asmenų.

Akademijoje padaugėjo mo-
terų – šiuo metu tarp narių jų yra
32 proc. Tuo tarpu 2015 m. mote-
rys sudarė vos ketvirtadalį, t. y. 25
proc. akademijos narių.

Šiemet Kino meno ir mokslo aka-
demijoje padaugėjo ir juodaodžių –

tarp akademijos narių jų yra 16 proc.,
dvigubai daugiau nei prieš ketverius
metus.

Skirstant „Oskarus” bus girdima ir Lady Gaga nuo-
monė. ,,Time Magazine” nuotr.

JAV ambasadorė A. Hall baigia savo kadenciją Lietuvoje.
URM nuotr.

Strasbūras, Prancūzija (BNS) –
Italų socialdemokratas David Sassoli
išrinktas naujuoju Europos Parla-
mento (EP) pirmininku.

Europos Sąjungos (ES) lyderiai
naująja Europos Komisijos pirminin-
ke išrinko Vokietijos gynybos minist-
rę Ursula von der Leyen, ji pakeis
Jean-Claude Juncker.

Europos Vadovų Taryba sutarė,
kad jos naujuoju pirmininku taptų
Belgijos premjeras liberalas Charles

Michel, kuris pakeis Donald Tusk, o ES
užsienio politikos vadovu – Ispanijos
užsienio reikalų ministras socialistas
Josep Borrell užims Frederica Mog-
herini postą. 

Europos Centriniam Bankui va-
dovaus iki šiol Tarptautiniam valiutos
fondui vadovavusi Christine Lagar-
de. Ji keičia pareigas ėjusį Mario Drag-
hi.

Šias kandidatūras dar turės pa-
tvirtinti EP.

Estijos vyriausybė svarsto ar pasitraukti iš ETPA
Talinas (BNS) – Estijos valdan-

čiojoje koalicijoje išsiskyrė nuomo-
nės apie galimą šalies pasitraukimą iš
Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos (ETPA), šiai institucijai at-
naujinus visavertę Rusijos narystę.

„Pastarosiomis dienomis disku-
tuojama, ar Estijai vertėtų likti ETPA
narė. Mes neturėtumėm atsisakyti
savo balso ir pozicijos. Tai būtų žings-
nis atgal kalbant apie Estijos valstybės
raidą”, – pareiškė buvusi Estijos at-
stovė ETPA Mailis Reps.

Diskusija apie galimą Estijos pa-

sitraukimą iš ETPA kilo grąžinus Ru-
sijai balsavimo teisę šioje organizaci-
joje. Tokių įgaliojimų Maskva neteko
prieš penkerius metus, kai Rusija anek-
savo Ukrainai priklausantį Krymą.

Estijos valdančioji Konservato-
rių liaudies partija (EKRE) pareiškė,
kad surengs balsavimą parlamente
dėl tolesnio šalies darbo Europos Ta-
ryboje.

„Manome, kad Estija turi sustab-
dyti narystę organizacijoje, neteku-
sioje savo moralinio autoriteto”, – ra-
šoma pareiškime.

Kanada rems Ukrainą Rusijos agresijos akivaizdoje
Ottawa (ELTA) – Kanados mi-

nistras pirmininkas Justin Trudeau
pasižadėjo toliau remti Ukrainą Rusi-
jos „agresijos akivaizdoje”.

Tai J. Trudeau sakė po susitikimo
su Ukrainos prezidentu Volodymyru Ze-
lenskiu, atvykusiu į Torontą dalyvau-
ti Ukrainos reformų konferencijoje.

J. Trudeau teigė, kad jį nuliūdino
tai, jog Rusija buvo grąžinta į Europos
Tarybos Parlamentinę Asamblėją

(ETPA).
Kanados premjeras pabrėžė, kad

teisės Rusijai grąžintos, nepaisant to,
kad Rusija „neišlaisvino Ukrainos jū-
reivių”, kurie paimti į nelaisvę per Uk-
rainos ir Rusijos laivų  konfrontaci-
ją Kerčės sąsiauryje. 

Konferencija subūrė atstovus iš 30
šalių, Europos Sąjungos ir tarptautinių
organizacijų, kaip NATO, Pasaulio
bankas ir Tarptautinis valiutos fondas.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Sezoną Memphis „Grizzlies” klubo gretose baigęs Jo-
nas Valančiūnas ir toliau tęs karjerą šioje komando-
je. Lietuvis susitarė su „Grizzlies” dėl trejų metų 45 mi-
lijonų JAV dolerių vertės sutarties.

27-erių metų 213 cm ūgio centras iš Lietuvos
Memphis komandoje sužaidė 19 rungtynių.

Šią vasarą J. Valančiūnas tapo laisvuoju agentu. Jis
atsisakė garantuotos 17,6 mln. JAV dolerių vertės su-
tarties artėjančiam sezonui.

J. Valančiūno 2018–2019 m. sezonas buvo per-
mainingas. Nuo 2012 m. Toronto „Raptors” klube
rungtyniavęs vidurio puolėjas vasario mėnesį buvo
iškeistas į Memphis „Grizzlies”. J. Valančiūnas nu-
sprendė nepasinaudoti teise pratęsti sutartį su „Grizz-
lies” klubu dar vienam sezonui ir tokiu būdu puikiai
šioje komandoje rungtyniavęs vidurio puolėjas dabar
sudarė su ja kur kas pelningesnę sutartį.

Iš Utenos kilęs aukštaūgis Memphis klube jau-
tėsi it žuvis vandenyje. Jis vidutiniškai per rungty-
nes rinko po 19,9 taško, atkovojo po 10,7 kamuolio, at-
liko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir blokavo po 1,6
metimo (per 27,7 min.).

Toronto „Raptors” komandai NBA finale įveikus
„Golden State Warriors” serijoje iki keturių perga-
lių 4:2, J. Valančiūnas gali tapti pirmuoju Lietuvos
krepšininku, savo kolekcijoje turėsiančiu NBA auk-
so žiedą.

Kanados Toronto miesto komandoje septynerius
metus žaidęs J. Valančiūnas šį sezoną „Raptors”
marškinėlius vilkėjo 30 rungtynių. „Raptors” gretose
jis aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 18,8 min., pel-
nė po 12,8 taško, sugriebdavo po 7,2 kamuolio po krep-
šiais, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir blo-
kuodavo po 0,8 metimo.

Lietuviui teks neįprastas vaidmuo 

Vieni J. Valančiūną mato kaip svarbią koman-
dos dalį, kiti kaip pervertintą ar vidutinių gabumų
centrą. Vieni jo naująją sutartį vertina kaip gražų ko-
mandos poelgį, o kiti kaip niekam tikusį sprendimą.
Tačiau, lietuvio susitarimas su klubu yra labai
naudingas „Grizzles”. Jo sutarties suma neužima
daug vietos „algų kepurėje”. Be to, kitą sezoną jam
tereiks mokėti 15 mln. JAV dolerių. 

Krepšinio ekspertų teigimu, aukštaūgis nėra pa-
senęs. Nors iš lietuvio nesitikima 20-ies taškų ir 10-
ies atkovotų kamuolių per rungtynes, jis gali būti la-
bai naudingas komandai.

Vis dėlto kalbama, jog klubas su lietuviu ilgų san-
tykių ir ateities nesieja. Tačiau J. Valančiūnas ko-
mandoje yra reikalingas dėl kitų priežasčių. 213 cm
ūgio „bokštas” komandoje turės užimti mentoriaus
vietą. Tikimasi, jog jis taps pavyzdžiu jauniems ir ko-
mandos ateitimi vadinamiems aukštaūgiams 19-
mečiui Jaren Jackson ir 22-ejų Brandon Clarke.

J. Valančiūnas yra starto penketo vertas aukš-
taūgis, kuris yra vienas didžiausių NBA lygos „gla-
diatorių” po krepšiais. Jauniesiems savo kolegoms
lietuvis leis sparčiau tobulėti ir augti. Lietuvis vis
dar jaunas ir produktyvus. Kaip seno stiliaus cent-
ras, jis nėra NBA ateitis, tačiau puikiai dera tarp kitų
„Grizzlies” žaidėjų.

Ignas Brazdeikis šiomis dienomis išgyvena svajonę.
Jis ja, ko gero, jau matavosi 17 numeriu pažymėtus
New York „Knicks” marškinėlius su savo pavarde. Bet
kol 20-metis puolėjas mėgaujasi prestižinės NBA
organizacijos dėmesiu, jo agentai uoliai dirba dėl pir-
mojo Lietuvoje gimusio Kanados piliečio sutarties.

I. Brazdeikis turėtų tapti tik antruoju lietuviu NBA
istorijoje, kuris pašauktas antrajame rate iškart
debiutuos stipriausioje krepšinio lygoje. Eurelijus

Žukauskas, Robertas Javtokas, Darius Songaila, Re-
naldas Seibutis, Artūras Gudaitis ir Arnoldas Kulboka
tapo NBA antrojo rato šauktiniais, bet arba iškart,
arba niekada daugiau nepravėrė lygos vartų. Vie-
nintelis D. Songaila, 2003-aisiais pasirinktas 50-as, dar
žaidė NBA, bet tą padarė po vienerių metų stažuotės
Maskvos CSKA klube. Vienintelis Martynas And-
riuškevičius, 2005-aisiais pasirinktas 44-uoju šaukimu,
iškart pateko į Clevelando „Cavaliers” stovyklą. 

I. Brazdeikiui specialistai įžvelgia puikią karjerą
Europoje, bet pats krepšininkas svajoja žaisti tik tarp
geriausių pasaulio krepšininkų. Nėra jokių abejonių,
kad puolėjas jau 2019–2020 m. sezoną oficialiai taps
„Knicks” žaidėju, bet yra daug niuansų, kurie griež-
tai reglamentuojami storoje NBA taisyklių knygoje.

Joje aiškiai nurodyta, kad 30 pirmųjų naujokų bir-
žos pirmojo rato šaukimų gauna garantuotą dvejų
metų sutartį, kurios metinė vertė svyruoja nuo 8,1 iki
1,6 mln. JAV dolerių. Tačiau antrojo rato šaukimų tai-
syklės gerokai lankstesnės. 31–60 šaukimu pasirink-
tas žaidėjas gali pasirašyti arba NBA žaidėjo sutartį,
arba dvišalę sutartį, arba visai negauti sutarties, taip

Lietuvos dviračių treko žvaigždė Simona Krupeckaitė  nubo greičiausia Mins-
ke vykstančių Europos žaidynių keirino rungtyje. Finale lietuvė pranoko vi-
sas penkias konkurentes ir prie išvakarėse kartu su Migle Marozaite iškovoto
komandų sprinto sidabro pridėjo auksą.

2010m. keirino pasaulio ir 2012 m. Europos čempionė 36-erių metų S.
Krupeckaitė pirmojo etapo trečiajame važiavime buvo antra ir

kartu su nugalėjusia prancūze Mathilde Gros pelnė tiesioginį kelialapį į pus-
finalį. Į jį pateko po dvi greičiausias pirmojo etapo važiavimų dviratininkes.

S. Krupeckaitė laimėjo pirmąjį pusfinalio važiavimą ir užtikrintai žen-
gė į finalą, kuriame kovojo šešios dviratininkės. Lietuvė jame buvo greičiausia.

„Nesitikėjau laimėti. Važiavau net nemąstydama apie medalį. Buvo daug
jaudulio, daug nepasitikėjimo savimi, bet labai didžiuojuosi, kad pavyko įvyk-
dyti užduotis. Didžiuojuosi tiek savo, tiek visos komandos darbu. Esu  dė-
kinga treneriui už begalinį palaikymą ir tikėjimą. Labai džiaugiuosi šiuo
medaliu”, – sakė S. Krupeckaitė.

Penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskie-
nė puikiai pasirodė pasaulio taurės finale – lietuvė iš-
kovojo pirmą vietą ir užsitikrino kelialapį į 2020-ųjų To-
kijo olimpines žaidynes. Kita lietuvė Gintarė Venč-
kauskaitė liko per sekundę nuo bronzos apdovanojimo.

Teisę dalyvauti olimpiadoje pelnė tik pasaulio
taurės laimėtoja. L. Asadauskaitei-Zadnep-
rovskienei tai bus jau ketvirtosios olimpinės

žaidynės. „Laiminga diena. Labai džiaugiuosi pate-
kusi į olimpines žaidynes. Susitiksime kitais metais!
Ar esu pasiruošusi olimpiadai? Taip, manau, kad
esu”, – kalbėjo lietuvė.

L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė fechtavimosi
rungtyje laimėjo 27 kovas iš 35, pelnė 262 taškus ir
tapo rungties nugalėtoja. Plaukimo rungtyje lietuvė
užėmė 26-ąją vietą. Ji atstumą įveikė per 2:20,75 min.
ir gavo 269 taškus. Po jojimo rungties L. Asadaus-
kaitė-Zadneprovskienė šypsojosi ir dėkojo žirgui – su-
rinkti 293 taškai iš 300 galimų ir užimta 13-oji vieta.

Prieš lemiamą rungtį penkiakovininkė iš Lie-
tuvos su 824 taškais užėmė 3-iąją vietą. Bėgimo ir šau-
dymo etape L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė jau po
pirmojo rato nuo lyderės atsiliko vos keliais metrais,
bet netrukus išsiveržė į priekį. 

Tokijuje varžysis 72 atletai – 36 moterys ir 36 vy-

J. Valančiūnas su „Grizzlies” pasirašė trejų metų 45 milijonų
dolerių vertės sutartį.

Netikėjusi laimėti Lietuvos dvira-
tininkė S. Krupeckaitė tapo Euro-
pos čempione.

L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė laimėjo pasaulio taurę
ir užsitikrino teisę dalyvauti jau ketvirtosiose olimpinėse
žaidynėse.

S. Krupeckaitė – Europos žaidynių čempionė!

L. Asadauskaitė laimėjo pasaulio taurę ir bilietą į olimpiadą

I. Brazdeikio intriga: ką jam ruošia „Knicks”?

pat būti siunčiamas stažuotis Europos komandoje.
Metinė NBA naujoko sandorio vertė 2018–2019

m. sezoną siekė beveik 840 tūkst. JAV dolerių. Jeigu
I. Brazdeikis su „Knicks” susitartų dėl mažiausiai
dvejų metų sutarties, iki 2021-ųjų uždirbtų apie 2,2
mln. JAV dolerių. Tokia NBA sutartis atneštų ne tik
daugiau pinigų, bet ir garantijų. NBA komandoms
lengviau atsisakyti dvišales sutartis pasirašiusių žai-
dėjų, o NBA naujoko sutartis suteikia svarbesnį sta-
tusą tiek komandoms planuojant galimus ėjimus,
tiek vertinant savo žaidėjų vaidmenį.

rai, geriausiai pasirodę per pasaulio taurės etapus.
Tarp jų yra net devyni pasaulio čempionai, tarp ku-
rių ir lietuviai – 2012 m. olimpinė čempionė L.Asa-
dauskaitė-Zadneprovskienė ir 2013 m. planetos čem-
pionas Justinas Kinderis.

Atodo, kad New Yorko klubas rimtai vertina I. Brazdeikį ir
mato jį „Knicks” sudėtyje jau 2019–2020 m. sezoną. 

J. Valančiūnas su „Grizzlies”
sudarė pelningesnę sutartį 
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„DRAUGUI” 110

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Tęsinys.
Pradžia – liepos 2 d. laidoje

Agentai dirba

Vienas „Draugo” sekimo bylos do-
kumentas – ištrauka iš agento „Bla-
žio” pranešimo 1977 m. gruodžio 29
d. apie išvyką spalio 17–lapkričio 7 d.,
kurią rengė „Tėviškės” draugija, spe-
cializuotoje turistų grupėje į JAV ir Ka-
nadą. 

Taigi aišku, kad agentas buvo at-
vykęs iš Lietuvos ir naudojosi ge-
raširdiškomis Amerikos lietu-

vių, kurie, kaip matyti iš ataskaitos, jį
laikė sąžiningu žmogumi, paslaugomis.
Ataskaitoje rašoma ne tik apie „Draugą”,
bet ir apie kitus „objektus”. Iš agento
ataskaitos: „Spalio 31 d. R. Dirvonis ve-
žiojo šaltinį (taip vadinamas agentas –
Red.) po ‘lietuvišką Čikagą’ – Marquete
Parką, o po to užvežė į ‘Draugo’ redak ciją.
Ten šaltinis pirmiausia susitiko su admi-
nistratorium Stasiu Džiugu. Išskyrus ap-
sikeitimą bendromis frazėmis, išsamesnis pokalbis
neįvyko. Dar ir todėl, kad artėjo pietų pertrauka ir
Džiugas paskubėjo šaltinį nuvesti į antrą aukštą ‘pas
bosus’. Ten šaltinis buvo pristatytas senutėliam
Garšvai. Netrukus atėjo B. Kviklys, vienas iš ve-
dančiųjų redakcijos publicistų. Jis pasiteiravo apie
kelionę ir greitai ėmė pasakoti apie savo pomėgį ko-
lekcionuoti, pastebėjęs, kad neseniai Toronte vyko
paroda iš jo fondų, skirta ‘pokarinei rezistencijai’ Lie-
tuvoje. ...Aiškiai didžiuodamasis pridėjo, kad jam pa-
sisekė įsigyti Antano Smetonos lagaminėlį su visu
jo turiniu svarbiausių dokumentų, kai jis 1940 m.
bėgo iš Lietuvos”. 

Kviklys aprodęs ir redakciją bei spaustuvę.
Agentas tarp kitų knygų matė ir paminėjo Katalikų
Bašnyčios kronikos tomelius, – tai sovietų saugumui,
žinoma, buvo svarbu, o agentas jau buvo išmokytas
ko ieškoti ir ką matyti. 

Nuvežtas į Brooklyną „šaltinis” aplankė „Vie-
nybės” redakciją, susitiko su redaktoriais Tyslia-
vomis, Jonu Valaičiu, kuris prie pietų stalo klausė
apie „Vilniaus įvykius” (ką tai reiškė, sunku pasa-
kyti – Red.). Aplankė ir pranciškonų leidžiamą
„Darbininką”. Ataskaita gana sausa, netgi buitinė,
pvz., kad „Darbininko” redakciją aprodė vienuolis,
kuris dėvėjo vienuolišką rūbą, perjuostą balta vir-
ve.

Šis „objektas” greičiausiai 
buvo išnaudojamas

1976 m. „Šarūno” pranešimas. Jis yra neblogai
informuotas apie redakcijos vidaus gyvenimą –
žino rašančiųjų slapyvardžius, palankiai vertina patį
„Draugą”. Greičiausiai šis žmogus neturėjo agento
statuso, jis vėlesniame – 1978 m. – pranešime vadi-
namas „objektu” ir pažymėtas kažkokiu sutartiniu
simboliu „DoP”; gal tai tas, kuris teikia informaci-
ją „tamsoje”? nežinodamas, kad daro paslaugas
KGB?

„Kviklys rašo išskirtinai vedamuosius ir kitus
politinius straipsnius, kuriuose reiškia antitarybi-
nę poziciją. Pasirašinėja b.kv. (mažosiomis). Juozas
Prunskis rašo įvairiomis temomis ir pasirašinėja
‘Juozas Daugailis’” (kunigas J. Prunskis buvo kilęs
iš Daugailių parapijos).

„Antitarybiškai reiškiasi ir A. Baronas, pasirašo
Al.B. ar A.B., reportažus pasirašinėja ‘Mykolas
Meiliūnas’, ‘P. Selenis’”, kitų slapyvardžių šaltinis
neprisimena.

„Jonas Kaunas – Čikagos gyventojas, mokytojas,

BALFo veikėjas. Rašo dar į ‘Darbininką’ ir
‘Vienybę’. Neseniai iš reakcionierių (greičiausiai šis
terminas įterptas jau perrašinėtojų saugumiečių, iš-
eivis ‘objektas’ tokį terminą vargu ar naudojo – Red.)
buvo užpultas, kad lankydamasis Lietuvoje davė po-
litinį interviu ‘Gimtajam kraštui’ ir grįžęs ‘Vienybei’,
kad pasisakė už išeivių bendravimą su tėvyne”.

„Romas Sakadolskis, buvęs ‘Margučio’ radijo di-
rektorius, II Pasaulio jaunimo kongreso organiza-
torius. Prieš porą metų pradėjo dirbti ‘Amerikos bal-
so’ radijuje. Reportažus spausdina ‘Drauge’, dažnai
lankosi Čikagoje”, – perteikiamos „Šarūno” žinios. 

Apibūdinti Povilas Gaučys, Jonas Kuprionis, Ka-
zys Tautkus, kuris neretai pasisako antitarybiškai,
Gediminas Galva-Galvanauskas, aktyvus „Draugo”
autorius, kurio straipsniai dažnai esantys antita-
rybiniai. „Šaltinio” nuomone, „yra keletas slapy-
vardžių, kurie gali būti pasirašyti Galvos”. Rūta Kle-
va Vidžiūnienė – jos politiniai straipsniai dažnai nu-
kreipti antitarybine ir antikomunistine linkme.

„Iš objekto (tai lyg ir patvirtintų, kad tai ne agen-
tas ar informatorius – Red.) ‘Šarūno’ pranešimo 1978
m. rugsėjo 25 d.” – tai bendra informacija apie
„Draugą” ir pateikiama gana objektyviai bei pa-

lankiai, kuria galima net pasinaudoti rašant
„Draugo” istoriją: išeina 8 tūkst. tiražu,

laikraštis finansiškai stiprus, kas jį skiria iš kitų
emigrantiškų laikraščių ir gali gyvuoti dar 15–20 m.
Redakcija skelbia romano 1000 dol. premiją. Pa-
prastai pateikiama 10–15 autorių premijai gauti, ku-
rių dauguma dažniausiai būna literatūriškai silpni.
Premija paprastai skiriama rašytojui ir ne iš laik-
raščio, bet mecenato lėšų. Tarp mecenatų yra An-
tanas Razma. 

Rašoma, kad „Draugas”, lyginant su „Naujie-
nomis”, laikosi nuosaikesnių pozicijų, nors savo pus-
lapiuose reiškia visišką palaikymą „išvaduotojams”.
Redaktorius „Šarūnas” taip apibūdina: „Aloyzas
Baronas, 55 m. Išleidęs apie 50 knygų, už kai kurias
yra gavęs ‘Draugo’ premiją. Ruošia žinias apie emig-
rantų gyvenimą ir veiklą. Dažnai pasirašinėja sla-
pyvardžiais daktaro S. Saliūno, M. Mėnulio, E. Ja-
nulio, A. Aleksyno ir t.t. Todėl reikalui esant keliais
slapyvardžiais gali užpildyti beveik visą laikraštį”.
Kazys Bradūnas pateikiamas kaip aukšto lygio kul-
tūros priedo rengėjas. 

Bus daugiau

Nauja lituanistinio švietimo
programa padės geriau
pasiruošti grįžimui į Lietuvą

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas
Monkevičius patvirtino Lituanistinio švieti-
mo integruotą programą, kuria galės naudo-

tis užsienyje esančios lituanistinės mokyklos.
Programa ypač naudinga tiems, kurie planuoja
grįžti į Lietuvą, kadangi padės geriau pasiruošti
integruotis į lietuvišką švietimo sistemą.

Programa skirta ugdyti vaikus nuo dvejų iki
šešiolikos metų amžiaus. Programą sudaro ketu-
rios dalys pagal ugdymo pakopas: ikimokyklinio
ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ug-
dymo ir pagrindinio ugdymo dalis.

Užsienio lietuviams ji padės išmokti ar pasi-
tobulinti lietuvių kalbą, ugdytis pilietiškumą, su-
sipažinti su valstybės istorija ir kultūra ir kt. Prog-
ramoje integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis
(kultūros, istorijos, geografijos ir pilietiškumo) ug-

dymas. Ji sudaryta atsižvelgiant į Bendruosius Eu-
ropos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenis, mokinių amžių ir lituanistinio švieti-
mo valandų paskirstymą per metus.

Programoje akcentuojamas, pasinaudojant ir
interneto galimybėmis, nuolatinio ryšio su Lietuva
palaikymas, tėvų ir vietos lietuvių bendruomenės
įtraukimas į bendrus socialinius projektus ir vai-
kų ugdymą, lituanistinio švietimo įstaigų ben-
dradarbiavimas dalijantis gerąja patirtimi. Nuo-
dugniai aprašoma, kokio amžiaus vaikai ir kaip tu-
rėtų mokėti kalbėti, suprasti lietuviškai pagal Ben-
druosius kalbų metmenis.

Kiekvienoje dalyje – nuo ikimokyklinio iki pa-
grindinio ugdymo – labai nuodugniai aprašoma, ko
ir kaip mokyti atitinkamo amžiaus vaikus, kaip
juos sudominti, pateikiama daug įvairių eduka-
cinių žaidimų, užduočių pavyzdžių.

Lituanistinio švietimo integruotą programą pa-
rengė Lietuvos švietimo ekspertai, konsultuoda-
miesi su lituanistinių mokyklų mokytojais. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.

„DRAUGAS” KGB VORATINKLYJE (2)
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ISTORIJOS UŽKULISIAI

VYTAUTAS NAVAITIS

Volynės metraštis neabejoja, kad Mindaugas
krikštijosi diplomatiniais sumetimais, „jo krikš-
tas buvo apgau lingas”, ir kad toji politika ne-

buvo krašte populiari „ir krikštas buvo priimtas per
prievartą”, rašo knygos „Lie tuvos valstybės susida-
rymas” auto rius Vladimiras Pašuta. Galima metraš-
tininku tikėti ar netikėti, bet rei kia turėti galvoje ir „Lie-
tuvos met raščio” autoriaus žinią. Kalbėdamas apie Vai-
šelgos valdymą Naugarduke (tarp Burundajaus puo-
limo ir Min daugo žmonos mirties) ir jo pravo slavų (sta-
čiatikių) tikėjimo priėmimą, autorius pažymi, jog
Mindaugas buvo tuo žingsniu nepatenkintas ir smer-
kė jį dėl jo krikščioniško gyvenimo, ko nedarė, kol Vai-
šelga buvo uolus pagonis. Tai patvirtina spėjimą, kad
Min daugo krikštas buvo politinis žingsnis.

Ar Mindaugas sukūrė Lietuvą?

Mindaugo (ir ypač Lietuvos valstybės iki Min-
daugo) žeminimas, jo darbų nuvertinimas įsivyravo
svetimųjų kuriamoje Lietuvos istorio grafijoje, ypač
kai Lietuva buvo pa vergta. Tik atgavus laisvę ir iš-
siug džius savų istorikų, požiūris į Min dau gą ėmė kis-
ti. Tačiau svetimųjų įdiegtos neigiamos nuostatos ne-
lengvai išnyksta, jos tebėra gajos ir dabar, net tarp
lietuvių istorikų.

Lenkų istorikas Henryk Paszkie wicz įžvelgė, kad
„jis (Mindaugas)  nesąs įkūrėjas, o tik atstatytojas,
vėl sujungėjas buvusių vienai valdančiajai šeimai iš-
dalintų žemių. Vadinasi, Mindaugas būtų tikrasis
anksčiau užsimezgusios valstybės cementuotojas, jos
centralizuotojas, nes jis galu tinai teprivedė paklus-
ti kitus kunigaikščius ir net jam pavojingus brolai-
nius kaip Tautvila” (Ivinskis, Ze nonas. Mindaugas
ir jo karūna. Kri tiškos pastabos septynių šimtmečių
(1253–1953) perspektyvoje. Mindau gas karalius. /su-
darė Vytautas Ali šauskas. – [Vilnius]: Aidai, 2008: 70).

Visi, ir Lietuvos, ir užsienio autoriai tvirtina, kad
tuomet Lietuvoje bu vo aukštas gamtos dėsnių paži-
nimo lygis, palankios gamtinės sąlygos įtakojo aukš-
tesnį nei Vakarų ar Rytų Europos žemdirbystės ir gy-
vulinin kys tės lygį. Buvo patenkintos pagrin dinės
žmonių egzistencinės sąlygos – apsirūpinimas mais-
tu, apranga ir būstu. XI–XII a. Lietuvoje sparčiai vys-
tėsi feodaliniai santykiai. Kai ku rių istorikų nuo-
mone, jau Mindaugo tėvas (vėlyvi šaltiniai vadina jį
Rin gaudu) buvo suvienytos Lietuvos valdovas. Bet
greičiausiai jis buvo tik Lietuvos žemės siaurąja pras-
me (tarp Nemuno ir Neries) kunigaikštis. Min-
 daugas galėjo paveldėti šios že mės kunigaikščio
valdžią ir, ja remdamasis, sujungė visą Lietuvą į cent-
ralizuoto valdymo valstybę.

Įvertindamas istoriografijoje su si dariusią Min-
daugo problematikos būklę, Zenonas  Ivinskis la-
biausiai stengėsi orientuotis į esamą šaltinių infor-
maciją. Jis rašė: „Žymios šalti nių spragos yra pali-
kusios bent šešis Mindaugo laikų problemas neiš-
spręstas ar iš viso neišsprendžiamas”. Jos išvardi-
jamos: 1. „Pati didžioji problema yra ar iš tiesų Min-
daugas buvo tikrasis Lietuvos valstybės suvienyto-
jas” (Gudavičius, Edvardas. Min dau gas. – Vilnius:
Lietuvos istorijos institutas; Žara, 1998: 84). Iš šio pa-
 teikto klausimo matome, kad Z. Ivins kis aiškiai įžvel-
gė valstybės susida rymą iki Mindaugo ir pateikė abe-
jo nių, ar Mindaugą galime vadinti vie nytoju, jei vals-
tybė buvo suvienyta iki jo.

Valstybės sukūrimas nėra vieno žmogaus įgei-
džių tenkinimas. Vals tybei susidaryti turi subręsti
tam tik ros sąlygos. Tautiniu pagrindu kuriamai
valstybei turi susidaryti tapatumu grindžiamas savęs
ir kitų atribojimo ir atsiribojimo jausmas. Bendra kal-
ba padėjo formuotis tokiam jausmui, o tik po to at-
sirasti dar ir ekonominiai veiksniai. Matome, kad visa
tai jau buvo. Galima būtų pateisinti Mindaugo veik-
lą, jei jis kūrė Lietu vos valstybę, bet kaip ją vertinti
tuo at  veju, jei valstybė gyvavo ir anksčiau? Padaręs
tokią išvadą Konstan tinas Jablonskis jokios prasmės
Min daugo žiaurumuose neįžvelgė. Min daugas galė-
jo atlikti savivaldų pertvarką tik jau esančios vals-
tybės ribo se, bet ir tam turėjo subręsti vidaus sąlygos.

Apgaulingas Mindaugo karūnavimas

so ir sidabro, indų ir sidabrinių ir auksinių gražių
brangenybių ir daug žirgų. Tuomet drąsiai galėjo tar-
ti „jeigu užmuši ir papjausi Tautvilą, dar daugiau gau-
si”. (Mindaugo kny ga: istorijos šaltiniai apie Lietu-
vos karalių /parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Darius
Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (at-
sakomasis redaktorius), Rimvydas Petrauskas; Lie-
tuvos istorijos institutas. – Vilnius. Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2005: 111). Mindaugas su-
prato, kad su krikš čionimis tinka taip bendrauti, nes
dėl turtų jiems Dievo įsakymas „Nežu dyk” negalio-
ja. Joks krikščionis dėl tokių žodžių tuo metu dar pa-
gonio Mindaugo nesudrausmino. Jokiam krikščioniui
nepasirodė, kad taip elgtis nedora. Tame pat pasa-
kojime minimas ir Mindaugo į šiuos žo džius gautas
atsakas: „...jaučiu tau drau giškumą”. Jiems tai buvo
natū ralus bendravimas mąstant apie tyrą sielą, trokš-
tančią keliauti į dangaus karalystę. Toks buvo Min-
daugo ir Lie tuvos krikščionybės pradžiamokslis,
gautas iš Ordino brolio kunigo Kristijono.

Mindaugas taip pat suprato, kad tuomet popie-
žiui Inocentui IV ne sie lovados, o turtų reikalai rū-
pėjo, ir to dėl popiežius, protestuodamas prieš tai, kad
imperatorius Frederick II negrąžina užimtų žemių,
monarchą be skrupulų ekskomunikavo ir detro niza-
vo. Konfliktas baigėsi Frederick II mirtimi. Kas pa-
sakys, anot vertėjo Liudo Jovaišos, ar tuomet trium-
fuojantis popiežius – verus imperator vadindamas
Mindaugą „ypatinguoju sūnumi” teikdamas jam
leidimą vai nikuotis ir priimdamas Lietuvos valsty-
bę į šv. Petro leną, negalvojo apie kada nors galintį
pasikartoti panašų konfliktą (dėl turtų) ir ar neieš-
kojo potencialių sąjungininkų? (To jam žūtbūt reikėjo,
kadangi dėl mongolų totorių antplūdžio) krikščio-
niškoji Europa pasijuto stovinti ant bedug nės kraš-
to, o Inocentas IV totorių grės mę įvardijo kaip vie-
ną iš penkių sopulių, tai lietuvių krikštas Bažny čiai
turėjo suteikti vilties, jog naujoji krikščionių kara-
lystė padės sulaikyti pagonių mongolų keliamą grės-
mę? [...] Mindaugo laikų Lietuva XIII a. pirmos pu-
sės pranciškonui Baltra miejui Anglui regėjosi kaip
„derlinga, daug kur pelkėta ir itin miškinga, išraižyta
upių ir vandenų, pilnut pil na žvėrių ir gyvulių” žemė,
kurioje „be upių, girių ir pelkių, mažai kitų įtvirtintų
vietų”. (Jovaiša, Liudas. Bažnyčia Mindaugo krikš-
to laikais. Mindaugas karalius. /sudarė Vytau tas Ali-
šauskas. – [Vilnius]: Aidai, 2008: 10–15). Taigi žemiškų
gėrybių sočiai ir užgrobti jas atrodė nesudė tinga, te-
reikėjo pakrikštyti ir karūnuoti Mindaugą, nes XIII
a. vidurys Europai buvo grėsmės kupinas laikotar-
pis dėl totorių antplūdžio. Popie žiai ėmė rūpintis
krikščionybės gy nyba, tad ir Mindaugo „atradi-
mas” popiežiui Inocentui IV buvo malonus įvykis.

Nukelta į 14 psl.

Be to, tokias sąlygas įtakojo išorės veiksniai. Lietu-
vos valstybės jis nesukūrė, tačiau ją reformavo, su-
 stiprino centrinę valdžią [...], priartino ją prie vaka-
rietiškos (sukrikščionintos) civilizacijos. Tai yra jo
istorinė reikšmė (Baranauskas, Tomas. Lietu vos
valstybės ištakos: monografija. – Vilnius: Vaga, 2000:
210, 217). Tačiau Mindaugo pasėta nesantaika šalies
viduje buvo juntama ilgai. Tik Min daugo giminėms
žuvus visa Lietuva galėjo galutinai susilieti į vieną
stip rų politinį organizmą. Ir tikrai, Trai deniui vieš-
pataujant išnyksta antago nizmas tarp monarchijos
ir atskirų giminių partikuliarizmo, ir matome Lietuvą
vieningą, kurios politiniame gyvenime aktyviai ir su-
tartinai dalyvauja visos lietuvių giminės.

Nenuginčijamas Mindaugo nuo pelnas yra tas,
kad jis, spręsdamas valstybės išlikimo klausimus ir
stabdydamas išorės agresiją, politiniais tikslais pa-
sikrikštijęs ir karūnavęsis, atvedė Lietuvos valsty-
bę į tarptautinį de jure pripažinimą.

Žuvus Mindaugui Lietuvos valsty bė (nors ir pa-
keitusi valdymo bū dą) nežlugo, neiširo, dėl jos sos-
to bu vo kovojama, jis buvo (kokybiškai nau  ja, anks-
čiau susidariusios Lietu vos valstybės) vertybė. Ne-
sant žmo nių bendrumo jausmo, o tik idėjinei tušty-
bei, nei Mindaugui, nei kam kitam vien dėl to, kad
taip užsigeidė, nebūtų pavykę sukurti valstybės
net ir jėga. Nenatūraliai, ne tautiniu pag rindu su-
darytos valstybės anksčiau ar vėliau pasmerktos su-
byrėjimui. Tai rodo Žečpospolitos, Austro-Ven grijos,
Jugoslavijos, SSRS ir daugelis kitų pavyzdžių.

Karūnavimas

Nagrinėjant Mindaugo karūnavimo aplinkybes
tenka pažvelgi į jo dip lomatinius veiksmus ir tai, ką
jam te ko atlikti, kad krikščioniškoje Euro poje taptų
pripažintu lygiateisiu valdovu, t. y. karaliumi. Pir-
miausia jis ofi cialiai turėjo tapti krikščionimi. Pagal
katalikų ar stačiatikių apeigas, bet turėjo pasi-
krikštyti. Mindaugui ap sisprendus ir pasirinkus
Vakarų Europos katalikišką krikštą, jį krikš čioniškų
tradicijų mokė Ordino brolis kunigas Kristijonas.

Mindaugas bu vo geras mokinys. Jis mokėsi kate kiz-
mo, buvo iniciatyvus, kartu išmo ko ir tuometės Eu-
ropos politinį kate kizmą. Mindaugas suprato, kas yra
Europa, kas joje yra popiežius ir ko kios jo galios, bet
nepamiršo savo po li tinių varžovų, ypač stipraus
varžovo Tautvilo. Žinodamas su kuo ir kaip kalbėti,
Mindaugas siuntė pasiuntinį pas Livonijos ordino
magistrą. Suprantama, prieš tai nusiuntė daug auk-

Taip pavaizduotas Mindaugas Alexander Guagnini kroni-
kose.                                          Internetinių šaltinių nuotraukos

Giedriaus Kazimierėno paveikslo „Mindaugo karūnavi-
mas. Lietuvos krikštas” fragmentas.
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIuS, mD, fACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRunSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

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

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

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

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

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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,,Surašymo” nr. 96 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: NUOTYKIAI.

Kryžiažodį išsprendė:
Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL

Julija Burneikis, Chicago, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,Draugo”
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete be jokio

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@
draugas.org

ir gauti ,,log in” bei
slaptažodį. 

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Atkelta iš 11 psl.

Įvairių kraštų valdovai būdavo vainikuojami ka-
raliais kaip šv. Petro įpėdinio vasalai. Kaip Kristaus
vie ti ninkas jo karalystės valdytojas žemėje, popiežius
stovėjo visų karalių vir šūnėje. Tad jam priklausė tada
vyriau sioji teisė spręsti ir apie visus žmo giškus da-
lykus, nes jis, kaip Kristaus įgaliotas, jautėsi turįs že-
mėje ir aukš čiausio teisėjo valdžią. Šitokiai Ino cento
III ideologijai atstovavo ir Ino centas IV. [...] Tokia
adaptacija teisi niu ir politiniu atžvilgiu dažnai reiš-
 kia leninę priklausomybę, kuri jau ži noma iš popiežių
santykių su karo lingais.

Karūna nudžiugino Mindaugą [...] Jis suprato
tiek karūnos meninę vertę, tiek politinę jos reikšmę.
[...] Šią karūną [...] Mindaugas nešiojo krikščionių
Dievo malonės dėka. Jis galėjo aukoti pagonių die-
vams kaip aukojęs, tačiau visa tai buvo smulkmenos
(Gudavičius, Edvardas. Lietu vos krikščionėjimas
Vidurio Europos kontekste = Die Christianisierung
Litauens im mitteleuropäischen Kon text: straipsnių
rinkinys: tarptauti nės mokslinės konferencijos, skir-
tos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems ju-
biliejiniams metams, me džiaga /sudarė Vydas Do-
linskas; ver tė: Klaus Berthel ... [et al.]. – Vilnius: Lie-
tuvos dailės muziejus: Dizaino stu dija „Savas takas”,
2005: 144), palyginus su išsaugota valstybe, su prūsų
ir latvių likimu. Kaip jis padarė (valstybės valdymo
pertvarką), tiksliai pasakyti negalima. Kur bepažvelg -
tume – ar į suvienijimo (tiksliau – į valdymo per-
tvarkos) priežastis ir ap linkybes, ar į metodus, ar į
pačią su vienijimo (centralizuojant valdymą) eigą, vi-
sur trūksta šaltinių, o esami yra fragmentiški. [...] At-
siradę nauji (valstybės raidos aiškinimo priežastiniai
metodai), rašytiniai, archeolo giniai ar kitokie šalti-
niai gali iš es mės pakeisti įvykių rekonstrukciją.

Ką dėl krikšto Lietuva laimėjo 
ir ko neteko

Knygoje „Mindaugas karalius” pradėtas nagri-
nėti klausimas – ką laimėjo ir ko neteko Lietuva, XIII
a. viduryje išsižadėjusi katalikiškosios krikščionybės.
Apie Lietuvos krikšto nuopelnus yra daug įvairių au-
torių darbų, todėl trumpai apžvelkime, ko Lietuva ne-
teko išsižadėjusi katalikiškosios krikščionybės.

„Mindaugo pripažinimas Bažny čios sūnumi
kartu reiškė ir jo sutiki mą pripažinti popiežių val-
dovu (senjoru ar siuzerenu), rašant tai atitin kamoje
inskripcijoje ar kokioje kitoje akto formoje. Bažny-
čios sūnaus ypa tingumas: šis sūnus tokiu tampa ko-
 vo damas ir jai atnešdamas savo šalį” (Gudavičius, Ed-
vardas. Mindaugas ir Morta – pirmoji krikščionių šei-
ma Lietuvoje. Mindaugas karalius. /su da rė Vytautas
Ališauskas. – [Vilnius]: Aidai, 2008: 38–39). Karūna-
vimo apei gas ištyręs E. Gudavičius mini, kad „ka-
rūnuojamasis pradėdavo atlikti (karūnavimo) apei-
gas pasižadėdamas ginti Romos Bažnyčią, (bet ne savo
šalį). Patepant aliejumi, melsta Dievo valdovą įtakoti
palaikyti bažnyčią, bet ir vėl – neprisiekia ginti savo
ša lies. Valstybės teisiniai pagrindai ir sa varankišku-
mas karūnavimo metu tampa antraeiliu dalyku su
toli sie kian čiomis pasekmėmis. Žinoma, kad 1255 m.

studentams dėstyto mokslinio komunizmo discipli-
nos ir kai uždarėme Aukštąją partinę mokyklą. To-
dėl prie teiginio, kad „pagoniškoji Lietuva buvo toli
nuo šio XIII a. vidurio Vakarų Europos intelektua-
linio vidurkio” (Jovaiša, Liudas. Bažnyčia Mindau-
go krikšto laikais... p. 16) vertėtų pridurti žo džius –
„ačiū Dievui”.

Prie šių netekčių pridėkime dar ir tai, kad Lie-
tuva išvengė Trisde šim ties metų karo, Baltramiejaus
nakties, čia mažai tesireiškė ir inkvizicija.

Pats popiežius atpagonino 
karalių Mindaugą

Laisvė ir atsakomybė nėra savai minė duotybė. Ne-
gebėjimą ir nenorą jų siekti Erich Fromm įvardija kaip
agresyvaus destruktyvumo priežastį. Atsisakantys sa-
varankiško sprendimo laisvės, pasirenkantys pa-
klusnu mą yra ribojami baimės ir viliasi, kad jais pa-
sirūpins (popiežiai ar kiti) galingesnieji. Tačiau sve-
timai valiai paklūstantys žmonės praranda ir gali mybę
geriau atskleisti savo gebė ji mus, saviraišką ir ga-
liausiai patiria egzistencinę beprasmybę. Mindaugas
po krikšto jautė savų vertybių sistemos netekties pa-
vojų, jautė, kad naujame, naudos išskaičiavimais
grin džiamame ir savininkiškame pasau lyje susigrą-
žinti baltiškąją dvasią – tą senolių širdyse amžiais ne-
šiotą, kaup tą ir puoselėtą savęs ir aplinkos suvokimą
dar bus galima. Dar vieną iš Mindaugo atkryčio
priežasčių Rim vydas Petrauskas nurodo Ordino bro-
 lių žiaurumą, minimą 1299 m. Rygos arkivyskupo Jono
raštuose popiežiui. Todėl vėliau Mindaugas atsisakė
krikš čionybės ir atkūrė tikrą, tvirtą ir stabilų gyve-
nimo esmės pamatą, pa remtą dora, savais papro-
čiais, grin džiamais gamtos ir visatos dėsniais. Jis pats
patyrė, kad blogis atsiranda ten, kur suyra darna.

Z. Ivinskis Vatikano archyvuose rado anų laikų
popiežių rašytų laiškų tekstus, kuriuos prelatas Pau-
lius Ja tulis taip komentuoja: „Popiežius ta čiau nus-
tebo gavęs Mindaugo prane šimą, kad Rygos ganyto-
jas, konsek ravęs vyskupą Kristijoną, iš jo pri ėmė pries-
aiką savo vardu, tuo būdu Lietuvos vyskupiją pri-
skirdamas kaip sufraganiją Rygos arkivyskupijai. Va-
dinasi, buvo peržengti popiežiaus duoti įgaliojimai.
(Beje, popiežius taip pat pažeidė karalių vainikavimo
formuliarą. „Mindaugą karūnavo ne arkivyskupas, o
popiežiaus įgaliotas vyskupas” (Gudavičius, Edvardas.
Min daugas ir Morta... p. 42–43). Žino ma, tiek Rygos ar-
kivyskupui, tiek Li vonijos ordinui rūpėjo užsitikrinti
sa vo valdžiai Lietuvos plotus. [...] Mindaugui buvo ži-

nomi vokiečių kėslai, taigi jis greitai pa-
siskundė popie žiui. Inocentas IV tučtuojau
įsakė Neuenburgo (Naumburgo) vyskupui
Saksonijoje, kad Šventojo Sosto var du
naujai priimtų iš vyskupo Kristi jono
priesaiką, panaikindamas aną Rygos ar-
kivyskupo priimtą (Boruta, Jonas. Lietu-
va ir Šventasis sostas: istorinė perspek-
tyva. // Lietuvių ka ta likų mokslo akade-
mijos metraštis, t. 23. 2009: 261, 262). Naum-
burgo vys kupui popiežius Inocentas IV
1254 m. rugsėjo 3 d. rašė, kad [Rygos] arki -
vyskupas [...] paskyrė tave minėtos baž-
nyčios vyskupu ir priėmė tavo [krikščio-
niškosios] ištikimybės priesaiką savo ir
savo bažnyčios vardu, nors tai nieku būdu
nesiderino su mūsų valia. [...] Kadangi mi-
nėtas kara lius vėliau nuolankiu raštu pa-
prašė mūsų, kad šiuo reikalu pasirūpin-
tume Apaštalų Sosto valia, mes pritarda-
mi jo prašymams, nusprendžiame, kad tu
nieku būdu nesi įpareigotas laikytis mi-
nėtos duotos priesaikos (Mindaugo knyga:
istorijos šaltiniai ... p. 74). Suprantama, kad
perkrikštijimo nebuvo, o iš to seka, kad
Mindaugo krikštas yra eilinė tur tų iš-
troškusių krikščionių apgaulė, atlikta as-
mens, neturėjusio tam įga lio jimų ir skir-

ta iš Mindaugo gauti žemių ir brangenybių dovanų pa-
vidalu. Taip oficialiai pats popiežius Inocentas IV 1254
m. rugsėjo 3 d. raš tu, neatimdamas karūnos, atpago-
nino karalių Mindaugą, tad Mindaugui jau neberei-
kėjo nieko skelbti, kad atsisako krikščionybės.

Kodėl Mindaugą pakrikštijo ne turintis įgalioji-
mų šventikas, atsako pirmojo Liono, arba tryliktojo
Visuo tinio Bažnyčios susirinkimo, įvykusio Lione
1245 m., sutartis dėl turtų, liudijanti, kad krikšto ce-
remonijų atlikimas suteikdavo krikštytojams teisę
pretenduoti į naujai atsivertu sių krikščionių gyve-
namas teritorijas. Livonijos ordino kunigas Kristi jo-
nas, pakrikštijęs Mindaugą, teoriš kai aplenkė turtų
ištroškusius vyskupus ir Ordino riterius.

Apgaulingas Mindaugo karūnavimas

Mindaugas gavo popiežiaus Aleksandro IV leidimą
karaliumi vainikuoti savo sūnų (Baronas, Da rius.
Karalius krikščionis Mindau gas popiežių akimis.
Mindaugas karalius. /sudarė Vytautas Ališauskas.
– [Vilnius]: Aidai, 2008: 25). O jei būtų negavęs tokio
leidimo, tai tuomet kraš to valdovu popiežius galėjo
paskir ti kitą administratorių su kara liaus teisėmis.
Kaip mini E. Guda vi čius, nors Mindaugo krikštas
buvo su prastas kaip jo aplinkos – šalies apkrikšti-
jimas, išplėšiant ją iš pago ny bės bei be išlygų pri-
pažįstant Apaštalų sosto jurisdikciją, (todėl Europoje)
ne vienas karalius pripažino (ne tik religinę, bet ir)
politinę popiežiaus viršenybę, kaip jo vasalas [...] tu-
rėjęs pasižadėti paklusti Šv. Sostui. [...] Teisiniu po-
žiūriu nuo Inocento IV prasidėjęs vad. „Dekreta lijų
teisės klestėjimo laikotarpis” [...] Dekretalijos im-
periją traktavo kaip Bažnyčios dalį, pasaulietinė val-
džia turėjo paremti dvasinę ten, kur pastarajai to pri-
reiks (Gudavičius, Ed vardas. Mindaugas ir Morta...
p. 35–37). Žvelgiant į valstybės savaran kiš kumą,
matome akivaizdų jos nykimą.

Be politinės nepriklausomybės kartu netenkama
ir dalies krašto eko nominės gerovės. Krikšto metu
Lietu va įsipareigojo kasmet Bažnyčiai perduoti de-
šimtąją dalį bendro naciona linio turto taip, kaip nu-
matyta Šven tajame Rašte: Visos žemės dešimti nės, ar
tai būtų javų iš dirvos, ar me džių vaisių, priklauso
Viešpačiui (Kun 27: 30). Be to, reikėjo išlaikyti ir kraš-
tą užplūdusius elgetaujančiuosius vienuolius.

Nereiktų pamiršti, kad tuo metu Europoje kūrėsi
universitetai. Atro dytų, kad tai lyg būtų pažangos ro-
diklis, kurio netekome, tačiau ko tuo me tu mokyta
tuose universitetuose. Ta i gi tikėjimo filosofijos ir te-
ologijos, scho lastikos ir kitų, su tuo siejamų dalykų.
Šią netektį galime prilyginti netekčiai, kai atsisakėme

,,Mindaugas”. Dail. Arūnas Slapšys. 2012 m.

,,Mindaugo karūnavimas”. Dail. Adomas Varnas, 1952–1953 m.



15DRAUGAS 2019 LIEPOS 6 D., ŠEŠTADIENIS

draugas.org/mirties

PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A  † A
JULIUS JARULAITIS

Juozo Jarulaičio ir Ievos
Luinytės-Jarulaitienės sūnus,
kilęs iš Jonelaičių kaimo, paliko
šį pasaulį 2019-ųjų birželio 21-ąją.
Gyveno Royal Oak, Michigane. 

Julius augo septynių vaikų
šeimoje – kartu su broliais bei se -
serimis  Boleslovu, Elena, Bronis -
lava, Janina, Jadvyga ir Vytautu.
Iki Antrojo pasaulinio karo pra -
džios padėjo savo tėvui žvejyboje.
Vėliau įstojo į Lietuvos šaulių
są  jungą ir tapo partizanu, kol
1944-ųjų rudenį buvo priverstas bėgti nuo sovietinės valdžios. Keletą
metų praleido dirbdamas policininku Vokietijos pabėgėlių stovykloje,
kol galiausiai 1948-aisiais gavo leidimą vykti į JAV. Čia iš pradžių ap-
sistojo pas tetą ir pusbrolį, po to kartu su kitais lietuviais persikėlė
į Detroitą, kur visi vylėsi įsidarbinti. 1950-aisiais Julius gavo darbą
Ford Motor Company – čia jis ir jo draugai pradėjo savo kelią
amerikietiškosios svajonės įgyvendinimo link. Dirbdamas automo-
bilių gamykloje Julius užtikrino pragyvenimą ne tik sau, bet ir savo
šeimai – žmonai Gertai Gunther, su kuria susituokė 1952 m. bei
vaikams Lillian (g. 1953) ir Thomas (g. 1957).

Julius džiaugėsi ne tik darbu, bet ir artima draugyste su kitais
lietuviais, su kuriais kartu vykdavo žvejoti ar lošdavo kortomis, ap-
tarinėdami naujienas iš Lietuvos ir pasvajodami apie grįžimą į
tėvynę. Jis nuolat siųsdavo siuntinius savo šeimai, likusiai kitoje
geležinės uždangos pusėje.

Julius be galo mylėjo savo vaikus. Nors darbas atimdavo didžiąją
laiko dalį, jis taip pat užtikrino šeimos gerbūvį, o tėvas vaikams visa-
da pabrėždavo mokslo svarbą. Abu vaikai sėkmingai kūrė savo
ateitį: Thomas atidarė restoraną ir dirbo rinkodaros vadybininku
Texas Roadhouse restoranų tinkle, o Lillian tapo organizacinės
plėtros mokslų daktare.

1978 m. sulaukęs pirmojo savo anūko James, dar po po kelerių
metų, 1980-aisiais, atidavęs tris savo gyvenimo dešimtmečius Ford Mo-
tor Company, Julius galiausiai išėjo į pensiją. Tuomet įstojo į golfo ir
Detroito ,,Kovas” sporto klubus. Kelionės su draugais ir golfo varžy-
bos Detroite, Clevelande, Čikagoje tapo jo mėgstamiausiu užsiėmimu.
Dar iki išpopuliarėjant sveikam bei ekologiškam gyvenimo būdui,
Julius nuolat sportavo, sveikai maitinosi bei ragino tai daryti kitus.

Julius susilaukė ir daugiau anūkų: Frank ( g.1984), Nick (g.1987),
Anthony (g. 1988), David (g. 1992) bei Andrew (g. 1995). Visus juos be
ga lo mylėjo, mėgo dalintis su jais gyvenimiškomis patirtimis ir kar-
tu stebėti Detroito ,,Tigers” beisbolo rungtynes. Nekyla jokios
abejonės, kad 39-erius metus, kuriuos jis nugyveno išėjęs į pensiją,
jis buvo puikus senelio pavyzdys.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 1991-aisiais, Julius pirmąkart
aplankė Lietuvą ir šis įvykis tapo džiaugsmingu susitikimu tiek su
daugeliu likusių jo šeimos narių, tiek su jaunesniąja karta,  apie kurią
tebuvo skaitęs laiškuose. Julius atgavo Lietuvos pilietybę ir kartu su
žmona dar kelis kartus buvo nuvykęs į Lietuvą.

Pasiekęs garbingą amžių, Julius žiūrėdavo televizorių, skaitydavo
lietuvišką spaudą ir padėdavo kitiems visur, kur tik galėjo. Nors jo
gyvenimas susiklostė gal ir ne visai taip, kaip tikėjosi jaunystėje, bet
jis jautėsi ramus ir dėkingas, kad ši kelionė žemėje atnešė ir daug gėrio.
Jis tikėjo darbštumo ir pagarbos kitiems galia. 

Paskutiniaisiais  gyvenimo metais,  garbaus 100-ojo  jubiliejaus
proga, Julius sulaukė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimo ir padėkos už gyvenimo nuopelnus. 

Jubiliejaus proga jį taip pat pasveikino Michigano valstijos at-
stovas Jim Ellison.

2019-ųjų vasarį Julius tapo proseneliu – sulaukė provaikaičio
Christos. Jis džiaugėsi kasdien gaudamas naujų jauniausio šeimos
nario nuotraukų ir, nepaisant to, kad taip ir nespėjo su juo susitikti,
jautė ypatingą jųdviejų tarpusavio ryšį. Juos siejo vienodos šypsenos
ir skardus juokas, o jais grįstas artimas prosenelio ir provaikaičio
ryšys tęsis dar ištisą šimtmetį. 

Juliaus Jarulaičio gedi plati jo giminė, išsibarsčiusi ne tik po
Jungtines Amerikos Valstijas, bet ir kitose šalyse, bet skaudžiausiai
netektis palietė jo mylimą žmoną Gertą, su kuria kartu pragyveno 68-
erius metus. Jų tarpusavio meilė ir atsakomybė neišnyks su šia mir-
timi, o tik sustiprės ir iškils kaip pasigėrėjimo ir pagarbos verto gyven-
mo pavyzdys. 

Liūdintys artimieji

A † A
LIDIJA VAITONIS

Mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 95-erių metų. 
Gimė 1923 m. liepos 17 d. Lietuvoje.
Gyveno Marquette Parko apylinkėje, anksčiau Toronte, Ka na-

 doje. 
Nuliūdę liko: dukterėčia Zelma Noreika su šeima; Zelmos duk-

 tė Rita su šeima; sūnėnas Emilis Hollenderis su šeima bei kiti ar-
 ti mieji ir draugai. 

Velionė bus pašarvota liepos 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki
11 val. r. Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 Wolf  Rd., Western
Springs, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos  sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

A † A  
SOPHIE D. MONTVILAS

(ABARAVIČIUS)
Mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų.
Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. 
Gyveno Lemonte. 
Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint,

Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai
Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. 

A. a. Sophie buvo a. a. Jono žmona.
Ilgus metus išdirbo ,,Ace Hardware” bendrovėje. 
Priklausė Lemont Senior Group.
Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 9 d., nuo 9:30 val. r. iki

10:30 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy.,
Palos Hills, kur 10:30 val. r. bus meldžiamasi už velionės sielą. Po
apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės Socialinių reikalų skyrius liepos 10 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į skaityklą
PLC Lemonte, kur matysite LRT istorinės se-
rijos  ,,Laisvės kaina. Disidentai” dvyliktąjį fil-
mą.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje liepos
12 d., penktadienį, 7 val. v. istoriko Mindaugo
Klovo paskaita „Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės sostinė Vilnius – daugiatautis
miestas be lietuvių?” Paskaita bus skaitoma

lietuvių kalba su vertimu į anglų kalbą. Kvie-
čiame jus atvykti (6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629).

� Prasidėjo PLC kino filmų pievelėje se-
zonas! Filmai bus rodomi: liepos 26 d., rugp-
jūčio 9 d., rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 6 d. Ren-
ginio pradžia – 7 val. v. (filmas prasideda sau-
lei nusileidus). Vieta – PLC pikniko aikštė.
Filmai nemokami. Renginio metu veikia
baras. Pirkdami gėrimus ir užkandžius, jūs
remiate Pasaulio lietuvių centrą.

Atvirų durų diena
DRAUGE

Liepos 12 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v.

Jūsų lauks: 
Istorija, slypinti ,,Draugo”
redakcijos ir vienuolyno pastatų
viduje, nuotraukose bei ekrane
Gimtadienio tortas
Pokalbiai apie praeitį ir dabartį 
Knygos, kurių galėsite įsigyti už 1 dolerį

1:30 val. p. p. Marijonų vienuolyno koplyčioje
kun. Gediminas Keršys aukos šv. Mišias

4545 West 63th Str., Chicago, IL 60629

4545 West 63th
Str., Chicago, IL

Aplankykite mus DRAUGO

110-ojo Gimtadienio proga! 

MABenkA resTAUrAnT & BAnQUeTs
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMoUs - BesT in ToWn – PAnCAkes
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

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

NEW FLAVORS AVAILABLE – TRY THEM ALL!

PLAIN, (NO SALT ADDED), CARAWAY, GARLIC & ONION, 

JALEPENO, CHIVE, DILL, BASIL & HERB

HORSERADISH & SMOKED, FETA

ASK FOR US AT YOUR FAVORITE DELI OR VISIT US ONLINE

www.andrulischeese.com   1-877-6CHEESE

110 metų – ir vis leidžiame ,,Draugą”!
Įdomų, aktualų ir spalvingą. 

Kad laikraštis gyvuoja, nemaža dalimi prisideda
ir dosni Lietuvių Fondo parama.

,,Draugo” leidėjai ir redakcija stengsis
ir toliau nenuvilti skaitytojų.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

,,Draugo” leidėjai, administracija
ir redakcija nuoširdžiai sveikina
nenuilstantį tarybos pirmininką

VYTĄ STANEVIČIŲ
su gražia gyvenimo sukaktimi.
Linkime sveikatos, energijos 

ir Dievo palaimos. 

Ilgiausių metų!


