
PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

04
-0

6-
20

15

ANTRADIENIS – TUESDAY, BALANDŽIO – APRIL 7, 2015 • Vol. CVl Nr. 41 Kaina 1 dol.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. – Cervantes

Po pievą ritinėjosi 
margučiai – 5 psl.

Laisvės žvejai – 10 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su festivalio „Kino
pavasaris” rengėjais ir režisieriumi Mišeliu Hazanavičiumi. Iš Lietuvos žydų šei-
mos kilęs kūrėjas mūsų šalyje lankosi Prezidentės globojamo jubiliejinio 20-ojo

festivalio „Kino pavasaris” organizatorių kvietimu. Už 2011 metais išleistą filmą „Ar-
tistas“ penkis „Oskarus” ir tris „Auksinius gaublius” laimėjęs M. Hazanavičius Lietu-
voje pristatė savo naujausią juostą „Ieškojimai” apie žmonių likimus Rusijos kare prieš
Čečėniją.

„Per 20 metų ‘Kino pavasaris’ subrandino naują – reiklią, pilietišką ir sąmonin-
gą žiūrovų kartą. Tai karta, kuri geba kritiškai mąstyti, diskutuoti, pasirinkti ir vertin-
ti”, – sakė šalies vadovė.  

Pasak Prezidentės, šiandien kinas jau nėra vien tik maloni laisvalaikio pramoga.
Jis tampa vis reikšmingesne pasauline diskusijų platforma, kurioje keliami socialiniai,
politiniai ir visuomeniniai klausimai. Šalies vadovės teigimu, tai išskirtinis reiškinys,
žiūrovams patraukliu būdu galintis atskleisti melą ir demaskuoti propagandą.

Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas festivalis „Kino
pavasaris” – didžiausias ir ilgiausias šio žanro renginys Lietuvoje. Per 20 jo gyvavi-
mo metų buvo pristatyta 1700 naujų filmų, kuriuos peržiūrėjo daugiau kaip 850 tūks-
tančių kino mylėtojų.

Festivalyje nuolat vyksta ir lietuviško kino premjeros, renkami geriausi aktoriai.
Šiuo metu lietuviški filmai užima apie 25 proc. viso „Kino pavasario” repertuaro.

Prezidentės spaudos tarnyba

Mirė
Nepriklausomybės

Akto signataras
Romualdas Ozolas

Balandžio  6 dieną, pirmadienį,
Vilniuje mirė Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signataras, VI ir
VII Seimų narys, filosofas Ro-
mualdas Ozolas. Jam buvo 76-eri.

Romualdas Ozolas gimė 1939
m. sausio 31 d. Joniškėlyje

(Biržų apskrityje).  1957  m. bai-
gė Bazilijonų vidurinę mokyklą.
1957–1962 m. studijavo VU Istori-
jos-filologijos fakultete. – 11 psl.

R. Ozolas G. Savicko nuotr.

„Kino pavasaris” subrandino pilietišką
ir sąmoningą kartą

Režisierius M. Hazanavičius ir Prezidentė D. Grybauskaitė R. Dačkaus nuotr.

Padėti žmogui – policininko pareiga
Čikagos lietuvio policininko žygdarbis

Pereitą penktadienį, balan-
džio 3 d., pietrytiniame Či-
kagos rajone Gage Parke po-
licininkai išgelbėjo dviejų į
rimtą avariją patekusių vyrų
gyvybę.

Teisėsaugos pareigūnai Hec-
tor Fuentes ir Peter Gurs-
kis, patruliuodami aštun-

toje apylinkėje, pamatė, kaip kak-
tomuša susidūrė automobilis su
sunkvežimiu. Abi transporto
priemonės užsiliepsnojo. Polici-
ninkai iškart sureagavo ir suge-
bėjo nelaimėlius ištraukti iš gais-
ro. „Negalėjome laukti, kol ug-
niagesiai prisistatys”, – tvirtino
H. Fuentes. Kolega P. Gurskis su
juo visiškai sutiko. „Manau, jog
mudu pačiu laiku buvome rei-
kiamoje vietoje. Iškart, ilgai ne-
mąstant, teko sureaguoti į tai,
kas ką tik įvyko”, – sakė lietuvis
policininkas.

H. Fuentes ir P. Gurskis kar-
tu patruliuoja jau 15 metų. Tądien
jiedu važiavo Kedzie gatve į šiau-
rę paskui mažą „Chevy Aveo”

Čikagos policininkai – herojai: Peter Gurskis (k.) ir Hector Fuentes 
Quinn Ford, Chicago Tribune nuotr.

automobilį. Ties 57-tos gatvės sank-
ryža šis netikėtai susidūrė su sun-
kvežimiu. Policininkai negali nusa-
kyti avarijos priežasties. H. Fuentes
tvirtina, kad sunkvežimo vairuoto-
jas bandė persirikiuoti, tačiau jam
nepavyko tai padaryti laiku. Abu

avariją matę policininkai patvirtino,
jog automobiliai suliepsnojo iš kar-
to. Pribėgę prie ,,Chevy Aveo”, Fuen-
tes ir Gurskis pamatė, kad automo-
bilio vairuotojo kojos buvo įstrigu-
sios prietaisų skyde. 

– 12 psl.



ku? Prasidėjusi vidinė konkurencija
nieko gero nežadėtų dar tik bręstančiai
partijai. Ankstyvas apsvaigimas gali
greitai išmušti iš po kojų realybę. 

Kad liberalams nebus lengva, jau
galima numanyti ir šiandien – pre-
tenzijas reiškia (sklinda kalbos užku-
lisiuose) milijonierius verslininkas
Visvaldas Matijošaitis, lengvai laimė-
jęs mero rinkimus Kaune, ir buvęs po-
licijos komisaras Vytautas Grigaravi-
čius, dar lengviau laimėjęs Alytuje. Jų
nepartinės komandos sukaupė nema-
žą rinkėjų kapitalą, ir jie gali užsino-
rėti tapti valstybinės reikšmės veikė-
jais. Projektuotojai naujosios politinės
jėgos  vadovu mato V. Matijošaitį. To-
kie konkurentai liberalams būtų ypač
pavojingi, nes jų rinkėjas yra panašus,
be to – tai šviežesnė jėga, o žmonės, kas-
kart balsuojantys vis už kitus, labiau
griebs naują blizgutį. Todėl šiandie-
ninės liberalų svajonės gali nepasi-
teisinti. Žinoma, priklausys ir nuo to,
kaip naujiesiems merams seksis tvar-
kytis savo miestuose (V. Matijošaitis
jau dabar daro abejoti verčiančius
žingsnius, pvz., lipdydamas naująją
daugumą Kaune, koalicijos partne-
rius tartis kviečiasi posėdžiauti ne
miesto savivaldybėje, o savo praban-

giame koncerno ofise, ir tai žmonėms
nepatinka).

Dar vienas dalykas, galintis pa-
kišti koją liberalams – kad jie neturi
daug pajėgių žmonių. Yra keletas ži-
nomų personų, ir jie visi sėdi Seime.
Tai parodė ir Vilniaus pavyzdys. Li-
beralai į savivaldybės administracijos
vadovo postą paėmė nepartinį. Jie
sakė neva toks buvo jų planas – pri-
traukti kuo daugiau nepartinių, bet
kad ir plika akimi matyti – paruoštų
žmonių jie neturi. Žinoma, kylanti
ant bangos partija staigiai gali priau-
ginti prisiplakėlių armiją, bet tuomet
tektų atsisveikinti ir su „švarios jėgos”,
kuriai dabar sakosi atstovaujantys li-
beralai, vardu, ir su komandiniu vei-
kimu. Nesusicementavusi ir laiko ne-
patikrinta jėga yra trumpalaikė, atsi-
randa daug nuomonių ir vadų. Net ir
tokioms subrendusioms politinėms
partijoms kaip konservatoriai, kurių
nariai yra labai atsidavę savo vadams
ir idėjai, užteko prisijungti tris kartus
mažesnę narių skaičiumi partiją,
krikščionis demokratus, kad po vienos
sėkmingos kadencijos prasidėtų san-
tykių ir įtakos aiškinimasis, ir tai la-
bai greitai numušė partijos autoritetą
ir  populiarumą.

Taigi kol kas Lietuvos politiniame
lauke lieka trys rimtesnės partijos – so-
cialdemokratai, liberalai ir konserva-
toriai-krikščionys demokratai. Tie-
siog – klasika! Artėjame prie dvipar-
tinės sistemos, kaip įtakingiausiose pa-
saulio valstybėse? Panašu į tai, nors į
šį klausimą atsakys tik būsimieji Sei-
mo rinkimai. 

Visai ne pokštas, kad populia-
rumą prarandantiems konser-
vatoriams ėmėsi advokatauti

R. Pakso partijos „Tvarka ir teisingu-
mas” vienas iš svarbių asmenų – buvęs
Seimo narys ir dėl Raseinių mero pos-
to parlamentaro posto atsisakęs Re-
migijus Ačas (garsiojo krepšininko
Jono Valančiūno uošvis). Tvarkietis
kritikavo socialdemokratų vieną iš
vadų G. Kirkilą, kuris pareiškė: jeigu
Tėvynės sąjungos pirmininku taps
jaunasis Gabrielius Landsbergis, kon-
servatoriams – galas. R. Ačas ginčijo –
blogesnis variantas būtų, jeigu pir-
mininke būtų išrinkta I. Degutienė, nes
ji yra pridariusi klaidų, pvz., tapusi
Seimo pirmininke bemat susipyko su
Prezidente. O socialdemokratams ge-
riau patylėti, nes jie yra beviltiškai pa-
senę ir neturi jaunimo.

Bet ne socialdemokratai ir kon-
servatoriai šiuo metu yra dėmesio
centre Lietuvoje, o tolesnis Liberalų są-
jūdžio kilimas. Politikuotojams ką tik
baigęsi savivaldos rinkimai davė ge-
rokai peno pasjansams – Tėvynės są-
jungai keičiant vadovą  šios partijos po-
zicijos tampa neaiškios (beje, kai tik
partijos vadovas A. Kubilius, Lietuvos
Seimo narys ir Seimo opozicijos  va-
dovas, pareiškė nebekandidatuosiąs į
partijos pirmininkus, tuojau pat gavo
pasiūlymą būti Ukrainos prezidento P.
Porošenkos užsienio patarėju, ir suti-
ko juo būti). Darbo partija ir paksi-
ninkai silpnėja, ir į politikos olimpą įsi-
veržęs Liberalų sąjūdis jau bando ma-
tuotis būsimas koalicijas valdžioje.
Mat liberalams sėkmingi buvo ne tik
praėjusieji rinkimai (rezultatus jie
pagerino dvigubai), bet jų  populiaru-
mas vis dar stebuklingai kyla ir po rin-
kimų taip, kad jie jau pralenkė kon-
servatorius. Nors būsimuosiuose Sei-
mo rinkimuose liberalai vargu ar bal-
sų paverš iš konservatorių, kurie turi
savo tvirtus rinkėjus, balsuojančius ir
akmenimis lyjant, bet jie gali paimti
daugiau balsų iš menkėjančių kairių-
jų partijų – Darbo partijos ir „Tvarkos
ir teisingumo”. Manoma, kad ir savi-
valdos rinkimuose savo rezultatus jie
pagerino būtent šių partijų sąskaita.
Taigi beveik visi politikieriai darbie-
čius ir tvarkiečius jau nurašė (gal ne-
atsitiktinai „tvarkietis” R. Ačas ėmė
girti konservatorius, o iš „Tvarkos ir
teisingumo” pasitraukusių tėvo ir sū-
naus Mazuronių vienas jau pasuko
pas liberalus). Natūralu – tai buvo
vie no asmens partijos, kurių narių
nejungė jokia ideologija. Jungė vienas
žmogus, o kai tas žmogus pasišiukšli-
no ar atsibodo, jo gerbėjai traukiasi
arba ieško naujos „motinėlės”. 

Štai tokioje situacijoje liberalai
žurnalistų jau peršami su socialde-
mokratais. Iš Lietuvos praktikos ži-
nome, kad liberalai nėra labai skru-
pulingi ideologiškai, ir, atrodo, kad
jiems nelabai svarbu su kuo dėtis. Ir su
kairiaisiais jie yra buvę valdžioje, ir su

dešiniaisiais, todėl tik būsimų rinkimų
rezultatai gali lemti, kas bus jų part ne-
ris kitą kadenciją. Žvelgiant iš šių die-
nų realijų, jiems kitą kadenciją valdžia
praktiškai jau yra garantuota – nė so-
cialdemokratai, nė konservatoriai gali
neturėti kito rimtesnio part nerio, todėl
liberalų balsai įgautų aukso vertės. Jei-
gu daugiau balsų gautų socialdemok-
ratai, kuriems tai būtų geresnis (su-
kalbamesnis) partneris negu konser-
vatoriai, jie eitų su jais. Liberalų są-
jūdžio pirmininkas taip ir pasakė „Del-
fi” žurnalistui: „Nesinorėtų čia dabar
burti. Dar yra per anksti kalbėti, kas
bus po pusantrų metų. Aišku, kad
centro-dešinės koalicija mums yra aiš-
kesnė, suprantamesnė. Bet neaišku, ko-
kie bus centro-dešinės partijų rezul-
tatai 2016 m. Seimo rinkimuose”, –
sakė E. Masiulis. Taigi jie neatmeta ga-
limybės, jeigu konservatoriai gaus
mažiau balsų, dėtis su kairiaisiais (G.
Steponavičius su tuo nesutinka). 

Liberalai pilna to žodžio prasme –
ant bangos, ir populiarumo vardan
jie net skubiai keičia savo nuomonę.
Pvz., Seimo rinkimų programoje jie pa-
sisakė prieš šauktinių kariuomenę ir
už profesionalų kariuomenę, o ka-
dangi ši nuostata šiuo metu nėra po-
puliari, jie Seime balsavo už šauktinių
kariuomenę. Dar daugiau – jų atstovas
Antanas Guoga, kuris liberalams savo
patriotinėmis nuostatomis atnešė daug
naudos rinkimuose, įsteigė fondą rem-
ti Lietuvos kariuomenę. Taigi liberalai
gali užsitikrinti netgi pačių radika-
liausių dešiniųjų balsus. Todėl libera-
lams reiktų ypač saugoti staiga išgar-
sėjusį Antaną Guogą, kad jis nesu-
kurtų savo partijos ar neperbėgtų pas
kitus (kol kas jis neigia tokią galimy-
bę). Beje, A. Guoga taip įsisvajojo, kad
tikisi laimėti net Seimo daugumą:
„Reikia bandyti laimėti 72 mandatus ir
pakeisti Lietuvą”, – sako jis. Daugoka,
turint mintyje, kad šiuo metu Seime li-
beralams atstovauja 11 atstovų (du iš
jų laimėjo merų postus – Varėnoje A.
Kašėta, o Vilniuje – R. Šimašius, juos
pakeis kiti; o vienas pakartotiniuose
rinkimuose laimėjo Vilniuje, Žirmūnų
apygardoje). 

Tik klausimas – ar liberalams per-
dėtos ambicijos nepakiš kojos? Žiūrėk,
kad užsisvajoję ambicingieji politikai
susiplieks, kuris viršesnis, kuris gra-
žesnis ir protingesnis. Jau dabar jie iš-
sako skirtingus požiūrius, o ir milijo-
nierius A. Guoga vargu ar ilgai kentės
paprasto partijos nario pozicijoje, ar
neužsimanys tapti partijos pirminin-
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Lietuvos politikoje – 
pavasariniai skersvėjai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

2015 BALANDŽIO 7, ANTRADIENIS

O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį
prailginti sau gyvenimą?!(Mato 6:27)

Žmogus niekada nesupras gyvenimo
dovanos taip, kaip ją mato Dievas, nes
žmogus yra gyvybės vartotojas, o Dievas

kūrėjas. Daugelis iš mūsų nebranginame
gyvenimo laiko, net nesusivokdami kenkiame
savo gyvybei, lengva ranka švaistome kūno ir
proto sveikatos palaiminimus. Nors ir supran-
tame, kad šio gyvenimo kūniškieji  ištekliai
nė ra amžini  bei greitai senkantys, dažniau-
siai pradedame vertinti ir branginti gyvybę
tik tada, kai ji ima slysti iš rankų. Tokiomis
akimirkomis suprantame, kad iš viso gyveni-
mo svarbiausia yra gyvybės dovana. Kad ši

dovana būtų išgelbėta amžiams, Kristus ir atėjo į šį pasaulį bei tavo trapų
gyvenimą.  Jei tiki Jėzaus auka, tavo gyvybė yra saugi. Jei tiki, kad Jis
mirė už tave, gali drąsiai laukti savo prisikėlimo, tu amžinosios mirties
nepatirsi. Kristaus prisikėlime, tarsi Nojaus laive, visos tikinčios ir gyvy-
bę branginančios sielos yra saugios laiko vandenyse. Vanduo nuseks, lai-
kas pasibaigs, naujasis pasaulis prasidės! Ar tu jame būsi?  

Nuoširdžiai sveikinu visus su Šventomis Velykomis! 
Palaiminto jums dvasinio prisikėlimo! 

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ’’! – www.draugas.org



priešo „Gazpromo” galimybė mus papirkinėti, bau-
ginti ir šantažuoti.

� � �

Kas dar džiugina, teikia vilčių, optimizmo? Ar-
timiausiu metu Lietuvoje ims veikti užsienietiški
„Lidl” prekybos centrai. Jie turėtų sudaryti rimtą
konkurenciją šiandien Lietuvoje be didesnės kon-
kurencijos veikiantiems Lietuvos prekybos cent-
rams. Vaizdžiai tariant, mūsų „maximos” bus pri-
verstos mažinti pagrindinių prekių kainas, nes už-
sienietiškoji „Lidl” garsi būtent ...savo mažomis kai-
nomis. 

Kad apsimoka pirkti maisto produktus „Lidl”
parduotuvėse, įsitikinau dar tuomet, kai gyvenau Da-
nijos sostinėje Kopenhagoje. „Nori įsigyti pigesnių,
bet kokybiškų prekių – skubėk į ‘Lidl’, o ne į kokią
nors kitą parduotuvę,” – tokia taisykle vadovavosi
nedidelė Kopenhagoje dirbančių lietuvių grupelė, ku-
riai priklausė ir šių eilučių autorius.

Tad jei iki šiol „Maxima” savininkai nekreipė
dėmesio į Konkurencijos tarybos rekomendacijas,
o Konkurencijos taryba nenorėjo atidžiau pažvelg-
ti į „Maxima” kainų politiką, tai dabar sąžiningą
konkurenciją skatinančias užduotis atliks užsie-
nietiškoji „Lidl”.

� � �

Kokiomis dar naujienomis galėtume pasi-
džiaugti sulaukę šv. Velykų?

Lietuvos Valstybės saugumo departamentas
paskelbė ne abstrakčią, ne paviršutinišką, o būtent
išsamią ir konkrečią ataskaitą apie šiandien šaliai
iškilusius pavojus. Nors Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė kritikuoja šį mėnesį VSD direktoriaus pos-
tą paliekantį Gediminą Griną, girdi, šis užsiėmė tik
grėsmių konstatavimu, o prievolę jas šalinti – pa-
miršo, džiugu vien dėl to, kad viešoji VSD ataskai-
ta atidesniam skaitytojui leidžia susidaryti išsamų
vaizdą, kiek daug pavojų bei negandų mūsų tyko. 

Prieš keletą metų VSD tokių konkrečių atas-
kaitų, kur būtų nurodytos Lietuvoje veikusių rusų
šnipų bei įtartinų žurnalistų bei visuomenės veikėjų
pavardės, dar nerengė.

� � �

Pasitikėjimo savo jėgomis suteikia ir
Lietuvos kariuomenės vadas generolas
majoras Jonas Vytautas Žukas. Duodamas
interviu žurnalui „Valstybė” jis priminė
Šveicarijos pavyzdį. Nors Šveicarija ne-
turi tiesioginės sienos su Rusija, nors ji
iš visų pusių apsupta taikiai ir civilizuo-
tai nusiteikusių kaimynių, ji vis tiek ski-
ria ypatingą dėmesį kariniams reika-
lams. „Visa Šveicarija yra kariuomenė.

Tai sistema, leidžianti tikėtis didžiausio gynybinio
visuomenės pajėgumo, nes valstybės gynyba suvo-
kiama kaip būtinas piliečio įnašas. Net neįgalus as-
muo, kuris negali tarnauti, turi mokėti tam tikrą mo-
kestį, nes negali būti karys ir ginti valstybės, tai už
jį darys kiti. Manau, kad tai geriausias pasiauko-
jančio požiūrio į savo valstybę pavyzdys”, – žurna-
lo „Valstybė” redaktoriui Eduardui Eigirdui pasa-
kojo kariuomenės vadas J. V. Žukas.

� � �

Vienuolio abitą dėvintis Brolis Pijus paskelbė
puikų interviu „Lietuvos ryte”. Atsakinėdamas į
Gintos Gaivenytės klausimus jis buvo tvirtas, prin-
cipingas: „Jei pasirenku taikos kelią, privalau su-
stabdyti agresorių”. Puiki Brolio Pijaus mintis:
dėl Lietuvos saugumo atsakingi mes visi, Lietuvą pri-
valu ginti bet kokiomis sąlygomis...

Optimizmo teikia ir delfi.lt paskelbtas Aurimo
Naivio straipsnis, kuriame autorius teigia, jog pa-
sakos apie baisią Rusijos Federacijos karinės ma-
šinos galią turėtų ir likti pasakomis, nes turime pa-
kankamai pajėgumų garbingai gintis bei apsiginti...

� � �

Tačiau būti tokiam optimistui kaip Estijos pre-
zidentas Toomas Hendrik Ilves, – vis tik negalima.
Duodamas interviu estiškiems leidiniams (tą pub-
likaciją persispausdino ir kai kurie Lietuvos bei Lat-
vijos leidiniai, įskaitant ir delfi.lt) Estijos vadovas
tvirtino, esą Ukrainos scenarijus negalimas Estijoje,
nes Estijoje ...labai aukštas pragyvenimo lygis. Su-
prask, Kremlius neturi preteksto pulti Estijos, nes
dauguma Estijos rusakalbių nenori gyventi taip
skurdžiai, kaip dabar gyvena dauguma Rusijos
žmonių.

Estijos prezidentas T. H. Ilves kažkodėl pamiršo,
kad jo šalis visai neseniai buvo užpulta. Omenyje tu-
riu Estijos slaptųjų tarnybų karininko Estono Koh-
vero pagrobimą. Nors tai – į Krymo okupaciją ar siau-
tėjimus Rytų Ukrainoje nepanašus incidentas, vis dėl-
to tai – agresija.  Estijos saugumo policijos (KaPo) ka-
rininką Estoną Kohverą rusų agentai pagrobė Esti-
jos teritorijoje. Jis iki šiol – Rusijos nelaisvėje. 

Žodžiu, niekas iš mūsų neturėtų prarasti saiko
jausmo – nei pesimistai, nei optimistai.

Lietuvoje visada buvo daug žmonių,
kurie vykdė svetimųjų primestą po-
litiką. Vykdė vien todėl, kad tai daryti

kur kas lengviau ir paprasčiau nei kurti sa-
vąją. Ši gausi lietuvių grupė ne tik uoliai tar-
navo svetimiesiems. Ji visąlaik slopino,
menkino lietuvius, kurie bandydavo įgy-
vendinti tikrąją politiką – lietuviškąją. 

Lietuviškąją politiką kuriančius lie-
tuvius svetimųjų interesų gynėjai laikė
mirtinais savo priešais. Svetimųjų interesų gynėjų
gretos Lietuvoje visuomet būdavo gausios, o lietu-
viškųjų interesų puoselėtojų būriai gausumu ne-
pasižymėdavo... Šią mintį savo istoriniuose-filoso-
finiuose romanuose analizavo Anapilin prieš pat šv.
Velykas iškeliavęs rašytojas, eseistas Petras Dirgė-
la. Jei esame brandi tauta, tokie klausimai turėtų rū-
pėti mums visiems. Tai – mūsų visų reikalas. Nes vie-
nas iš pagrindinių stiprios valstybės bruožų – žinoti,
kas ir kodėl talkina svetimiesiems. Ne mažiau
mums svarbi tema – kokius darbus nuveikti priva-
lome, kad lietuviui būtų lengviau atsispirti svetimųjų
užmačioms. 

� � �

Turime džiugių naujienų. Paskutinę vasario sa-
vaitę Europos Komisija (EK) nutarė kurti Europos
Sąjungos (ES) valstybių energetinę sąjungą. Svar-
biausias nutarties tikslas – silpninti priklausomy-
bę nuo Rusijos politinių intrigų bei mažinti milži-
niškas energijos išteklių importo kainas. 

Europietiškos vienybės šiuose reikaluose reikėjo
seniai. Be tokios vienybės vargu ar ES galima vadinti
pilnaverte sąjunga. Juk iki šiol ES narės su agre-
syvia, imperinių ambicijų neatsisakiusia Rusija
tardavosi individualiai – kaip kuri išmanė. Todėl
Kremlius sėkmingai ir griovė europietišką vienybę:
iš pataikūnų reikalaudavo mažesnių kaštų, iš prin-
cipingųjų – kelis kartus didesnių.

Iki šio EK nutarimo energetika buvo silpnoji ES
vieta. Ištisus dešimtmečius europiečiai ženkliai
permokėdavo Rusijai. Kur tai matyta, kur tai girdėta:
ES elektros kainos 30 proc. didesnės nei Jungtinėse
Valstijose, o dujų kainos didesnės už kainas Ame-
rikoje beveik visu 100 proc! 

Tad džiaukimės: artėja diena, kai Rusija nebe-
galės lojalumo nusipirkti mainais už mažesnes
elektros ar dujų kainas. Tačiau džiaukimės vis tik
santūriai, nes nežinome, ar šis sumanymas bus
įgyvendintas, omenyje turint Kremliaus mokėji-
mą kurpti intrigas, šantažus bei diversijas.

� � �

Šiandien turime dar vieną viltingą žinią. Lie-
tuvos Konstitucinis Teismas apgynė Suskystintų
gamtinių dujų terminalą. Lietuviškoji Temidė pa-
reiškė, kad Suskystintų gamtinių dujų įstatymas ne-
prieštarauja mūsų Konstitucijai.

Seimo opozicijos  vadovas Andrius Kubilius šią
bylą laiko išskirtine, nes, jo nuomone, bylą organi-
zavo „Achema”, gaunanti naudą iš terminalo, bet ne-
norinti už tai mokėti. „Seimo nariai, kurie kreipė-
si į Konstitucinį Teismą, A. Kubiliaus nuomone, buvo
paprasčiausi „Achemos” įrankiai.

Anot opozicijos vadovo, įgyvendinant SGD ter-
minalo statybą buvo susiduriama su rimtomis kliū-
timis, kurios dabar įveiktos. „Mes, mūsų Vyriausy-
bė, priėmėme politinį sprendimą, suplanavome ir
pradėjome statyti terminalą. Taip pat įgyvendinome
ir dujų sektoriaus pertvarką, kad terminalas galė-
tų veikti. Visą laiką turėjome gintis nuo „Gazpromo”
ir visokių vietinių skardžių. Galų gale apgynėme ter-
minalą ir nuo dabartinės valdžios partijų, kurios
kreipėsi į Konstitucinį Teismą”, – sakė A. Kubilius.

Ši byla buvo nagrinėjama pagal trijų pareiškė-
jų – Seimo narių grupės, Lietuvos apeliacinio teis-
mo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašymus. Seimo narių grupę sudarė Vytenis And-
riukaitis, Birutė Vėsaitė ir kiti valdančiajai dau-
gumai priklausantys parlamentarai. 

Beje, ši parlamentarų grupė ginčijo ir įstatymo
11 straipsnio 1, 2, 3 dalių konstitucingumą. Šiomis
nuostatomis įtvirtinta vadinamoji 25 proc. taisyklė,
pagal kurią gamtinių dujų įmonės privalo įsigyti
bent 25 procentus per SGD terminalą importuojamų
dujų, neatsižvelgiant į tokio įsigijimo sąlygas ir eko-
nominį pagrįstumą. 

Išsiverskime šiuos teisininkų terminus į lietu-
vių kalbą ir turėsime viltį: mažėja mirtino Lietuvos
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Santūrus 
optimizmas
GINTARAS VISOCKAS

Šių metų gegužės 1–15 dienomis vyks JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai. Visi
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys pil-

namečiai lietuviai bei jų šeimų nariai turės galimybę
išrinkti 60 Tarybos narių, kurie 2015–2018 metais va-
dovaus didžiausiai pasaulyje lietuvių išeivijos or-
ganizacijai.

Balsuoti galima trimis būdais: internetu, paštu
ar asmeniškai, atėjus į vietinę rinkiminę apylinkę.
Norintys balsuoti internetu privalo iki balandžio 7
d. užsiregistruoti rinkimų svetainėje adresu
http://www.rinkimai2015.us/register. Balsuosian-
tys paštu turi iki balandžio 20 d. apie tai pranešti vie-
tinei rinkimų komisijai. Nusprendę balsuoti asme-
niškai iš anksto registruotis neprivalo – jie gali rin-
kimų dieną ateiti į rinkiminę apylinkę ir užsire-
gistruoti.

Rinkimus administruojančios JAV LB Krašto
Rinkimų komisijos pirmininkas Algirdas Grybas tei-
gė, kad šiemet ypatingas dėmesys skiriamas mo-
dernioms informacijos sklaidos priemonėms. ,,Džiau-
giamės, kad šiuolaikinių technologijų, socialinių
tinklų pagalba apie rinkimus galime informuoti vis
daugiau Amerikos lietuvių: pirmą kartą rengiant rin-
kimus naudojomės reklamos ‘Facebook’ svetainėje
galimybėmis ir taip pasiekėme jau daugiau nei 20
tūkst. lietuvių”, – teigė A. Grybas. Šiemet taip pat pir-

mą kartą buvo sukurta specialiai rinkimams skir-
ta interneto svetainė http://www.rinkimai2015.us.
Joje pateikiama išsami informacija apie rinkimų
eigą pristatomi kandidatai, ten taip pat vyks balsa-
vimas internetu.

Išrinkti Tarybos nariai trejus metus dalyvauja
metinėse Tarybos sesijose, kuriose dirba švietimo,
kultūros, jaunimo, visuomeninių reikalų, organi-
zacinių reikalų, finansų, socialinių reikalų, sporto,
religinių reikalų ir įstatų komisijose. Komisijų na-
riai svarsto ir siūlo nutarimus Krašto valdybos – JAV
LB vykdojomo vieneto – veiklai. Taip pat iš Tarybos
narių yra renkamas prezidiumas, kuris tvarko Ta-
rybos veiklą ir bendradarbiauja su Krašto valdyba.

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lie-
tuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija,
vienijanti visus JAV gyvenančius lietuvius bei jų šei-
mų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia
lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius
renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus,
mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietu-
viams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra
svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis orga-
nizacijos veiklos kryptį bei būdus.

JAV LB Tarybos info

Amerikos lietuviai rinks naują valdžią
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TELKINIAI

Teskamba lietuviška daina!
LORETA TIMUKIENĖ

Čikagos lituanistinė mokyk-
la gy vuoja jau 23 metus, ji
įkurta sujungus Čikagos

aukštesniąją, Dariaus ir Gi rė no bei
Donelaičio lituanistines mo kyklas.
Susirinkę šeštadieniais į mo kyklą
ne tik rašome, skaitome lietuviš-
kai – šalia šių pamokų šokame
lie  tu viškus šokius, dainuojame
lietuviš kas dainas. Kaip smagu
užtraukti skambią lietuvišką dai-
ną kasmetinėje lietuviško žodžio
šventėje, kalėdi niuose renginiuo-
se, dalyvauti su dai na Vasario 16-
osios ar Kovo 11-osios minėjimuo-
se. Mokyklos dainorėliai jau yra
dalyvavę JAV ir Kanados lie tuvių
dainų šventėse: 2006 metais mo-
 kyklos choras, vadovaujamas Bi-
rutės Jasinskienės ir Jūratės Grab-
liaus kie nės, dainavo Čikagoje vy-
kusioje VIII dainų šventėje, o 2010
metais  mūsų dai nininkai, vado-
vaujami muzikos mokytojos Jo-
lantos Banienės, dalyvavo IX dai-
nų šventėje Kanadoje, To ron to
mieste. Jubiliejinei X dainų šven-
 tei mokyklos choristus ruošia mo-
kytoja Dalia Gedvilienė. Jai būtų
sunku išsiversti be šaunių pagal-
bi ninkų būrio – mokyklos direk-
torės Laimos Apanavičienės, tėvų
komiteto narių Noros Alonso ir
Antano Rašy mo, mokytojų Marijos
Adamonis, Da nutės Petraitienės,
Rimos Priš man tie nės.

Kovo 22 d. mokyklos choras tu-
 rėjo puikią progą kartu su kitais
dainininkais ir talentinguoju pia-
nistu Rudolfu Budginu koncer-
tuoti Le monte vykusioje Lietuvos
Nepriklau somybės 25-mečiui skir-
toje šventėje ,,Geltona, žalia, rau-
dona”. Gegužės 9 d. dainininkai
koncertuos savo mo kyk loje. Su ne-
kantrumu laukiame vasaros, kai
susirinkę į dainų šventę iš širdies
kartu su kitais dalyviais padai-
nuosime dainų dainelę. Te skam ba
lietuviška daina, te šios šventės ai-
das pasiekia visuose pasaulio kam-
peliuose gyvenančių lietuvių šir-
 dis!

Loreta Timukienė – ČLM di-
rektorės pavaduotoja

ČLM choras su vadove ir jos pagalbininkais. Tre-
čioje eilėje pirma iš k. choro vadovė Dalia Ged-
vilienė. Ketvirtoje eilėje iš k.: pagalbininkai An-
tanas Rašymas, Marija Adamonis, Danutė Pet-
raitienė, toje pačioje eilėje iš d.: Nora Alonso,
Rima Prišman tienė.

Choristų mintys apie dainą:

,,Dainuoti man smagu, gera,
dai na man leidžia išlaisvinti savo
mintis – tai nuostabu!”

Simona Bilevičiūtė

,,Daina yra mano širdyje ir
ten ji vi sada bus. Kai aš dainuoju,
man būna linksma, norisi šokti, bet
kartais būna ir liūdna. Man patin-
ka ir dainuoti, ir šokti.”

Urtė Likatavičiūtė

,,Man dainavimas yra džiaugs-
mas, šventė. Smagu, kad dainuo-
dama galiu būti kartu su savo
draugėmis.”

Laura nainytė

ČLM choro pagalbininkai. Iš k.: Marija Ada-
monis, Dalia Gedvilienė, Danutė Petraitienė,
Rima Prišman tienė, Nora Alonso, Antanas Ra-
šy mas.       Audronės Sidaugienės nuotraukos

Įvertintos vaikų pastangos

2014m. gruodžio mėnesio šeštadie-
niais  Čikagos lituanistinėje mo-

kykloje (ČLM) buvo renkamas maistas, norint
padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šei-
moms, St. Peter Claver misijai (Robbins, IL),
Chicago Southwest PADS (Marquette Park) ir
kitoms organizacijoms. Daugiausia maisto su-
rinkusios klasės buvo apdovanotos ,,Sarpino’s
pizzeria” picos pietumis ir ,,Dadu” ledais. Per
keturis šeštadienius buvo surinkta daugiau
nei 750 svarų maisto! Daugiausia surinko 4A
klasė (89 svarus), antroje vietoje buvo 3A  ir
7 klasės (po 45 svarus), trečioje vietoje – 1B ir
lietuviškai besimokančiųjų klasės (po 42 sva-
rus)! Kovo 28 d. 4A, 3A ir 7 klasių mokiniai
tėvų komiteto buvo pavaišinti pica. Balandžio
11 d. 4A ir 1B besimokantys smaguriaus
,,Dadu” ledais.

Antanas Rašymas 
tėvų komiteto pirmininkas



DR. VIKTORAS STANKUS

Kiekvieną pavasarį, kai atgimsta gam-
ta, žydai mąsto apie savo istorinę ke-
lionę iš Egipto faraono vergijos ir apie
laisvės prasmę. Seder vakarienės, pa-
grindinio žydų Velykų – Passover – ri-
tualo metu kiekvienas įsipareigoja gin-
ti žydų tautos laisvę ir visą žmoniją.

Šių metų „American Jewish Com-
mittee” tarptautinę diplomati-
nę Seder vakarienę, vykusią Cle-

velande, Kol-Ami šventovėje, pradėjo
AJC Ohio regiono direktorė Lee C. Sha-
piro. Susirinkusius įvairių tikybų dva-
sininkus, valdžios pareigūnus, kon-
sulinio korpuso bei bendruomenių at-
stovus sveikino ir apibūdino AJC dar-

bą AJC prezidentas Michael L. Cantor.
Jis bendraisiais reikalais yra taręsis ir
su LR generaliniu konsulu Čikagoje
Marijum Gudynu.

Seder vakarienės tema – laisvė,
smurtas ir terorizmas pasaulyje (Iz-
raeliui – Hamas, Lietuvai – Rusijos
grėsmė), Ukrainos krizė (vakarienėje
dalyvavo Ukrainos generalinis kon-
sulas Clevelande Andrew Fute), prie-
volė dirbti kartu saugant laisvę, ger-
biant tokius laisvės kovotojus kaip
dvasininkas Boenhoffer, kurį naciai pa-
korė. Armėnų dvasininkas Hratch
Sargsyan priminė armėnų genocidą,
ragino budėti, kad tokie reiškiniai ne-
sikartotų šiandien.

Įprasmindamas lietuvių-žydų san-
tykius JAV LB atstovas dr. Viktoras
Stankus prezidentui Cantor, direktorei

Shapiro įteikė „Drauge” (š. m. kovo 7
d. numeryje) aprašytą istoriją (išvertus
į anglų kalbą), kaip pagarbiai lietuviai
prisimena 1920 m. už Lietuvos lais-
vę žuvusį žydų kilmės Amerikos ka-
riuomenės vyr. leitenantą Samuel J.
Harris. Jis po mirties apdovanotas
Vyties kryžiumi, Lietuva jo našlei pa-
skyrė pensiją, lietuviai Amerikoje,
Arlingtono nacionalinėse kapinėse
Washingtone, pastatė jam paminklą. Ir
šiuo metu Lietuva rengia jo žūties mi-
nėjimus.

Kartu įteikta nuostabi „Interna-
tional Historical Commission” ir Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos iš-
leista  knygelė „We Stand Together”
(Mes stovime kartu), kurioje tarp kitų
svarių žinių atkreipiamas dėmesys į
Lietuvos Seimo 1990 m. gegužės 18 d.
deklaraciją apie žydų tautos genocidą
nacių okupuotoje Lietuvoje, nukentė-
jusiųjų pagerbimą ir nepritarimą an -
ti semitizmui. Sovietai buvo numarinę

Holocausto paminėjimą, buvo sako-
ma, kad nukentėjo ne žydai, o „sovie-
tų žmonės”.

Šiandien Lietuva, žydų organiza-
cijos, Izraelis bendrauja, plėtoja tar-
pusavio santykius.

Prieš Seder bendrą vakarienę AJC
surengtame pristatyme rabinas And-
rew Baker apgailestaudamas kalbėjo,
kad antisemitizmas vėl reiškiasi Eu-
ropoje. Lietuvą jis pristatė kaip tei-
giamą pavyzdį, nes Lietuva susitarė su
žydų organizacijomis dėl žydų orga-
nizacijų turto, atimto nacių ir sovietų
okupacijų metu, restitucijos. 

Renginyje dalyvavo LR garbės ge-
neralinė konsulė Ingrida Bublienė ir
dr. V. Stankus.

Metodistų dvasininkė Nan (Gied-
raitis) Morgan pasidžiaugė, kad Seder
vakarienė yra gera proga taip atvirai
bendrauti. Ir tikrai – Izraelis ir Lietu-
va – abi panašaus likimo tautos, abi ko-
vojančios už savo egzistenciją. 
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Nepasiduodanti tauta
AJC regiono direktorė Lee C. Shapiro, senatoriaus Portman atstovė, rabinas Andrew Baker, konsulė Ingrida Bublienė

Viktoro Stankaus nuotraukos
AJC Ohio regiono prezidentas Michael L. Cantor kalba
Seder dalyviams.

,,Jis yra gyvas ir eina
prieky Tavęs”

Tai žinia, kurią kunigas Liudas Miliauskas lin-
kėjo išsinešti mums iš Velykinių pamaldų Lie-
tuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapi-

joje. Ši eilutė Evangelijoje – Angelo žinia moterims,
aptikusioms tuščią Jėzaus kapą – atgaivino šiandien
mano tikėjimą, sakė kunigas. Jo žinia: ,,Aš buvau čia
iki tavęs, viską sudėliojau, ir dabar esu prieky tavęs”.
Tereikia sekti – susitelkus, dėmesingai. O tai pri-

klauso nuo mūsų. Mes renkamės, į kokias savo gy-
venimo sritis įsileisim Viešpatį. Bet iš tikrųjų – kuo
daugiau pavedam Jam visas savo gyvenimo dalis, tuo
labiau jos susitvarko, išsilygina, įsivyrauja fizinė ir
dvasinė harmonija. Neveltui kryžius, priminė ku-
nigas L. Miliauskas, simbolizuoja vienybę su Dievu
(vertikali linija) ir vienybę su žmonėmis (horizantali
linija – ,,mūsų rankos”).

Tikinčios širdies santykį su Dievu jis palygino
su pavasariu: kaip atgimstanti gyvybė pasirodo ne-
tikėčiausiose vietose ir netikėčiausiomis formo-
mis, taip ir tikėjimo ,,palaistytas” žmogus apdova-
nojamas vertybėmis, apie kurių buvimą net neži-
nojo...

Prieš pamaldas, sukvietęs prie altoriaus sek-

madieninės mokyklos vaikus, kunigas L. Miliauskas
kalbėjosi su jais ne tik apie didžiausią Dievo duotą
mums gyvybės dovaną, bet ir apie tai, kad Jis nuo-
lat gali padėti mums būti geresniais. Mes daug ką ga-
lime pagerinti, pataisyti savyje – tik reikia paprašyti
Jo pagalbos, aiškino kunigas. 

Po pamaldų ir sekmadieninės mokyklėlės už-
siėmimo visi – vaikai, tėveliai, seneliai – pabiro į pa-
va sarinės saulės nutviekstą parapijos kiemą. Čia, at-
želiančioje pievoje ir jau pumpurėliais apsipylu-
siuose krūmuose Velykė paliko mažiesiems dovanų
– įvairiaspalvių margučių. Vaikai prisirinko jų pil-
nus krepšelius!

Ramunės Lapas info ir nuotr.

Simas ir Anika Indra ir MikasMažasis Blake
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2015metų balandžio 26 dieną
Vil niuje įvyks antrieji ,,Gy-

vybės apdova no jimai”. Apdovanoji-
mai, skirti pa gerb ti prie gyvybės puo-
selėjimo tie siogiai ir netiesiogiai la-
biausiai pri si dėjusius asmenis, orga-
nizacijas bei iniciatyvas, simboliškai
vyks Pasau li nę gyvybės dieną, Lietu-
voje minimą nuo 1998 metų. Apdova-
nojimus inicijuoja žurnalas „Ateitis”,
internetinis tinklalapis „Bernardi-
nai.lt” ir Mari jos radijas. Renginį glo-
boja Vilniaus arkivyskupas metropo-
litas Gintaras Grušas.

Dažnai kalbant apie gyvybę ap si-
ribojama abortų, eutanazijos ir laisvo
pasirinkimo klausimais, kurie su skal-
do visuomenę į dvi stovyklas ir nepa-
stebime, kiek svarbių darbų bū na pa-
daryta visai šalia mūsų.

„Kai gyvenimas matuojamas pa gal
bendrojo produkto augimą ir techno-
logijų pažangą, būtina sustoti ir pa ma-
tyti žmogų: silpną kūdikį ir juo besi-
rūpinančią šeimą, besiblaškantį jau-
nuolį ir kantriai jam gyvenimo kryptį
rodančius bičiulius, krizę išgy ve nančią
mamą ir nepaliekančius jos vienos su
savo problemomis, paliegusį senelį ir jį
slaugančius. Gyvybės apdo vanojimų
tikslas – pastebėti gyvenimą ir viltį tei-
kiančius žmones, papasakoti apie jų ini-
ciatyvas, pasidalinti sektinais pavyz-
džiais ir priminti, kad kiek vienas žmo-
gus yra vertybė”, – teigia „Ateities” re-
daktorė Reda Sopranaitė.

Kviečiame Jus siūlyti iniciatyvas, organi-
zacijas ar žmones, ku rie yra verti gyvy-
bės puoselėtojo vardo, šioms nominaci-
joms: 

• „Už palankios aplinkos gimdy vei
ir vaikui kūrimą”

• „Už šeimos stiprinimą”
• „Už dvasinę ir fizinę pagalbą

silpnesniam” 
• „Už pagalbą suabejojusiems gy-

,,Gyvybės apdovanojimai” 2015
 ve nimo prasmingumu”

• „Už jaunimo ugdymą atsakin gam
požiūriui į gyvybę”

• „Už profesinį pasiryžimą puose-
 lėti gyvybės kultūrą”

• „Už gyvybei palankų verslą” 
• „Už ilgametį indėlį gyvybės kul-

 tū ros puoselėjimui”.
Elektroninę anketą iki balandžio

14 d. kviečiame pildyti internetinia me
puslapyje www.gyvybesapdovanoji-
mai.lt. Nugalėtojams, kuriuos iš rinks
autoritetinga, iš įvairių sričių spe cia-
listų sudaryta komisija, šventi nio ren-
ginio metu bus įteiktos Gy vy bės tra-

pumą ir didybę simbolizuojan čios lašo
formos statulėles.

Tikimės, jog sulauksime žmonių
įsitraukimo ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
viso pasaulio. Vienas iš pagrindi nių šių
apdovanojimų tikslų yra suži noti apie
gražias iniciatyvas ar men kiausią
žengtą žingsnį, kuris paskatino šalia
esantį artimą žmogų ar visą bendruo-
menę dar labiau patikėti Gy vybės ga-
lia. Nesvarbu, kuriame pa saulio kam-
pelyje bebūtumėte – lau kia me Jūsų
gražių ir įkvepiančių pa vyzdžių!

Organizatorių info

Vilniaus paveikslų galerijoje pri-
statyta knyga apie išeivijos lie-
tuvį Juozą Bačiūną.

Naujausia lietuvių išeivijos is-
torijos tyrinėtojos dr. Daivos
Dapkutės monografija yra

skirta vieno iš senosios kartos Ame-
rikos lietuvių, verslininko, „Tabor
Farm” vasarvietės savininko, garsaus
visuomenininko, spaudos leidėjo ir
rėmėjo, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininko Juozo Bachuno-
Bačiūno (1893–1969) gyvenimo ir veik-
los istorijai.

Remiantis istoriniais šaltiniais
atskleidžiami svarbiausi ir mažai ži-
nomi jo gyvenimo momentai, prista-
toma sėkmingo verslo istorija, anali-
zuojama lietuviška visuomeninė veik-
la, atskleidžiamas J.  Bačiūno vaid-
muo Amerikos lietuvių tautinės srovės
organizacijose ir įnašas į Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės kūrimą. Du
kartus (1963 m. ir 1968 m.) išrinktas Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
pirmininku J. Bačiūnas tapo savotiš-
ku simboliniu tiltu tarp senosios gry-
norių ir naujosios dipukų kartų lie-
tuvių išeivijoje. Vadovaudamas PLB,
J. Bačiūnas aplankė Australiją, Euro-
pą, Pietų Ameriką ir ten gyvenančius
lietuvius, rūpinosi jų padėtimi ir ra-
gino burtis į Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenę.

Ši knyga atverčia dar vieną pa-
mirštą mūsų istorijos puslapį: supa-
žindina su žmogumi, kuris neabejoti-
nai vertas pasaulio lietuvio vardo, ku-
ris, visą gyvenimą praleidęs ne Lie-
tuvoje, savo gyvenimu liudijo, kad lie-
tuvybė – ne kliūtis daug pasiekti sve-

timame krašte, kuris, sukūręs savo
verslo imperiją ir išgarsėjęs tarp ame-
rikiečių, ne vienam buvo pavyzdys,
kaip galima išlikti lietuviu ir net di-
džiuotis lietuviu esant.

JAV Bačiūnas sukūrė sėkmingą
verslą – vasarviečių tinklą „Tabor
farm”. Pasibaigus vasaros sezonui,
verslininkas savo poilsiavietę atiduo-
davo lietuviams. Čia vykdavo „Santa-
ros-Šviesos” suvažiavimai, rinkdavo-
si skautai, žmonės, kurie nepamiršo
Lietuvos ir siekė jos nepriklausomy-
bės.

„Gyveno, sakyčiau, dvigubą gy-
venimą. Verslo srityje jis buvo ‘ame-
rikonas’ tikra to žodžio prasme, o visą
laisvalaikį, jeigu tokio buvo, jis buvo
visa siela paskendęs lietuvybėje”, –

,,Draugo’’ prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ’’
internete be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 
administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in’’ bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą’’ greičiau!

V. Adamkus: J. Bačiūnas yra lietuvybės pavyzdys

J. Bačiūnas ir V. Adamkus

LRT Televizijos naujienų tarnybai
apie J. Bačiūną sakė kadenciją baigęs
Prezidentas V. Adamkus.

V. Adamkaus teigimu, monogra-
fiją apie šį žmogų turėtų perskaityti

jaunoji karta, nes J. Bačiūnas yra pa-
vyzdys, kaip reikia saugoti lietuvybę
ir kiek galima nuveikti savo tėvynei,
būnant labai toli nuo jos.

Alkas.lt

Knygos viršelis
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Kaunas (ELTA) – Dauguma iš ke-
taus plokščių, kurios sovietmečiu buvo
Kaune ant  Aleksoto tilto pilonų, keliaus
į metalo laužą. Taip nusprendė miesto
politikai, dalyvavę paskutiniame šios
kadencijos Kauno savivaldybės tarybos
posėdyje.

Keliasdešimt plokščių pridavus į
metalo laužo supirktuvę, bus kompen-
suota dalis išlaidų, kurias miestas pa-
tyrė jas numontuodamas.

Įvertinus kitų reljefinių plokščių
būklę, dvi iš jų kaip istorinę praeitį me-
nančius sovietinės simbolikos frag-

mentus nutarta palikti Kauno miesto
savivaldybės Kultūros ir paveldo sky-
riui, po vieną – Kauno miesto muziejui,
valstybinės įmonės „Automagistralė”
Kelių muziejui ir Lietuvos istorinių
transporto priemonių išsaugojimo aso-
ciacijai „Retromobiliai”.

Kovo pradžioje išmontuotos 32
plokštės su sovietiniais herbais ir
žvaigždėmis iki šiol saugomos bendro-
vės „Kauno švara” patalpose. Šiuo metu
svarstoma kas šias plokštes galėtų pa-
keisti.

Neramina A. Tsipras vizitas į Maskvą

Tilto Kaune dalys – metalo supirktuvėms

,,Žuvėdra” – Lietuvos kultūros legenda

Klaipėda (ELTA) – Balandžio 4 d.
prezidentė Dalia Grybauskaitė Klai-
pėdoje stebėjo sportinių šokių kolektyvo
„Žuvėdra” atsisveikinimo koncertą.
Šalies vadovė pasveikino ,,Žuvėdros” šo-
kėjus ir trenerius su 50-uoju kolektyvo
jubiliejumi ir padėkojo už dešimtmečius
trukusią veiklą ir įspūdingus pasieki-
mus.

„Net penkiasdešimt metų ‘Žuvėdra’
simbolizavo Lietuvos skrydį, jos per-
gales ir pasiekimus. Gyvenome kartu su
‘Žuvėdra’, skridome į pergales ir di-

džiavomės jomis kartu. Todėl ‘Žuvėdros’
legenda visai Lietuvai reiškia ne tik
sportą ar šokį, bet mūsų visų kultūros
legendą. Jūs liksite Lietuvos žuvėdro-
mis visą likusį gyvenimą, nes tai įpa-
reigojimas ir visos Lietuvos pasidi-
džiavimas”, – sakė Prezidentė.

Klaipėdos universiteto sportinių
šokių ansamblis „Žuvėdra” įvairiuose
čempionatuose prizininkais tapo net 41
kartą, yra septynis kartus pasaulio ir
devynis kartus Europos čempionai. 

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia tapo bazilika

Kaunas (Lrt.lt) – Antrąją Velykų
dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo pa-
minklinei bažnyčiai suteiktas bazilikos
statusas. „Bazilika” reiškia „karališka
bažnyčia”, o šis titulas skiriamas tik
ypatingos reikšmės šventovėms.

„Popiežiaus Pranciškaus suteik-
tomis ypatingomis galiomis parapiji-
niai mūsų viešpaties prisikėlimo baž-
nyčiai, esančiai Kaune, kur šventoji
liaudis švenčia Kristaus prisikėlimą,
mielai suteikia mažosios bazilikos gar-
bę, su visomis teisėmis ir liturginėmis
privilegijomis”, – sako Kauno arkivys-
kupijos kancleris Adolfas Grušas.

Kauno arkivyskupo metropolito
Sigito Tamkevičiaus tvirtinimu, ši die-
na buvo ilgai laukta. Tai antroji bazili-
ka Kaune. Pirmajai – Kauno Šventųjų
apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedrai
– aukščiausias bažnyčios titulas su-
teiktas 1921-aisiais.

Nuo šiol Lietuvoje bus septynios
bazilikos. Visos jos, kaip ir dauguma pa-
saulyje, – mažosios. Tačiau „mažoji” pa-
prastai nevartojama, nes „didžiųjų”
bazilikų yra tik keturios. Visos jos – Ro-
moje. Mažųjų bazilikų daugiausia Ita-
lijoje – 550, Lenkijoje 130. 

Atsakys karinėmis priemonėmis?

Talinas (ELTA) – Estijos prezi-
dentas Toomas Hendrik Ilves pareiškė,
jog į galimą netikėtą Rusijos kiberne-
tinę ataką prieš Baltijos šalis NATO tu-
rėtų atsakyti ir karinėmis priemonė-
mis.

Pasak prezidento, NATO turi būti
pasirengusi atsakyti ne tik į įprastinį
puolimą arba puolimą naudojant bran-
duolinį ginklą, bet ir į atakas prieš Al-

janso valstybių kibernetines sistemas.
„Jeigu kažkas tai padarys, tai kodėl ne-
pritaikius Šiaurės Atlanto sutarties 5-
ojo straipsnio?” – cituojamas T. H. Ilves.

Estijos prezidentas taip pat griež-
tai kritikavo Graikiją, Italiją ir Kiprą,
kurie, nuolaidžiaudami Vladimirui Pu-
tinui, pradėjo kalbėti apie Rusijai tai-
komų sankcijų švelninimą, silpninda-
mi bloko prieš Kremlių vienybę. 

Maskva pasmerkė antirusišką kampaniją JAV

Maskva (ELTA) – Rusija pasipik-
tino JAV žiniasklaidos ir politinių ana-
litikų vykdoma antirusiška kampanija,
suintensyvėjusia Ukrainos krizės metu.
Maskvos ir Washingtono santykiai
ypač pablogėjo ir tapo panašūs į Šalto-
jo karo laikotarpį prasidėjus krizei Uk-
rainoje. Abi pusės kaltina viena kitą in-
formaciniu karu.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija pareiškė, kad Washingtono įsaky-
mu veikiantys „propagandistai” kuria
„rusofobiškus pamfletus, sudarydami
Rusijos, kaip priešės, įvaizdį, formuo-

dami paprastų žmonių neapykantą vis-
kam, kas yra rusiška”.

Vakarai kaltina Rusiją separatistų
rėmimu Rytų Ukrainoje. Savo ruožtu
Maskva tvirtina, kad Vakarai pernai su-
planavo Ukrainos prezidento Viktoro
Janukovyčiaus nuvertimą. Abi pusės
neigia joms mestus kaltinimus.

Washingtonas pritaikė sankcijas
Rusijai po to, kai ši pernai kovą anek-
savo Krymo pusiasalį. Vėliau JAV iš-
plėtė baudžiamąsias priemones, kai
Rytų Ukrainoje kilo kruvini susirėmi-
mai tarp separatistų ir Kijevo karių. 

F. Castro pasirodė viešumoje
Havana (ELTA) – Pir-

mą kartą po 14 mėnesių per-
traukos buvęs Kubos vado-
vas Fidel Castro pasirodė
viešumoje. Paskelbtos nuo-
traukas, kuriose 88 metų
eksprezidentas nufotogra-
fuotas sėdintis autobuse ir
spaudžiantis rankas savo
šalininkams. Remiantis pra-
nešimu, F. Castro susitiko su
delegacija iš Venesuelos,
kuri šiuo metu lankosi Ku-
boje.

F. Castro, 2006 metais
dėl sveikatos priežasčių valdžią perdavęs savo broliui Raul nuo tada retai rodo
viešai. Pastarąjį kartą jį buvo galima išvysti pernai metų sausį. 

Atėnai (ELTA) – Graikijos finansų
ministras Yanis Varoufakis vyksta į
Washingtoną susitikti su Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) vadove Christine
Lagarde. Finansų ministerija Atėnuo-
se pranešė, kad per neformalų susiti-
kimą bus aptariama Graikijos vyriau-
sybės reformų programa.

Smarkiai prasiskolinusi Graikija
gali likti be pinigų. Tarptautiniai do-
norai įšaldė finansinę paramą šaliai. Jie
reikalauja, kad kairės pakraipos grai-

kų vyriausybė susitartų dėl reformų pa-
keto. Graikijos parlamentas tuo tarpu
ieškos, kas kaltas dėl šalies skolų krizės
– darbą pradėjo atitinkamas tyrimo
komitetas.

Graikija, kaip euro zonos narė,
prisiėmė tarptautinius įsipareigoji-
mus, pabrėžė prezidentas Prokopis Pa-
vlopulas. Tačiau šalis esą turi teisę ir į
nacionalinį suverenumą. Opozicija
buvo prieš komiteto įsteigimą. 

Graikijos finansų ministras vyksta į Washingtoną

Briuselis (15min.lt) – Balandžio 8
d. Graikijos premjeras Alexis Tsipras
vyks į Maskvą. Politologai klausia,
kas tai yra: diplomatinis karas, siekiant
papildomos finansinės paramos iš Eu-
ropos partnerių, strateginė klaida ar al-
ternatyvų ieškojimas?

Briuselis nesupranta, kokią pras-
mę reikėtų suteikti Graikijos vadovų
flirtui su Rusija. Tuo metu NATO kal-
ba apie tokio suartėjimo pavojų, esą tai
Rusijai leistų mėginti išklibinti Šiaurės
Atlanto aljanso sąjungininkų santy-
kius. Briuselis, prieš duodamas pinigų
Graikijai, nori įsitikinti, kad A. Tsipras
nėra Trojos arklys, kurį Maskva iš-
naudos kaip jai patinka. Graikijos Vy-
riausybės nariai neslepia prorusiškų

pažiūrų, o gynybos ministras yra už-
siminęs apie planą B, jei Atėnams ne-
pavyktų susitarti su ES.

Briuselis oficialiai mėgina neteikti
daug reikšmės šiai kelionei, tačiau ne-
gali jos datos nesugretinti su tuo, kad
balandžio 9 d. Atėnai turi 450 mln.
eurų pervesti Tarptautiniam valiutos
fondui ir atrasti dar 2,5 mlrd. eurų ba-
landžio 14–17 dienomis.

Susitarimas su Rusija lemtų dery-
bų tarp Atėnų ir ES žlugimą. ES pa-
reiškė, kad neduos 7,2 mlrd. eurų kre-
dito, nes Atėnai neparengė būtinų re-
formų sąrašo. Europą verčia nerimauti
dar ir tai, kad Graikija, kaip ir Kipras
ar Vengrija, siekia Rusijos embargo že-
mės ūkio produktams panaikinimo.

Valstybiniai apdovanojimai atiduoti muziejui
Vilnius (Lrt.lt) – Kardinolas Aud-

rys Juozas Bačkis Nacionaliniam mu-
ziejui padovanojo savo ir savo tėvo,
prieškario diplomato Stasio Antano
Bačkio, valstybinius apdovanojimus.
Dalis jų eksponuojama parodoje, kuri
skirta Lietuvos valstybingumo ženk-
lams.

Kardinolas A. J. Bačkis, patikėjęs
Nacionaliniam muziejui apdovanoji-
mus, gautus iš Lietuvos ir kitų valsty-
bių, muziejininkus paskatino iš ar-
chyvų ištraukti visą atkurtos Lietu-
vos apdovanojimų kolekciją.

Parodoje eksponuojami ordinai ir

medaliai, kuriuos valstybės vadovai ir
kitos valstybinės institucijos skiria
žmonėms, nusipelniusiems šaliai. Rin-
kinyje – visų laipsnių apdovanojimai,
teikiami nuo 1991, ir jų pakaitai: juos-
telės, miniatiūros, rozetės, taip pat dip-
lomai ir liudijimai.

S. A. Bačkis buvo prieškario dip-
lomatas, aktyviai veikęs išeivijoje so-
vietmečiu. Pasak parodos rengėjų, mu-
ziejaus saugyklose yra Bačkiams, tėvui
ir sūnui, skirti kitų valstybių apdova-
nojimai – Vatikano, Italijos, Norvegijos,
Maltos, Prancūzijos. Juos muziejininkai
planuoja parodyti kada nors vėliau.

Prezidentė dalyvavo ,,Žuvėdros” atsisveikinimo koncerte. R. Dačkaus nuotr.

F. Castro pasirodė viešumoje. EPA-ELTA nuotr.
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Krikščionybės istorija
Kun. Antanas Staniukynas, Šv. Kazimiero seserų vienuolyno steigėjas – 1

IRENA PETRAITIENĖ

Sukanka 150 metų, kai 1865 m. Krosnos valsčiaus
Saltininkų kaime, gimė kun. dr. Antanas  Sta-
niukynas, Šv. Kazimiero seserų vienuolijos stei-

 gėjas ir pirmas jos dvasios vadas, Amerikos lietuvių
kunigų Vienybės sąjungos organizatorius, katali-
kiškos ir tautinės dvasios žadintojas, publicistas.

,,Seinų seminarijai reikia ati duo ti prigulinčią
pagarbą už išauklėjimą mirijados uoliausių ir su-
maniausių budintojų mūsų tautos iš kelių amžių le-
targo”, – rašė jos auklėtinis kun. Antanas Milukas.
Seinus pavadinęs Lietuvos Atėnais pažymėjo, jog XIX
a. pabaigoje pirmas jiems pamatą dėjęs buvo kros-
niškis, Suvalkų gimnazijoje lietuvių tautosaką rin-
kęs kun. Anta nas Staniukynas. Jis ,,Aušros” lai kais
tapo klierikų organizatoriumi, pasak kun. A. Milu-
ko ,,įstengusiu su traukti juos į vieną ultrapatrioti-
nę drau giją”, kuri lietuviškus laikraš čius ir knygas
paskleidė po visą savo ir net Vilniaus vyskupiją. 1888
m. klie rikas Staniukynas, seminarijoje įkūręs slap-
tą draugiją, kurios tikslas buvo žmonėse palaikyti
lietuvišką dvasią ir geriau pasiruošti pastora ci-
 niam darbui, renkamas pirmininku, šių pareigų at-
sisakė, rekomendavęs vieną iš savo uoliausių pase-
kėjų To mą Žilinską. Mat tuo metu, kilus su manymui
leisti ,,Varpą” ir ,,Ūkinin ką”, vyko ilgas ir platus klie-
riko Sta niukyno organizuotas susirašinėjimas su
Varšuvos ir Maskvos studentais, Seinų seminariją
laikiusiais stip riausiu lietuvybės ramsčiu.

1889-ieji, birželio 15 diena, šeštadienis. Seinų ka-
tedroje, vyskupui P.  Viersbovskiui vadovaujant,
vyksta  ku nigystės šventimų apeigos. Prieš altorių
kniūpsčias guli Antanas Sta niukynas. Lietuviškai
parašę dedika ciją, bendraminčiai klierikai neop-
resbiteriui ta proga padovanojo mi šiolą. Lyg vie-
nybės ženklą ir priesaką saugoti lietuvybę, besąly-
giškai tarnauti Lietuvai. Primicijos vyko gimtosios
Krosnos parapijos bažnyčioje. Monografijos apie kun.
Staniukyną autorius A. Kučas rašė: ,,Žmonių spūs-
 tis buvo didžiausia. Visi jį pažinojo ir juo džiaugėsi.
Jis toks aukštas ir lieknas visas spindėjo dvasiniu
su sikaupimu… Palaiminęs našlę, sa vo ma mytę,
(Elzbietą Josytę-Staniu ky nienę), jis pašventintais del-
nais pa lietė jos skruostus…”

Dar prieš šventimus seminarijoje vyravo nuo-
monė, kad Staniukyno į lietuvišką parapiją ne-
skirs. Taip ir buvo. Į mozūrus, kun. V. Bartuškos nuo-
 mone, buvo paskirtas vien dėl to, kad seminarijoje
organizavo lietuviš ką sąjūdį. Vysk.
Pr. Būčys taip pat apgailestavo:
,,Kad ir labiausiai Lie tu vą mylėda-
mas kun. Staniukynas pateko vi-
karauti į lenkiškąją Seinų vysku-
pijos dalį.” Netolimoje parapijoje vi-
karavo bendraamžis kun. Jo nas
Kriščiukaitis (vėliau marijonas,
Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio
sekretorius). Juodu dažnai susitik-
davo, diskutuodavo, dalindavosi te-
ologi ne literatūra. Abu susirašinė-
jo su kun. Justinu Staugaičiu (vė-
liau Vasa rio 16-osios akto signata-
ras, Telšių vyskupas).

Kun. Antanas atliekamą nuo
pastoracijos laiką skyrė savaran-
kiškoms teologinėms studijos, savo
dvasiniam tobulėjimui, saviugdai.
1896 m. rugpjū čio paskutinę savai-
tę Lomžoje pas vienuolius kapuci-
nus atlikęs rekolekcijas, trijuose
puslapiuose išdėstė jų turinį ir pa-
siryžimus: ,,Didžiausia yda – pui-
kybė  yra, da tinginys, ėdrumas ir
atšalimas pildyme dvasiškų pareigų
savo. Dėl išnaikinimo puikybės, o
sudrūtinimo pamato nusižemini-
mo, žadu iki kitų rekolekcijų per vi-
 sus metus sergėtis puikybės  ir viso
to, kas iš jos gema, darant rokundą
ypatingą sąžinės ir tokių nuopuolių
dusyk ant dienos ir paženklinant jų
sklaitlių ant sieninio kalendoriaus

dėl sulyginimo ir persitikrinimo apie žygį tame dar-
be.”

Gavęs bažnytinės ir carinės val džios leidimą 1898
m. pavasarį kun. Staniukynas išvyksta į Šveicarijos
Fribourgo katalikišką universitetą, kur filsofijos stu-
dijoms užsirašo kaip Augustinas Gerulis. Toliau – ne-
il gos studijos Romoje ir nuolatinė korespondencija
su seminarijos lai kų, į Ameriką išvykusiu bičiuliu
kun. A. Miluku, kuris jį primygtinai kvietė atvykti
talkinti lietuvių išeivijos pastoracijai. Atsakydamas
draugui kun. Antanas rašo, kad turįs pa gundą pri-
imti pasiūlymą, bet dar no ri studijuoti. Toliau ne-
tikėtai pareiš kia: ,,Bet ar jūs patys kartais negalė-
tumėt pirmiaus aplankyti Rymą ir prie tos progos pa-
simatyti su manim? Turiu ant mislių deputaciją nuo
katalikų lietuvių pas Šv. Tėvą su atsida vimu Jam pri-
gulinčios paguodonės ir suteiki mu surinkto nuo lie-
tuvių šv. Petro skatiko. Manding, jog lietuviai, kaip
po atskira tauta, da niekad ne pri si artino prie Šv.

Tėvo, išreikšdami savo meilę ir prisirišimą prie
Aukš čiau siojo Ganytojo, išrodydami Jam savo mei-
lę tautos tikėjimišką ir do rišką padėjimą ir melsdami
nuo Jo Lietu vai palaiminimo. Gražią kada  pava sario,
gal rudens dieną ar nepamatys Rymas lietuvių bū-
rio, tautiškai apsi rėdžiusio, su vėliavomis savo
draugysčių? Dieve tai duok…” Tada, pa sak A. Kučo,
viešoji pasaulio nuomo nė būtų atkreipta į mažą, ken-
 čiančią ir skriaudžiamą Lietuvą.

1899 m. spalio 15 d. laiške iš Jeru zalės  kun. Mi-
lukui, savo pagrin di niam rėmėjui, kuris parūpindavo
Mi šių stipendijų iš Amerikos, aprašęs kelionės
įspūdžius, praneša, kad įsi kū rė dominikonų vie-
nuolyne ir Je ruzalės Biblijos institute studijuoja Šv.
Raštą. Beveik dveji metai Jeru zalėje buvo kieto
darbo metai: uoliai studijavo, dalyvavo keturiose bib-
li nėse ekspedicijose, rašė į lietuviškus katalikiškus
laikraščius, mokėsi kal bų. Gimnazijoje ir semina-
rijoje pra mokęs lenkų, lotynų ir prancūzų,  Ro-
 moje – italų, Palestinoje išmoko ara mėjų, asirų ir
anglų kalbų.

1901 m. birželio 30 d. kun. Anta nas Staniukynas
iš Seinų diecezijos, Varšuvos provincijos, pasak to-
pogra fijos ir hebrajų kalbos profesoriaus dominikono
t. Vincento Hugues, vy ras pavyzdingo maldingumo,
švelnumo ir ypač nepaprasto darbštumo, apgynė te-
ologijos daktaro laipsnį. Norėjo ,,kur Europon prie
aukštesnių mokslinių persiimti mokslo kvapu ypač
bibliškoje šviesoje”, bet aplinkybės vertė grįžti į Lie-
tuvą.

Pirmajame gimtinėje kun. Milu kui rašytame
laiške pasakoja, jog Seinų vyskupas A. Baranauskas
jį bu vo numatęs skirti į Simną, o pas kui ,,parsitraukti
arčiau seminarijos”. Tačiau planus nutraukia neti-
kėta vysk. Baranausko mirtis. Ir vėl kaip nepatai-
somas ,,litvomanas”  teo logijos daktaras kun. Sta-
niukynas dvejus metus  buvo kilnojamas net  po sep-
tynias lenkiškas parapijas. Tokia nedalia laiškuose
guodžiasi tėvams do mininkonams V. Hugues ir R. Sa-
 vignac. O jie savo ruožtu  kviečia sugrįžti į Jeruza-
lės domininkonų vie nuo lyną. Tačiau kun. Miluko  ra-
ginimas atvykti į Ameriką pagaliau leis tų dirbti su
lietuviais, būti tarp tautiečių.

* * *

,,...Kas bus vadu tų mergaičių? Kas jas mokįs pir-
mutinius žingsnius žengt, kas joms kelią rodys? At-
rask da pirma tam tyčia ne jaib – kokį, bet stropų,

Kun. dr. Antanas Staniukynas

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis su kazimierietėmis prie kun. A. Staniukyno paminklo. Čikaga. 1926 m.



kupas Shanahan džiaugs mingai su-
šuko: ,,Šv. Kazimiero vardas yra skam-
bus, tinkamas ir gra žus.” Kazimiera
Kaupaitė iš pradžių norėjo kokio nors
kito, su Marija su sijusio vardo, todėl
kun. Antanui teko  motyvuoti: ,,Žino-
te Šv. Kazimie rą bu vus ypatingu Die-
vo Motinos mylėtoju. Kaip gražu jo pa-
vyzdžiu sekti...”

1907 m. balandžio 6 d. Vatikano
Šventojo tikėjimo platinimo kongre-
gacijos prefektas Sochi raštu prane šė,
kad leidžiama steigti Šv. Kazimie ro se-
serų kongregaciją, su sąlyga, kad ji
būtų grynai diecezinė, kad turėtų vie-
 tos vyskupo patvirtintą regulą ir kons-
tituciją. Vyskupas, pra nešęs gerą žinią
kun. Staniukynui, įpareigojo žengti į
kitą etapą. Kons titucijos pa ruošimo
darbas nebuvo lengvas. Ne mažos reikš-
mės turėjo ir kai kurie grynai išoriniai
dalykai, dėl kurių kun. Antanas tarė-
si su Ka zimiera Kaupaite: ,,Turiu pa-
siklausti Jūsų rodos (patarimo) daly-
ke Šv. Kazimie ro seserų apsirengimo.
Vo kiš kų Šv. Kryžiaus seserų, tiesa,
gra žus, bet reikia pasakyti, jog tai ap-
si rengimas vokiškų seserų... Taigi se-
 su tės, pasi ro davokite tarp savęs, pa si-
klauskite senesnių zakoninkių (vie -
nuolių)” Kitame laiške, tardamasis
dėl regulos, kun. Antanas pažymi:
,,...lietuviš kos sesers turės dar prie-
 glaudas našlaičių, nusilpnėjusių ir se-
nelių, jei reikės – tarnaus ligon bu-
 čiuose ir užlaikys imigrantų namą.” 

1907 m. rugpjūčio 30 d. Mont Saint
Mary koplyčioje Scrantone įvy ko is-
torinės vysk. Shanahan vado vau   jamos
pirmųjų kazimieriečių įvilk  tuvių ap-
eigos. Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d., 8
val. ryto šv. Mišias aukojo kun. Anta-
nas Kaupas, Kazi mieros brolis, vietinės
Šv. Juozapo lie tuvių parapijos klebo-
nas. Jam asis tavo kun. Antanas Sta-
niukynas, tapęs naujos vienuolijos ka-
pelionu ir dvasiniu vadovu. Jis loty-
niškai perskaitė vyskupo prašymą
įsteigti Šv. Kazimiero seserų kongre-
gaciją ir palankų Vatikano atsakymą.
Vienuo liškais rūbais persirengusios
lietuvaitės, kaip ženklą nutraukiamų
ry šių su pasauliu, gavo naujus vardus:
Kazimiera Kaupaitė – sesuo Marija, Ju-
dita Dvaranauskaitė – sesuo M. Im ma-
culata, Antanina Unguraitytė – sesuo
M. Concepta. Tik vieną dieną dėvėju-
sios naujokių apdarą, trys lie tuvės
priėmė vienuolių rūbą – juodą veliumą
ir žiedą. Sekmadienį, rugsė jo 2 d., se-

selės kazimierietės dalyvavo lietuvių
Šv. Juozapo bažnyčios pa mal dose, kur,
žmonių spūstis buvo to kia didelė, kad
jos vos galėjo prasi skverbti pro džiū-
gaujančius žmo nes.

Naujosios vienuolijos kapelionas
ir dvasios vadas kun. A. Staniukynas
pasirūpino pastatyti pirmąją lietuviš-
 ką mokyklą, išnuomavo namus sese-
rims apsigyventi. 1908 m. sausio 6 d. se-
serys kazimierietės pradėjo dirbti mo-
kykloje. Kunigai, dirbantys lietuviš-
kose parapijose, ėmė prašyti mokyto-
jų savo parapijų mokykloms. Nekal-
čiausios Marijos Širdies sese rys, va-
dovaujamos motinos Cyrilės, ir toliau
auklėjo naujų kazimieriečių būrį.
,,Jūsų laiškas apie mažąsias Kazimie-
raites, – jai rašė vyskupas Shanahan, –
buvo toks malonus, kad nors kartą gy-
venime dėkojau Dievui, jog esu gyvas.
Tai buvo kažkas nepaprasta, kas pakėlė
nuotaiką daug aukščiau…”

Bus daugiau
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Ada Sutkuvienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai remiate mūsų
laikraštį.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Aušrinė Karaitis, gyvenanti Evergreen Park, IL, atsiuntė „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią
paramą.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

Janina Levanas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Irene J. Bray, gyvenanti Seattle, WA, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate mūsų laikraštį.

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

SIŪLO DARBĄ

tvirtą, pilną pasišventimo, tam tik
visa širdžia atsidavusį kuni gą, nes  be
to nieko neišeis – visas mū sų užma-
nymas grius”, – 1904 m. rug sėjo 9-
osios laiške iš Seinų rašė kun. Vin-
centas Dvaranauskas, atsakyda mas į
kun. A. Miluko pranešimą, kad Ame-
rikos lietuviai kunigai svarsto apie ga-
limybę iš Šveicarijos Ingen bohlino Šv.
Kryžiaus seserų mergai čių mokymo ir
auklėjimo įstaigos atsikvietus ten esan-
čias kelias lietuvaites, vienuolyną
įkurti Amerikoje. O kitame, gruodžio
8 d. laiške jis pa taria  pakalbinti į
Ameriką atvykusį kun. Staniukyną:
,,Yra tai žmogus ga na išsilavinęs, ma-
tęs svieto, stropus kunigas, gal jis
kuom nors pri sidėtų prie to naudingo
triūso.”

1904 m. liepos 31 d. kun. Staniu ky-
nui, Harrisburgo vyskupo John Shana -
ha n paskirtam vadovauti dviems Kar-
melio ir Šamokino lietuviškoms pa-
rapijoms, suprantama, teko viską gerai
apsvarstyti. Kunigų mintis steig ti vie-
nuolyną, kurio tikslas būtų ruošti mo-
kytojas lietuvių mokykloms, yra gera
ir jų prašymo imtis organizacinių dar-
bų atmesti negali. Tačiau, pasinėrus į
dviejų apleistų parapijų pastoraciją,
ren kant lėšas jų skoloms padengti,
sta tant naują baž nyčią.... Iš savo paty-
rimo žinojo, kad jokia parapija nepa-
jėgs viena išlaiky ti ir mažo vienuoly-
no. Lėšas teks telkti iš visos lietuviš kos
išeivijos. Ir vis dėlto 1905 m. va sario 28
d. kun. Milukas laiške Ka zimierai
Kaupaitei praneša, jog kun. Staniu-
kynas sutikęs vesti vienuolyno reika-
lus: ,,Nebijok! tai tikrai Jums Apvaiz-
dos atsiųstas į Ame riką kunigas. Prie
tam patriotas. Taipgi daug žinąs apie
zakoninkes (vienuoles). Ir po šiai die-
nai koresponduoja su Jeru zolimos
savo pažįstamomis sesutė mis. Tu pati
nusidy vysi jį pamačius.” Pasak A.
Kučo, at si radus tikram ir atsidėju-
siam vad o vui, vienuolyno reikalai jau
ėmė spręstis ne metais, bet mėnesiais
ir savaitėmis. 1905 m. birželio 20 laiš-
ke į Šveicariją Kazi mierai kun. Anta-
nas rašo, kad jos bro lis kun. Kaupas ir
kun. Milu kas ,,palenkė mane rūpintis
apie įtai symą Jums vietos savo para-
pijoje. Su dideliu džiaugsmu su tikau
ant to... Malonu man tik priminti, jog
rūpes tis apie Jūsų reikalus eina ir pi-
nigai renkas...” 

Po dešimties dienų laiške kun.
Kaupui praneša, kad birželio 26 d. se-

 serų reikalu jis buvęs pas Harris bur-
 go vyskupą Shanahan, kuris pažadė jo
tuojau parašyti Šv. Kryžiaus seserų vir-
šininkei, ar ji sutiktų tas naujokes iš-
leisti į Ameriką. Gavęs palankų at sa-
kymą, jis parašysiąs į Romą, prašyda-
mas galutinio leidimo steigti kongre-
gaciją. Tuo tarpu kun. Staniuky nas, at-
kakliai mindamas lėšų rinkimo taką,
kun. Kaupui rašo,  kaip jam  sekasi, ko-
kius sunkumus patiria, pa žymėdamas,
jog ,,darbas turės augti pamažu, prie
pasišventimo gal keletos ypatų.” Gre-
ta piniginių rūpesčių   kilo naujas, lie-
tuvaičių vienuolynui nepalankus vė-
jas. Vyskupas Shana ha n laiške kun.
Kaupui, ir kun. Sta niukynui netikėtai
pareiškia abejo nę, ar nevertėtų lietu-
vėms glaustis prie kurio esamo stip-
resnio vienuolyno, o ne kurti atskirą
kongregaciją, mat: ,,Jei tas bandymas
nepasisektų, po dviejų trijų metų vie-
nuolija suby rėtų, tai tos merginos iš-
sisklaidytų Dievas žino kur. Klajojan-
čios seserys dabar jau bemaž prilygs-
ta klajojančių kunigų skaičiui. Niekas
to geriau nežino kaip aš čionai Harris -
bur ge, tame didžiuliame Rytų gele-
 žin kelių centre.” Lietuvius kunigus,
vienuolyno steigimo iniciatorius, šis
vyskupo rūpesčio kupinas laiškas pri-
vertė susitelkti. Buvo sudarytas fondas
lietuviškam vienuolynui rem ti ir kun.
Staniukynas įtikino vysk. Shanahan,
jog tikrai pavyks steigti atskirą kong-
regaciją. Jis, pakeitęs savo nuomonę,
pradėjo rūpintis naujos  vienuolijos
konstitucija.

1905 m. lapkričio 2 d. iš Šveica rijos
į Ameriką atvykusios kun. Kau po ly-
dimos – Kazimiera Kau paitė, Judita
Dvaranauskaitė ir Antanina Ungu-
raitytė įžengė į Ne kalčiausios Marijos
Širdies tarnaičių vienuolyną Scran-
tone. Jų globėjas kun. Staniu kynas, ne-
galėjęs pasitikti, nes buvo išvykęs į mi-
sijas Kana doje, pasveikino laišku, drą-
sinda mas: ,,Auksą ban do ugnis, o prie-
šinybės patinkančius Dievui žmones.”
Noviciatą pradėjusios lietuvaitės bu vo
priimtos į aukš tesniąją mokyklą – se-
minariją. 

Įsigijus Nekalčiausios Marijos Šir-
dies tarnaičių kongregacijos regulą ir
leidimą, kaip pavyzdį, ja naudotis, ri-
kiuojant kitus būtinus reikalus, iškilo
klausimas, kokį vardą naujo vienuo-
lyno seserims pasirinkti? Kun. Anta-
nas pasiūlė jas vadinti Šv. Kazi miero
seserimis. Gavęs išsamesnių žinių vys-

Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių pali-
kimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago,

IL 60629 • tel: 773-585-9500
ww.draugofondas.org

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant šeimoje. Atlyginimas  – 2 500 dol.
per mėnesį. 

Tel. 310-962-4760, Agnė
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Laisvės žvejai
GEDIMINAS INDREIKA

Apie trijų lietuvių jūrininkų stebuklingą gele-
žinės uždangos pralau žimą 1951 m., Stalino
viešpatavimo lai  kais, šiandien mažai žinoma.
Jų žy  gį nustelbė Simo Kudirkos laisvės šuolis
1970 m. O juk Lionginas Kub lickas, Juozas
Grišmanauskas ir Ed mundas Paulauskas
buvo pirmieji, sėk mingai pabėgę iš pavergtos
Lietu vos į laisvę. Jų didvyriška kelionė iš Klai-
pėdos Baltijos jūra į Švediją žve jų laivu tuomet
nustebino lietuvių išei viją. 

Jūrininkai visi kartu važinėjo po lietuvių tel-
kinius Amerikoje ir pasa kojo, kaip Lietuvoje
vyko žmonių areš tai, trėmimai į Sibirą ir par-

tiza nų kovos. Jų liudijimai atskleidė tie są apie lie-
tuvių gyvenimą ir padėtį oku pacijoje. 

„Tiktai dabar, stovėdamas ant šitos žemės, kuri
vadinasi laisviausia pasaulyje, tiktai iš tolo atsisu-
kęs už anų nepermatomų vandenų aiškiausiai ma-
tau savo Tėvynės didybę ir jos begalinį vargą. Matau
ir tai, kad pa saulis to visko nesupranta”, – rašė Juo-
 zas Grišmanauskas savo atsiminimų knygoje „To-
limieji kvadratai”. 

Šiais metais Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro archyvaras Vy tas Beleška restauravo Juozo
Grišma nausko kalbos įrašą, darytą 1952 m. vasario
17 d. Lietuvos nepriklauso mybės šventės minėjime
Baltimo rė je. J. Grišmanauskas atsakinėjo ir į da lyvių
klausimus. Jo mintys reikš min gos ir šiandien, kai
vėl lie tu viams rei kia priminti, kas buvo okupacija
ir kad laisvė nėra duotybė. Kai kurie mūsų teigia, kad
ginti tėvynę nėra lie tuvių, o kitų – NATO valstybių
rei kalas.

Juozas Grišmanauskas gimė Pla teliuose 1927 me-
tais, ūkininko šei moje. Studijavo agronomiją ir so-
di nin  kystę Kretingos žemės ūkio aka demijoje, bai-
gęs nerado darbo. So vietai iš jo tėvų atėmė sodybą ir
žemę. Jis ma tė, kaip tūkstančiai ūkininkų buvo va-
romi į kolchozus, kaip enka vedistai areštuodavo tuos,
kurie nep aklusdavo, ir ištremdavo į Sibirą. 

1949 m. pavasarį, vėl prasidėjus ūkininkų trė-
mimams, milicininkai iškvietė J. Grišmanauską į
valsčių. Davė ginklą ir įsakė jam talkininkauti en-
kavedistams suimant saviškius vals tiečius. Kad iš-
vengtų kolaboravimo su priešu, Juozas kišeniniu pei  -
liu  ku įsipjovė blauzdą. Milicija jį už darė į daboklę,
bet jis nepasidavė. Pa leistas įstojo į partizanų Šatrijos
rink tinę. 

Kiek galėjo, partizanai pristabdė ūkių kolekty-
vizaciją. Tarp partizanų ir kaimiečių buvo labai geri
san ty kiai. Komunistai stengėsi juos su prie šinti, ap-
simesdami partizanais surengdavo kaimiečių plė-

šimus, bet dauguma kaimo žmonių suprato, kie no tai
darbas. Sovietų Sąjungos kolchozai buvo atsilikę, ly-
ginant juos su prieškario Lietuvos ūkiu. Badaujan-
 tys ir nuskurę rusai pradėjo keltis į Lietuvą, ieško-
dami geresnio duonos kąsnio. Tokie atvykėliai lie-
tuviams bu vo geriausia propaganda prieš kolchozus.

Kapitonas Lionginas Kublickas gimė 1929 m. Za-
rasuose. Vaikystėje domėjosi jūrininkyste. Svajojo
būti Lietuvos jūrininku, bet sovietų okupacija su-
griovė planus. 1948 m. įstojo į Klaipėdos jūreivystės
mokyklą. Bai gęs buvo paskirtas į žvejybos lai vyną
Baltijos jūroje. Tuo metu rusai Klai pėdoje plėtė
žvejybos pajėgas, L. Kub licką paaukštino, jam suteikė
ka pi tono laipsnį. 1949 m. J. Grišma naus kas, kalėjęs
6 mėnesius Karte noj, persikėlė gyventi į Klaipėdą,
kur jiedu atsitiktinai susipažino. L. Kub lickas padėjo
Juozui rasti darbą žvejybos laivyne. 

1951 m. vasarį jie apsisprendė ieš koti būdų pa-
bėgti iš komunistų vergijos. Žiemą jie daugiausiai
žvejodavo 15–20 mylių nuo kranto. Nutarė slaptą mi-
siją įvykdyti liepos mėnesį, kai žvejojama tolimuo-
siuose Baltijos jū ros kvadratuose.

Jauniausias laivūnas Edmundas Paulauskas gimė
1932 m. Panevėžy je. Svajodavo apie vandenynus, tro-
pi kų kraštus. Kapitono L. Kublicko lai vo įguloje jis
buvo naujokas. Jam iš anksto nebuvo pranešta apie
planą plaukti į Švediją, nenorėta rizikuoti, kad vai-
kinas neprasitartų.

Veidu į jūrą

Paprastai žvejų laivo įgulą suda ry davo 8 asme-
nys, o vienas žvejybos žygis trunka šešias ar septy-
nias die  nas, tačiau šį kartą sudarant įgulą mū sų žve-
jams pasisekė atleisti du rusus, todėl keliavo šešie-
se. Paruošę laivą „Sa mum” kelionei išplaukė iš
Klai pėdos uosto 1951 liepos 15 d. Po pietų pasiekė žve-
jybos kvadratą, kuris bu vo 70 mylių nuo kranto. Iš-
vilko tink lą, pagavo apie 600 kg menkių ir sil  kių. Mie-
gojo pamainomis kajutėse žemiau denio. 

Kitą popietę pabudęs iš miego Edmundas pamatė
šalia stovintį ka pitoną: „Tu vakar sakei, kad mėgs-
ti tolimas išvykas. Mes tavęs į tropikus negalime nu-
vežti, bet plaukiame į Šve diją. Mes tavęs kaip lietu-
vio ne norime palikti”. Edmundas susijau dino: „Kad
jūs mane ir paliktumėt, aš iš paskos plaukčiau. Sa-
kykit tik, kaip aš turiu jums padėti?” 

Kai žvejai Miša ir Saša miegojo, o trečias rusas
apačioje, virtuvėje, virė kopūstus, Juozas užkalė len-
tomis du ris ir kajutės langus. Atsipeikėję ru sai
šoko iš lovų ir stengėsi veržtis į viršų, bet jiems ne-
pavyko.

Kapitonas L. Kublickas nuo laivo stiebo nuplė-
šė raudoną vėliavą ir pa didinęs greitį nustatė kur-
są Švedijos link. Tuo tarpu rusai, nulaužę lovų ko-
jas, pradėjo daužyti duris ir langus. J. Grišmanaus-
kas įspėjo juos, kad jie taip ant kortos stato savo gy-

vybę. Jei nesiliaus, jis mes kajutėn granatą, ir jie visi
žus. Lietuviai nebijojo žūti dėl savo laisvės. Rusai ku-
riam laikui nusiramino. Tolumoje L. Kublickas pa-
matė sovietų karinį  po vandeninį laivą.  Dar kartą
iš apačios kilo triukšmas, dabar sukilę rusai bandė
prasilaužti pro langus. E. Pau lauskas juos vėl per-
spėjo.  

Brėkštant rytui jie išvydo žemę. Tiesiai į juos
plaukė švedų patrulių laivas. Prisiartinus prie „Sa-
mum” švedas pareigūnas jų paklausė, iš kur jie at-
plaukė, kodėl ant laivo nėra vėlia vos.  Kapitonas L.
Kublickas atsakė: „Mes iš Klaipėdos ir atvežėm
jums keletą komunistų”. Švedai, pamatę ant denio
išmėtytas lentas, susirū pi no, ar rusai dar gyvi, ar ne-
sužeisti. Įsitikinę, kad rusai sveiki, patarė lie-
 tuviams: „Jei jau tokį kelią atplaukėt, galit patys ir
likusį nuplaukti”.  

Mūsų jūrininkai išmetė inkarą, nuleido valtį ir
ja nuirklavo į Olando salą. Išlipę į krantą iš džiaugs-
mo no rėjo bučiuoti žemę. J. Grišmanauskas atsisu-
ko į jūrą ir pagalvojo: kažin ka da teks būti aname
krante, jau laisvoje Lietuvoje? Stockholme jiems buvo
suteiktas politinis prieglobstis. Ame rikos lietuvių ta-
rybos (ALT’o) pastangomis kitais metais juos priė-
mė gy venti JAV. O Maskvoje TSRS karo tribunolas
juos visus tris už akių nu teisė mirties bausme.

Įsikūrimas Amerikoje

Atvykusius į New Yorką 1952 m. vasario 13 d. jū-
rininkus globojo ALT’as, BALF’as ir pavieniai išei-

E. Paulauskas, L. Kublickas ir J. Grišmanauskas 1952-2-13 New York Idlewild aerouoste. ,,Voyage to Freedom” viršelis.

Knygos ,,Tolimieji kvadratai” viršelis, dail. V. K. Jonynas. 
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A † A
SESUO FRANCES
DEBULSKI, SSC

(Seniau sesuo M. Coronata)

Mūsų mylima seselė mirė 2015 m.
balandžio 1 d., sulaukusi 98 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 78
metus.

Sesuo Frances, gimusi Čikagoje,
patarnavo Švč. Mergelės Marijos Ne -
kal to Prasidėjimo (Brighton Park)
bažnyčioje, Loretto ligoninėje, Šv.
Antano (Cicero), Šv. Jurgio (Bridgeport) bažnyčioje, Šv. Kryžiaus
ligoninėje, Providence of  God, Holy Cross mo kykloje, Šv.
Kazimiero bažnyčioje (Chicago Heights), Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo, Our Lady of  Vilna, St. Joseph (South Chi cago) bažny-
čiose, St. Nortbert (Northbrook) ir Maria High School, taip pat ir
kitose mokyklose ir bažnyčiose New Mexico ir Nebraska.

Velionė buvo duktė a. a. Frank ir Frances Debulski, sesuo a. a.
Francis ir a. a. Joseph.

Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos vėliau.
Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 773-776-

1324.

Šv. Kazimiero seserys

Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410

vijos lietuviai. Jie važinėjo po lietuvių
kolonijas (iš viso aplankė 50) ir per ra-
 diją skelbė žinias apie žmogaus tei sių
pažeidimus okupuotoje Lietu voje. Ra-
gino palaikyti Lietuvos partizanus jų
sunkioje kovoje. Vasario 28 d. ap lankė
„Draugo” redakciją, papa sa ko jo savo iš-
gyvenimus kun. Juozui Pruns kiui. 

J. Grišmanauskas parašė dvi kny-
 gas: „Tolimieji kvadratai” ir „Lie tuvos
partizanų dainos”. Pasta ro joje jis pa-
skelbė 15 išeiviams dar negir dė tų dai-
nų: „Aš verkiau parimus”,  „Pra  žydo
pirmos melsvos žibuoklės”, „Kaip ver-
kiančio smuiko” ir t. t. su gai  domis.
Taip pat 1953 m. išleido kny  gelę ang-
liškai „Voyage to Free dom”, iliust-
ruotą comics stilium.

Juozas Grišmanauskas įsikūrė Ci-
cero, IL, dirbo geležies apdirbimo fab-
rike. Nesulaukęs Lietuvos išsilaisvi-

nimo, 1983 m. liepos 16 d., lygiai po 32
metų, mirė.

Lionginas Kublickas apsigyve no
Wheaton, IL, sukūrė šeimą. Dirbo
elektros inžinieriumi. Norėjo aplan ky-
 ti Lietuvą jai atgavus nepriklauso my-
bę, tačiau sunki liga nebeleido. Pa šauk-
tas amžinybėn 1994 rugpjūčio 8 d. Iš
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios buvo palydėtas į Šv. Kazi mie ro
lietuvių kapines. Palaidotas ša lia išti-
kimo bendražygio J. Grišma nausko. Jų
įspūdingas, burlaivio pa vi dalo pa-
minklas papuoštas kryžiumi ir vytimi.
Ant jo užrašyta malda: „Mano Dieve,
pavergtos Tėvynės kan čias išsakyti
norėjau”.

Edmundas Paulauskas apsigyve no
Cicero, IL. Visą gyvenimą liko išti ki-
mas Lietuvai.  Mirė 2001 m. gegužės 14
d., sulaukęs 68 metų. 

A † A
VANDELINUI DOMANSKIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus reiškiame nuoširdžią
užuojautą sūnums Aleksandrui Rimui su žmona Pra-
nute Laučkaite ir Edvardui Jonui su žmona Kiesha,
anūkams Marijai, Jonui, Andriui ir Julijai, visiems
giminaičiams, draugams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
VYTAUTAS RAŠYTINIS

Mirė 2015 m. balandžio 2 d., savo namuose, sulaukęs 85 metų,
JAV armijos, Ko rėjos karo veteranas.

Gyveno Oak Lawn, IL
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Vaiva ir sūnus Aldis, anūkas Richard.

Daug metų dirbo Bockman Printing-Bellwood, buvo Don Varnas
American Legion Post narys.

Velionis buvo vyras a. a. Valdos (Baublys).
A. a. Vytautas pašarvotas balandžio 7 d., antradienį, nuo 9

val. ryto iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th ir
Wash tenaw, Čikagoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios
už jo sielą.

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

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasft.com

J. Grišmanausko ir L. Kublicko kapas Šv. Kazimiero kapinėse. E. Paulausko amžinojo
poil sio vieta nežinoma.                                                                                    G. Indreikos nuotr.

http://draugokalendorius.org

Atkelta iš 1 psl.
1965–1968 m. dirbo žurnalo „Kul-

tūros barai” redakcijos atsakinguo-
ju sekretoriumi, skyriaus redakto-
riumi. 1968–1973 m. mokėsi VU as-
pirantūroje, 1973–1989 m. dėstė uni-
versitete. 1980–1989  m. buvo  „Min-
ties” leidyklos vyr. redaktoriaus pa-
vaduotojas.

1988–1990 m. tapo Lietuvos sąjū-
džio iniciatyvinės grupės nariu, Są-
jūdžio Seimo tarybos vicepirminin-
ku. 1989–1990 m. buvo LSSR AT de-
putatas. 1990–1992  m. išrintas LR
AT deputatu, buvo Nepriklausomy-
bės akto signataras. 1990–1991  m.
dirbo ministrės pirmininkės  Kazi-
miros Prunskienės pavaduotoju. 

Nuo 1992 m. buvo Lietuvos cent-
ro judėjimo, nuo 1993  m.  Lietuvos

centro sąjungos pirmininkas. 1992–
1996 m. ir 1996–2000 m. išrinktas LR
Seimo nariu. 2002 m. išrinktas į Va-
rėnos rajono savivaldybės tary-
bą.  2008 m. dalyvavo įsteigiant Lie-
tuvių tautinį centrą, narys nuo jo
įkūrimo. Išrinktas Lietuvos centro
partijos garbės pirmininku. 2012 m.
buvo Nacionalinio susivienijimo „Už
Lietuvą Lietuvoje” apskritojo stalo
pirmininku.

Romualdas Ozolas buvo laik-
raščio „Atgimimas” steigėjas ir vy-
riausiasis redaktorius. Parengė pub-
likacijų geopolitikos, valstybės, tau-
tų ir tautinių mažumų, kultūros
klausimais. Nuo 2012 m. dirbo žur-
nalo „Nepriklausomybės sąsiuvi-
niai” vyr. redaktoriumi.

LR Seimo info

Mirė Nepriklausomybės Akto
signataras Romualdas Ozolas

Julius Jarulaitis, gyvenantis Royal Oak, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.
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Prenumeruokime ir skaitykime
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� A. a. Danutė Indreikaitė-Radvilienė
mirė balandžio 5 d. Albuquerque, New Me-
xico. Bus laidojama Čikagoje. Detalės bus
praneštos vėliau.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 8 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite LRT filmą „Vilties galia”, pa-
sakojantį apie 1941 m. birželio 14 d. trė-
mimus į Sibirą ir stebuklingo mažamečių vai-
kų sugrįžimo į Lietuvą istoriją.   

� Balandžio 11 d., šeštadienį, 1 val. p. p.
Apreiškimo parapijos bažnyčioje (259 North
5th Street, Brooklyn, NY 11211) bus au-
kojamos šv. Mišios už a. a. Lauryną Vismaną,
JAV LB NY Miesto apylinkės kopirmininką.
Šeima kviečia visus atvykti pagerbti ir pri-
siminti a.a. Lauryną.  
.

� Balandžio 11 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500

South Pulaski Road, Chicago, IL) muziejaus
Moterų gildija rengia Tony Mankaus knygos
,,Where Do I Belong? – An Immigrant’s Quest
for Identity” pristatymą. Popietę ves adv. Alek-
sandras Domanskis. Bus vaišės, skambės
muzika.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) Atvelykio sekmadienį, balandžio 12
d., 10 val. r. paminėsime  Dieviškojo Gai-
lestingumo dešimtosios ir paskutiniosios die-
nos šventę. Šv. Mišias atnašaus kun. Gedi-
minas Keršys. Taip pat primename, kad kiek-
vieną ketvirtadienį 8 val. r. kun. G. Keršys
aukoja šv. Mišias lietuvių kalba. Po Mišių
klausomos išpažintys.

� Lietuviškos pamaldos Waukegan-Lake
County apylinkių lietuviams vyks balandžio
12 d. – Atvelykio sekmadienį, 2 val. p. p.
Santa Maria del Popolo parapijos koplyčio-
je, 116 Lake St. Mundelein, IL. 60060. Kvie-
čiame gausiai dalyvauti. Pasiteirauti tel. 224-
717-1463.

� Čikagos tautinis ansamblis ,,Grandis”
kviečia visus į metinį koncertą ,,Saulele, mo-
tinėle, užtekėk”, kuris vyks gegužės 9-tą die-
ną, šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Pradžia – 6 val. v. Koncerte dalyvaus
vaikų choras ,,Svajonė”. Svečiai turės gali-
mybę susipažinti su ganiavos papročiais, pa-
sigėrėti piemenėlių žaidimais, linksmais
vakaruškų šokiais ir išgirsti gražias ganiavos
dainas. Informaciją apie bilietus teikia Be-
atričė Čepelienė, tel. 630-243-6313 ir Ži-
butė Pranckevičienė, tel. 630-257-0153.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

DRAUGAS 773-585-9500

Atkelta iš 1 psl.
P. Gurskis bandė atplėšti duris iš

vairuotojo pusės, o H. Fuentes – iš-
laisvinti nukentėjusiojo kojas. Polici-
ninkams pavyko vairuotoją saugiai
ištempti iš degančios mašinos. Per tą
laiką į nelaimės vietą atvyko dar du po-
licininkai, ir keturiese jie ištempė iš
automobilio keleivį. Abu vyrai buvo
nuvežti į Mount Sinai ligoninę. Tiki-
masi, kad abidvi avarijos aukos išgy-
vens. Kaip tvirtina Čikagos policija,
sunkvežimio vairuotojas avarijoje ne-
nukentėjo.

Policininkai tvirtina, jog per savo
ilgametę karjerą tokios avarijos dar ne-
buvo matę. P. Gurskis palygino įvykį su
holivudišku filmu. Reporteriai šiuos
policininkus pavadino herojais, bet
H. Fuentes prisipažino, kad jautė bai-
mę, kai iš liepsnojančio automobilio
gelbėjo vyrus. Amerikos lietuvis P.
Gurskis sakė manąs, kad bet koks Či-
kagos policininkas būtų panašiai pa-
sielgęs.

Parengė Raimundas Marius Lapas

Čikagos lietuvio policininko žygdarbis

Įvykio vieta Gage Parke ties 57-tos ir Kedzie gatvių sankryža WGN TV nuotr.


