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Šauliai pagerbė
veteranus – 7 psl. 

Lietuvis, pasižymėjęs Amerikos
kariuomenėje – 10 psl.

Puikus, puošnus, spalvingas tas mūsų tautinis
kostiumas, tad kodėl jo dažniau nedėvėti, kodėl
visiems jo neparodyti? Lietuvos liaudies kul-

tūros centras kviečia visuomenę, ypač jaunimą, da-
lyvauti konkurse „Mano tautos kostiumas”. 

Mes jau pratinamės didžiuotis tautiniu kostiumu,
jį vilkėti, ypač kai norime pasauliui prisistatyti kaip
saviti, išskirtiniai, išsaugoję tautos paveldą. Konkurso
rengėjai ragina visus, didelius ir mažus, jaunus ir se-
nus, turinčius nuosavą tautinį kostiumą ar dėvinčius
jį meno grupėse prisidėti prie svarbaus sumanymo –

dalyvauti pirmą kartą rengiamame konkurse „Mano
tautos kostiumas” bei spalvingose etnografinių re-
gionų drabužiais pasipuošusių žmonių eitynėse liepos
6 d. Visi drauge stiprintume tautinio kostiumo gy-
vybingumą, prisidėtume prie jo įtvirtinimo kaip
tautai, visuomenei, valstybei, kultūrai itin svarbaus
elemento, skatintume ir kitus žmones įsigyti asme-
ninius, su savo kilmės vieta susijusius tautinius kos-
tiumus ir jais vilkėti valstybės, šeimos, bendruome-
nės, kitų tradicinių švenčių proga. 

– 16  psl. 

„Mano tautos kostiumas”

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ( k.) su broliu Remi gijum Gaška ir sesute Dalia – Lie-
tuvos krepšinio rinktinės „fanai”.                                                   Asmeninio archyvo nuotr.

Dalyvaukime konkurse

Vida Bandis. Nesigailiu, kad grįžau į Lietuvą

Kaip sekasi grįžusiems į
Lietuvą gyventi išeivi-
jos lietuviams, kaip jie

vertina savo lemtingąjį žings-
nį šiandien ir kokią jie mato
Lietuvą? Šią temą vystome su
Lietuvos ir išeivijos žiniask-
laidoje dažnai matoma Vida
Gaškaite-Bandis, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės atstove
Vilniuje. Pokalbis su ja šį kar-
tą – ne apie pasaulio lietuvijos
reikalus, bet apie jos pačios ke-
lią nuo mažo Šiaurės Lietuvos
miestelio Žeimelio (dabartinis
Pakruojo r.) prieš daugelį de-
šimtmečių iki šių dienų Vil-
niuje. – 5 psl.

Dzūkė

Aukštaičiai



Atėjote padėkoti Dievui už jūsų gyve-
nimo gražiausius dvylika metų. Šia
proga noriu priminti Šventojo Rašto

mintį: „Nesirodyk prieš Viešpatį tuščiomis
rankomis” (Sir 35, 4). Viešpačiui negalime pa-
aukoti moralinių šiukšlių: nesąžiningumo,
neteisumo, nemeilės, neskaistumo ir panašių
dalykų. Dievui galima atnešti stropaus dar-
bo, tiesaus ir draugiško elgesio, pagarbos
žmonėms dovaną. Jam taip pat galima atneš-
ti savo gražias svajones ir ateities planus, kuriuose Lie-
tuvai turėtų rastis vietos.

„Duok Aukščiausiajam, kaip jis tau yra davęs, taip
dosniai, kaip išgali” (Sir 35, 9). Dievas mus apdovanojo
labai dosniai: davė skvarbų protą, mylinčią širdį ir ne-
nuslopinamą laisvės ilgesį; dar pridėjo ir sveikatos.
Tačiau mes, žmonės, Dievo atžvilgiu dažnai būname
ne tiek dosnūs; ne kartą jam pažeriame tik trupinių.
Kai kas net pasako: tikėjimo reikalams užteks pen-
sininko amžiaus. Tai labai prastas sprendimas. Die-
vui reikia atiduoti tai, ką turime geriausio, – visą savo
gyvenimą: „Dosnia širdimi garbink Viešpatį. <...>Vi-
sas savo dovanas atnašauk su šypsena” (Sir 35, 7–8).

Evangelijoje dažnai minimas Kristaus mokinys
Petras galėtų būti mums labai geras pavyzdys, kokie
mes turėtume būti Dievo atžvilgiu. Kartą Petras Jė-
zui pasakė: „Štai mes viską palikome ir sekėme pas -
kui tave” (Mk 10, 28). Šitais žodžiais „viską palikome”
pasakyta tikrai viskas. Iš tikrųjų Petras Jėzui atida-
vė labai daug: paliko savo tėviškę, visiškai pasišven-
tė Jėzaus paskirtai misijai ir gyvenimo pabaigoje tapo
kankiniu už savo Mokytoją. 

Pripažinkime, kad būti labai dosniam Dievo at-
žvilgiu mus truputį, o gal ir net labai gąsdina. Juk ne
kartą pamąstome, kad gyvenimas yra duotas tik vie-
ną kartą ir norisi viską pamatyti, patirti, paimti. At-
rodo, ko nors sau neduoti yra nesuprantamas apsi-
ribojimas. O Dievas tarsi kai ką apriboja: čia to, čia
ano negalima. Netiesa, Dievas mūsų ne tik neapriboja,

bet ir kviečia imti ir pilnomis rieškučiomis semti gėrį.
Dievas tik kai kur, pavojingose vietose, pastato kelio
ženklų, kad mes, be galvos lėkdami, nenusisuktume
sprando. Tik pasižiūrėkite į kai kurių praeivių veidus:
jie tikrai atrodo pakliuvę į didelę bėdą.

Štai paties Jėzaus tvirtinimas: „Iš tiesų sakau
jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evange-
lijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną,
ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo
metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų,
motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir bū-
simajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo” (Mk 10, 29–
30).

Jūsų laukia labai dideli iššūkiai, kurie bus ne ma-
žiau sunkūs, nei tie, su kokiais susidūrė jūsų tėvai ar
seneliai. Sovietmečiu buvo du pasirinkimai: tikiu į
Dievą, myliu Lietuvą ir rizikuoju kai ką gyvenime pra-
rasti. Man, pavyzdžiui, į charakteristiką įrašė, kad
nesu komjaunuolis ir pasaulėžiūra dar tik besifor-
muojanti. Nežinau, kaip būčiau patekęs į bet kokią
aukštąją mokyklą; kunigų seminarijai tokia cha-
rakteristika tiko. Bet juk jauni žmonės renkasi įvai-
rias profesijas. Kitas anuometinis pasirinkimas bū-
davo – prisitaikau prie okupanto ideologijos, stoju į
komjaunimą ir partiją ir tuomet naudojuosi val-
džios teikiamomis privilegijomis. 

Deja, atgauta laisvė negarantuoja saugaus vidu-
rio kelio, kuriame galėtume tikėti į Dievą, viešai prak-
tikuoti tikėjimą ir kartu be trukdžių siekti savo kar-

jeros. Argi mes nematome, kaip mums jau
brukama gender ideologija? Mums pataria-
ma tikėjimą pasilaikyti privačiai savo gy-
venimo sričiai. Drauge su laisve ir toleran-
cija mums peršamas iškrypęs gyvenimo bū-
das. Vadinamasis lyčių lygybės ar teisės pa-
sirinkti lytį klausimas padaromas svarbes-
nis už tautinius, religinius ir kultūrinius
klausimus. Net Eurovizijoje tikimasi pergalės
su moterų ir vyrų bučiniais. Jei kas nors pa-

bando nepritarti homoseksualų elgesiui, rizikuoja būti
laikomas Putino šalininku. Taip gali kilti didelė pa-
gunda susigūžti ir gyventi, kad niekam neužkliūtu-
mei.

Aš tikiu, kad jūs matysite pabaigą šito moralinio
klaidžiojimo, į kurį stumiami visi Europos žmonės,
panašiai, kaip jūsų tėvai matė komunizmo kūrimo pa-
baigą devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje.
Ne Europa kalta dėl esamos moralinės suirutės ir
klystkelių. Tai naujos kartos marksistai, tik prisi-
dengiantys Europos Sąjungos vėliava, kurioje yra dvy-
lika žvaigždžių, simbolizuojančių Švč. Mergelę Mariją.
Šiame Dievo pasaulyje piktasis sugeba užimti kai ku-
rias pozicijas, bet jis negali laimėti mūšio, nes tai yra
virš jo jėgų. Jūs tikrai matysite, kaip žlugs visos ideo-
logijos, kurios šiandien bando nesiskaityti su ben-
dražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis ir ku-
rių pergalei skiriami milžiniški pinigai. Tik linkiu ne-
padaryti klaidos, kad kada nors nereikėtų, kaip bu-
vusiems kompartijos nariams, teisintis prieš Lietu-
vos žmones: juk ir mes kūrėme Lietuvą! Lietuva yra
kuriama tuomet, kai išdrįstama jos interesus iškelti
aukščiau už savo patogumus, privilegijas ir panašius
dalykus.

Mišiose melsiu Viešpatį sėkmės jūsų gyvenime,
bet drauge prašysiu paties svarbiausio dalyko: kad ei-
tumėte per gyvenimą tiesūs, drąsūs ir nebijotumėte,
jei reikės, dėl švenčiausių dalykų kai kada ir paken-
tėti. 
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Abiturientų 
šventė Kaune
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

LAIŠKAI

Ausį ir širdį maloniai nuteikianti
muzika užburia ir nukelia į padan-
ges, o kartais sužadina pasąmonėje
užkonservuotus įspūdžius iš praeities.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
švenčiamą Motinos dieną, gegužės 10-
ąją, Lemonte, PLC Lietuvių dailės mu-
ziejuje, vyko Lietuvos vaikų globos
būrelio „Saulutė” surengtas plačiai ži-
nomos kamerinio dainavimo specia-
listės, solistės iš Lietuvos Juditos Lei-
taitės ir pianistės Rūtos Mikelaitytės-
Kašubienės nuostabus koncertas „Su
meile…”. Profesionali pianistė ne tik
meistriškai akompanavo solistei, bet ža-
vingai atliko ir du kūrinius solo. Vie-
nas jų – valstybininko bei paskutinio
LDK iždininko Mykolo Kleopo Ogins-
kio (1765–1733) polonezas A-moll, kuris
mane nukėlė Plungėn, į Oginskių rūmų
ir parko pašonėje praleistą vaikystę.
Taip pat priminė muziką Faustą Stro-
lią ir jo vadovautą Čikagos lietuvių sty-
ginį ansamblį, kuris 1978 m. metiniame
koncerte atliko F. Strolios orkestruotą
minėtą kūrinį.  

...O šių metų Vasario 16-osios mi-
nėjime PLC smuikininkės Lindos Ve-
leckytė-Nussbaum bei pianistės Elenos
Reklaitis atlikta Mozarto B-dur (K.
378) sonata smuikui ir  fortepijonui
mane buvo nuskraidinusi į Mozarto
gimtinę Austriją, kur penkerius metus
teko praleisti kaip pabėgėliui iš Lietu-
vos. Gražios gamtos ir muzikinės ap-
linkos paveiktas trejus metus su užsi-
degimu studijavau Zalcburgo Mozar-
teumo konservatorijos filiale ir lankiau
privačias smuiko pamokas. Teko „iš-
kalti” ir keletą iš keliolikos Mocarto so-
natų, tarp jų – kaip tik šių menininkių
Lemonte atliktą B-dur...

Muzikos sužadinti prisiminimai

Čikagos lietuvių styginio orkestro, vadovaujamo Fausto Strolios, 1978 m. metinis koncertas. Kairėje – Leonidas Ragas.
F. Strolios šeimos archyvo nuotr.

Oginskio rūmų (dabar – Žemaičių dailės muziejus) parke – pen-
kiametis Leonidas su savo tėčiu, Plungės notaru, diplomuotu tei-
sininku Antanu Ragausku ir mama Sofija Stanevičiūte-Ragaus-
kiene, 1939 m. 

Nuotrauka iš Žemaičių dailės muziejaus rinkinių.

Prisimenu ir labai vertinu galimybę dalyvauti su su-
augusiais gerai organizuotoje saviveiklinėje muzikinėje
veikloje 6 000 gyventojų turinčiame apskrities miestely-
je – St. Johann im Pongau. Sonatose smuikui ir fortepi-
jonui instrumentų bendravimas vyksta atliekant viena
kitą papildančias lygiavertes savarankiškas partijas. To-
dėl man buvo labai nejauku minėjimo programoje ir šven-
tės aprašyme spaudoje matyti pianistei suteiktą smuiki-
ninkės ,,akompaniatorės”  titulą, nors solisčių muzika-
vimas Lemonte paliko šiltą, nepamirštamą įspūdį.

Muzikos sužadinti prisiminimai...
Leonidas  Ragas
Bloomingdale, IL  
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In memoriam kun. Vaclovui Aliuliui
RENATA ŽIŪKAITĖ

Gegužės 26 d. eidamas 95-tuosius me-
tus mus paliko vienas iškiliausių ir švie-
siausių Lietuvos kunigų, marijonų vie-
nuolijos tėvas Vaclovas Aliulis. Gegužės
28 d.  Vilniaus Arkikatedroje dalyvau-
jant gausiam būriui Lietuvos vysku-
pų, kunigų, pasauliečių,  išlydėjome Tė-
velį į paskutinę šios žemės kelionę.
Esame dėkingi Dievui už šį didį Bažny-
čios vyrą, kurio įnašą bei vaisius Lietu-
vos ir Bažnyčios atgimimui galėsime gal
tik amžinybėje įvertinti. 

T.Vaclovas buvo nepaprastos eru-
dicijos, plačių siekių, gilios J.
Matulaičio dvasios asmenybė,

kurią taip sunku sutelkti į visumą.
Savo asmenybės platumu ir gilumu jis
buvo tarsi vandenynas, kurio krantų
nebematome. 

Dievas leido Tėvui Vaclovui nu-
gyventi ilgą, prasmingą laiką, kuris
buvo pilnai sudegintas Dievo karalys-
tės žemėje plėtimui. Šv. Dvasia įkvėpė
T. Vaclovą darbuotis sunkiu Lietuvai
laiku, kai ypatingai trūko lietuviškos
katalikiškos spaudos. Jo dėka turime
lietuvišką mišiolą, skaitinius, maldy-
nus, sovietmečiu jis sunkiomis sąly-
gomis stengėsi išleisti kuo daugiau
katalikiškos literatūros. Lietuvai at-
kūrus nepriklausomybę, T. Vaclovas
buvo vienas Sąjūdžio kūrėjų ir Tarybos
narys. Vos atsiradus galimybei jis įstei-
gė ,,Katalikų pasaulio” leidyklą, gimė
žurnalas „Katalikų pasaulis”, kurio re-
daktoriumi tapo pats V. Aliulis. Vėliau
Tėvelis jautė didelį skausmą Vilniaus
arkivyskupijai uždarius šį žurnalą,
taip pat kitus stiprius katalikiškus
leidinius. 

T. Vaclovas aiškiai nujautė, kaip
svarbu ugdyti tikinčio žmogaus są-
moningumą, kad besibraunančios į
Lietuvą sekuliarizacijos kontekste,
žmogus suvoktų liturgiją ne tik kaip
kultą, bet ir jos ženklus. T. Vaclovas įne-
šė svarbų indėlį Lietuvos bažnyčioje
įgyvendinant II Vatikano susirinki-
mo nutarimus, ypač pertvarkant Baž-
nyčioje liturgiją. Nors stipriai įsišak-
nijęs Katalikų bažnyčios tradicijoje, T.
Vaclovas išliko labai atviras ir kitų
konfesijų atstovams. Dirbdamas prie
Šv. Rašto vertimų, jis daug bendravo  ir
su ortodoksais bei protestantais. 

Net ir paskutiniais gyvenimo me-
tais labai nusilpus sveikatai, Tėvelis
Vaclovas stengėsi nepaleisti iš rankų
plunksnos, atliepti laiko dvasią, rašy-
damas aštrius, polemizuojančius
straipsnius viešose erdvėse, jis dar
spėjo išvysti išleistą paskutinę savo
knygą „Nuo Betliejaus iki Romos su
šventuoju Luku”.  

Nepriklausomybės metais įsijun-
gęs į Atgimimo sąjūdį, T. Vaclovas
tapo vienas iš svarbiausių dvasios
vadų.

1989 m. vasario 5 d. po 40 metų tru-
kusio neteisėto atėmimo Lietuvos ti-
kintieji iškilmingai sugrįžo į Vilniaus
arkikatedrą. Vasario 3 d. visoje Vil-
niaus arkivyskupijoje buvo paskelbta
kaip pasninko ir atgailos diena. Iškil-
mių dieną nuo pradžios nekantriai
laukiančius maldininkus pasveikino,
primindamas Katedros istoriją, jos

1944 m. įšventintas į kunigus, V. Aliulis kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, įvai-
riose Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1970–1974 m. Kauno tarpdiecezinės ku-
nigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1979–1993
m. kunigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–1989 m. moterų vienuolių teolo-
gijos ir katechetikos slaptų kursų vienas vadovų; parengė daugumą vadovėlių. Dės-
tė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.
Prasidėjus Atgimimui aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katali-
kišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. Sąjūdžio
Seimo Tarybos narys. 1988–1992 m. vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organiza-
torių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1992–1995 m. ir nuo 1999 m. jos prezi-
dentas. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis”, iki 1991 m. jo vyr. redaktorius. 1990–
1993 m. leidyklos „Katalikų pasaulis” direktorius. 1989–1992 m. Lietuvos ateitininkų
federacijos dvasios vadas. 1989–1993 m. Lietuvos marijonų viceprovincijolas, 1993–
1999 m. marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–1996 m. Romos marijonų
vienuolyno, nuo 1999 m. Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis. Nuo 1965 m. rū-
pinosi liturgine leidyba. Parašė pastoracinės teologijos vadovėlį. Parengė Romos
katalikų „Apeigyną” Lietuvos vyskupijoms (2 t. 1966–1967 m.), Katalikų kalendo-
rių – žinyną (1982–1989 m., 1991 m., 1993 m.), redagavo Romos mišiolo vertimą
(8 t. 1982–1994 m., Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972 m., 1988 m.,
su V. Ališausku, A. Kučinskaite), A. Liesio „Psalmyno” vertimą (1973 m.), N. Skurkio
katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa” (1980 m.) Bendradarbiavo žiniasklaidoje religi-
nio švietimo, moralės ir kt. klausimais.

reikšmę lietuvių tautai kun. Vaclovas
Aliulis: ,,Katedra – mūsų tautos isto-
rijos barometras. Kai šviesu krašte,
šviesu ir Katedroje; kai tamsu krašte
– tamsu Katedroje. Istorijos bėgyje ji
buvo dažnai nuniokojama, bet visada,
kai tik atsikurdavo kraštas, atsikur-

davo ir Katedra…”
„Pradėsime brangias iškilmes, –

tęsdamas kalbėjo jis. – Šiandien atsi-
naujinimo metai išgyvena vieną iš
savo šventų viršūnių – sugrįžtame į pir-
mąją Lietuvos šventovę – Vilniaus ka-
tedrą. Po mūsų kojomis protėvių, gy-

venusių prieš 800–600 metus, kaulai,
krikščioniškų altorių ir aukurų liku-
čiai. Čia Mindaugo, Jogailos statytų Ka-
tedrų pamatai, kunigaikščio Vytauto
statytos sienos, čia daug kentėjusi ir vėl
prisikėlusi mūsų šventoji Katedra.”

Dar nuo marijonų gimnazijos lai-
kų įsijungęs į ateitininkijos veiklą ir
ten įgijęs stiprius inteligentiškumo, pa-
triotiškumo pamatus, T. Vaclovas jau-
tė, kad ateitininkų organizacija yra pui-
ki erdvė subręsti naujai jaunimo kar-
tai, nusimetusiai sovietmečio melo ir
baimės grandines. Kartu su dr. Vin-
centu Rasteniu ir prof. Arvydu Žygu jis
darbavosi, kad Lietuvoje vėl būtų at-
kurtas Ateities sąjūdis, kuris ugdytų
sąmoningas, brandžias, laisvas asme-
nybes, šioje organizacijoje įgysiančias
pirmus meilės Dievui ir Tėvynei skie-
pus. Aliulis dalyvavo pirmajame At-
kuriamajame Ateitininkų organizaci-
jos suvažiavime Vilniuje 1989 m., vėliau
ilgą laiką darbavosi kaip ateitininkų
dvasios tėvas, dalyvaudavo daugelyje
renginių, pasisakydavo konferencijose.
Atgaivinant šią organizaciją Lietuvo-
je, T. Vaclovas yra pasisakęs: „Tai švie-
si, nuotaikinga, dainuojanti ir gie-
danti organizacija. Jos tikrais nariais
gali būti tik praktikuojantys katalikai,
prijaučiantys organizacijos ideologijai
– kandidatais. Ateitininkai į savo gre-
tas kvies jaunimą, kuriam tikėjimas,
humanistiniai siekiai – dora, artimo ir
Tėvynės meilė dar neprarado savo tik-
rosios reikšmės.”

Dėkodami Dievui už galimybę pri-
siliesti prie šio didžio žmogaus, už-
baikime jo paties palinkėjimu, išsakytu
švenčiant jo 70-ties metų jubiliejų Ma-
rijampolės katedroje. Tebūna šie žo-
džiai kaip savotiškas Tėvelio atsisvei-
kinimas ir jo testamentas: 

Belieka klausimas: ko norėtų ku-
nigas jubiliatas palinkėti savo klausy-
tojams? Atsakau: maldos dvasios! Bū-
tinai kas rytas ir kas vakaras gerai mi-
nutei susikaupti ir sąmoningai pasi-
kalbėti su mus mylinčiu Jėzumi. Mels-
ti, ne kad Jis vykdytų visus mūsų norus,
bet kad mes pamėgtume ir mokėtume su
meile vykdyti Jo šventus norus. Jei tik-
rai nuoširdžiai tai darysite, į jūsų gy-
venimą ateis daug gerų dalykų.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariai: kun. V. Aliulis, akt. L. Noreika
ir poetas M. Martinaitis. Sąjūdžio archyvo nuotr.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Kun. Vaclovas Aliulis A. Ufarto (BFL) nuotr.
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Kalifornijos lietuvių kredito unijai – 46!
REGINA GASPARONIENĖ

Kalifornijos lietuvių kredito unija (CLCU) savo metinį
susirinkimą buvo surengusi vasario mėn. 25 d. viename
iš gražiausių Kalifornijos kampelių – Santa Monikos
mieste. Susirinkus nariams prie stalo vietas užėmė val-
dybos nariai: Albinas Markevičius, Laima Wheeler, And-
res Guiga, Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Alex
Baipšys, Marius Markevičius ir Dalia Gricius. Tylos mi-
nute buvo pagerbta 11 praėjusiais metais mirusių Uni-
jos narių. Valdybos sekretorius Aleksas Baipšys per-
skaitė praėjusių metų susirinkimo protokolą, kuris
buvo patvirtintas vieningu pritarimu. 

Valdybos pirmininkas Albinas Markevičius
pasveikino ir padėkojo visiems nariams už
bendradarbiavimą. Savo pranešime jis pažy-

mėjo, kad per praėjusius metus Kredito unija saugiai
ir kryptingai finansiškai stiprėjo toliau, pasiekusi
daugiau kaip 98 mln. dolerių santaupų, įskaičiuojant
ir padidėjusius atsargos rezervus – daugiau kaip 13
mln. dol. Kredito unija moka  didesnius procentus tau-
pymo ir terminuotiems narių indėliams nei didieji
bankai. NCUA apdraudžia taupymo sąskaitas iki
250,000.00 dol., o IRA sąskaitas atskirai dar – iki
250,000.00 dol. Tai didina pasitikėjimą šia, vieninte-
le, lietuvių finansine įstaiga Kalifornijos valstijoje.
Kredito unija aptarnauja narius taupymo, mokesti-

nėmis ir investicinėmis sąskaitomis, nemokamai duo-
da naudoti čekius, neapmokestina paslaugų, daro tie-
sioginius indėlius, elektroniniu būdu persiunčia pi-
nigus į Amerikos ir kitų šalių bankus. Praėjusiais me-
tais Unija išdavė daug paskolų nekilnojamam turtui
įsigyti labai patraukliomis sąlygomis. Mūsų nariai,
kurie nusprendžia imti paskolą, visada turėtų pasi-
teirauti, kokius privalumus siūlo Unija. 

Ši lietuviška įstaiga pagal tradiciją buvo įkurta
geriausiomis sąlygomis savo nariams teikti finansi-
nę pagalbą: už indėlius mokėti aukščiausius pro-
centus, o paskolas suteikti žemomis palūkanomis.
Šiandieniniai reikalavimai – plačiai taikyti elektro-
ninę techniką bei elektroninę bankininkystę – jau yra
įgyvendinti. Pirmininko žodžiais, Kredito unijos
darbas gerėja, nes per daugelį metų įgytas neįkai-
nojamas patyrimas bendrauti su žmonėmis, šiame
elektronikos amžiuje žinoti jų siekius ir galimybes.
Jis pabrėžė, kad Kredito unija labai atsakingai sau-
go narių suteiktą informaciją ir priminė, kad nariai
taip pat turi saugoti savo informaciją. Baigdamas pa-
dėkojo Valdybai, paskolų ir priežiūros komitetams už
neįkainojamą savanorystės veiklą, o Kredito unijos
vadovui Dainiui Vaidilai bei tarnautojams – už pui-
kų kasdienį darbą. 

Toliau vyko iždo, paskolų, priežiūros ir pasi-
ūlymų komitetų ataskaitos. Iždininkės Laimos Whee-
ler pranešime pažymėta, kad 2014-uosius metus Uni-
ja baigė turėdama 98,309,564.62 dol. Grynasis metų pel-
nas prieš atskaitant išlaidas sudarė 3,247,368.89 dol.,

išlaidos – 902,488.14 dol., atsargos kapitalas –
13,618,824.72 dol. Už taupymo sąskaitas paskutinia-
me metų ketvirtyje palūkanų mokėta 0.85 proc., o už
terminuotus indėlius – nuo 1.00 proc.  iki 2.00 proc.
(IRA – iki 2.25 proc.), priklausomai nuo indėlio ter-

mino.  
Paskolų komiteto

pirmininkas Vitalis Lem-
bertas ataskaitoje nurodė,
kad per praėjusius, 2014-
uosius, metus paskolų ko-
mitetas posėdžiavo 27 kar-
tus, buvo patvirtintos 33
paskolos, kurių bendra
suma sudarė 13,548,726.65
dol. Paskolų dydis svyra-
vo nuo asmeninių 5,000.00
dol. iki 1,137,000.00 dol.
nekilnojamam turtui įsi-
gyti. Kaip teigė komiteto
vadovas, nuo jų darbo pri-
klauso būsimos rizikos
sumažinimas ir pašalini-
mas. Šiame komitete dir-
ba prityrę specialistai: Vi-

talis Lembertas, Birutė
Jocas Milliron ir Thomas

Peters. Paskolų komiteto vadovas apgailestavo dėl
ilgamečio komiteto nario Gedimino M. Leškio mir-
ties. 

Kredito unijos veiklos priežiūros komitete dir-
ba Jūratė Gulbinas, CPA, Edwardas Budginas ir Lina
Ruplėnas. Pirmininkė Jūratė Gulbinas patvirtino,
kad visos Unijos finansinės operacijos, investavimo

planai, atsiskaitymo dokumentai, turimi grynų pi-
nigų kiekiai, pajamos ir išlaidos, asmeninės narių
sąskaitos, buhalterinių knygų vedimas buvo tikri-
nami per metus  įvairiais periodais. Priežiūros ko-
miteto atsakomybė yra išreikšti savo nuomonę ir pa-
teikti ją Direktorių valdybai, kaip Unija laikosi fe-
deralinių ir valstijos nurodymų bei reguliavimų. Be
to, samdoma Richards & Associates, CPAs, kiek-
vienais metais patikrina Unijos finansines ataskaitas
bei naudojamus sąskaitybos principus.

Valdybos sprendimu šių metų Nominacijų ko-
mitetą sudarė nariai: Giedrius Lunskis, Alexander
Sinkys ir Aloyzas Pečiulis. Komiteto pirmininkas
Giedrius Lunskis pasiūlė perrinkti kandidatus į di-
rektorius: Marių Markevičių, Juan Andres Guigą ir
Daivą Čekanauskaitę-Navarette. Į priežiūros ko-
mitetą pasiūlyta Lina Ruplėnas. Susirinkusių narių
vieningu balsavimu pasiūlytos kandidatūros buvo
patvirtintos. 

Kalifornijos lietuvių kredito unija savo 46-ąjį
gimtadienį sutiko stipria finansine veikla, patikrinta
federalinės valdžios, ir teigiamomis Kalifornijos
valstijos revizorių ataskaitomis bei Bauer Financial
Co. įvertinta kaip viena geriausių finansinių orga-
nizacijų visoje šalyje. Tai didelis direktorių valdy-
bos ir įstaigos vadovo Dainiaus Vaidilos aukšto pro-
fesionalumo įrodymas. Taip pat Kredito unijos tar-
nautojų Dalios Gricius, Reginos Banionis, Gidos Ur-
bonienės, Lino Šepiko, Reginos Gasparonienės ir
Dainos Bandžiulis kasdienis darbas. Labiausiai
nusipelnę yra mūsų nariai – kad tvirtai pasitiki Kre-
dito unija, kad moka lietuviškai taupyti. 

Kredito unijos nariais gali tapti visi lietuvių kil-
mės asmenys, gyvenantys ne tik JAV, bet ir užsienyje. 

Valdybos pirmininko Albino Markevičiaus pranešimas.

Kredito unijos tarnautojai (iš kairės): Gida Urbonienė, Regina Gasparonienė, Dalia Gricius, Linas Šepikas, Regina Ba-
nionis.                                                                                                                                                                           CLCU archyvo nuotraukos

Gausus narių būrys dalyvavo kredito unijos susirinkime, vykusiame istoriniame Santa Mo-
nikos Moterų klube.
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Vida Bandis. Nesigailiu, kad grįžau į Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.

– Kas Jus paskatino grįžti į Lietuvą?
–  Mes su a. a. vyru labai seniai kalbėdavom, kad

kai išeisim į pensiją, grįšim į Lietuvą. Gaila, jis mirė
anksčiau. Palaidojau jį jo gimtinėje, Žąsliuose. Mus
sugrįžti į Lietuva skatino meilė tėvynei. Kai mes su
šeima karui baigiantis traukėmės į Vakarus, vis sa-
kydavom: grįšim į Lietuvą, kai tik ji bus laisva. Man
Europos gyvenimo būdas yra artimesnis. Gal todėl,
kad beveik 30 metų gyvenau Europoje, Vokietijoje,
– ilgiau netgi negu Amerikoje. Jeigu Lietuva ir ne-
būtų išsilaisvinusi, mes turbūt būtume vis tiek
grįžę kur nors į Europą. Žinoma, esu labai dėkinga
Amerikai, tai žemė, kur žmogus gali pasiekti visko,
ko nori. Tai žemė, kur kiekvienas turi lygias gali-
mybes, ten yra suteikiamos sąlygos augti, dirbti ir
tobulėti. Į Ameriką atvažiavom be cento. Kai išlipom
iš laivo, UNRRA kiekvienam davė po 5 dol., ir nuo
to momento reikėjo pradėti gyventi. Aš pradėjau
dirbti vos sulaukusi 15 metų, bet visi baigėm uni-
versitetus, apgynėm daktaratus. Kur dar gali rasti
kitą tokį kraštą?

– Žinome, kad kaip PLB atstovė Lietuvoje turite daug
darbo, bet ar be tarnybos dar turite kitą gyvenimą, ar tam
lieka laiko ir ar yra galimybių įdomiai gyventi?

– Žinot, vienam grįžus į Lietuvą yra sunkiau.
Sunku ne materialiai, nelengvas privatus gyvenimas,
nes vyresniame amžiuje sunkiau susirasti naujų
draugų. Draugus žmonės paprastai susiranda jauni,
iki 30–35 m. O Lietuvoje gyvenantys žmonės yra gana
uždari ir įeiti į jų ratą yra sunku. Bet be darbo tik-
rai turiu ir kitą gyvenimą. Man Lietuvoje patinka,
todėl čia ir gyvenu. Man patinka Lietuvos kultūri-
nis gyvenimas: Vilniuje lankau operą, teatrą, kon-
certus, parodas. Čia viskas taip arti, lengvai pasie -
kiama. Turiu draugų, labai mėgstu krepšinį, daly-
vauju beveik visose rungtynėse, esu „Lietuvos ryto”
ir Lietuvos rinktinės „fanė”. Jau turime bilietus į Lie-
tuvos rinktinės rungtynes šį rudenį. Tam tenka skir-
ti  nemažai laiko, – jau 15 metų važiuojame visur, kur
žaidžia  Lietuvos krepšinio rinktinė. Anksčiau va-
žiuodavome su broliu Remigijum ir jo žmona, o prieš
kokius 5 metus prie mūsų prisidėjo ir sesuo Dalia. 

– O pomėgis sportui tikriausiai yra mamos palikimas?
– Taip, mūsų mamytė buvo viena pirmųjų kūno

kultūros mokytojų Lietuvoje, ji dirbo Žeimelio pro-
gimnazijoje. Sportu domėjosi visa šeima. Buvau la-
bai pamėgusi kalnų slidinėjimą. Kai gyvenom Vo-
kietijoje, atostogaudavom tiktai žiemą ir vis va-
žiuodavom į kalnus. Dabar, nors sulaukusi brandaus
amžiaus, vis tiek bandau kasdien sportuoti. 

– Kad jau grįžom į praeitį, tai noriu daugiau pasitei-
rauti apie tėvelius. Žinau, kad Jūsų šeima yra iš to paties
krašto, kur yra ir mano šaknys. Jūsų seneliai Gaškos buvo
gretimo Diržių kaimo ūkininkai.  

– Mamytės tėvelis, mano senelis, buvo Gedučių
dvaro, esančio netoli Žeimelio, ūkvedys. Jis jaunas
susirgo reumatizmu ir, negalėdamas sunkiai dirb-
ti, persikėlė į Žeimelį, o kadangi buvo raštingas, bai-
gęs keletą skyrių, Žeimelyje dirbo raštininku. Čia pa-
sistatė kelis namus. Čia užaugo mūsų mamytė. O tė-
velio seneliai ir proseneliai – stiprių ūkininkų Dir-
žių kaimo gyventojai. Diržių kaimas yra tik pora ki-
lometrų nuo Žeimelio, čia tėveliai ir susipažino. Po
studijų Dotnuvoje, kur tėvelis baigė agronomiją,
buvo paskirtas į Molėtus. Ten gimė brolis Remigijus
ir aš. Po poros metų, praleistų Utenoje, tėvelis buvo
paskirtas į Žeimelį, nes norėjo sugrįžti į savo tėviš-
kę. Čia jis įsteigė Žemės ūkio mokyklą ir iki išvy-
kimo iš Lietuvos buvo jos direktorius. 

– Apie tai labai gerai žinau, nes tą mokyklą, kuriai va-
dovavo Aleksandras Gaška, baigė mano mama Valerija Bal-
čiūnaitė-Škiudienė. Ji mokyklą baigė sunkiais 1941 m.,
kai mokslas tapo labai komunistiškai ideologizuotas.

– Aš gerai prisimenu tą mokyklą, tas mergaites,
su kuriomis mes, vaikai, labai gražiai draugauda-
vom. Mamytei mergaitės padėdavo paruošti Velykų
stalą, nes joms reikėdavo atlikti šeimininkavimo
praktiką. Pusė metų mokydavosi mergaitės, kitą
pusę – berniukai. Būtent 1941 m. mama buvo pa-

kliuvusi į valdžios nemalonę. Buvo gegužės mėnuo,
ir ji eidavo į gegužines pamaldas. Kartą ji išeidama
į bažnyčią užsuko į mergaičių bendrabutį ir paklausė:
mergaitės, kas einate kartu? Ją apskundė, kad ji agi-
tuoja mokines eiti į bažnyčią, ir ji buvo iškviesta pa-
siaiškinti. 

– Jūsų šeima, atrodytų, turėjo užnugarį, nes Jūsų tė-
velio giminėje buvo žymių komunistų, kodėl nesiryžot pa-
silikti? 

– Tame krašte buvo daug komunistuojančių
žmonių, vienas iš jų buvo senelio brolis Ignas Gaš-
ka. Senelis, kaip vyriausias, paveldėjo ūkį, o Ignas no-
rėjo mokytis ir išvažiavo į Sankt Peterburgą, kur bai-
gė mokslus. Ten įsijungė į komunistų gretas. Kai Lie-
tuva 1918 m. atgavo nepriklausomybę, jis grįžo į Lie-
tuvą ir perėjo į komunistinį pogrindį. Jis buvo ieš-
komas. Kai sugavo su keliais kitais, jis neprisipaži-
no, kad yra Gaška. Tada jį atvežė pas brolį, mano se-
nelį Aleksandrą, atpažinti. Kai senelio paklausė, ar tai
jo brolis, jis, žinoma, atsakė, kad taip. Ignas buvo nu-
teistas ir su keliais kitais pogrindininkais komunis-
tais apie 1922 m. buvo iškeistas į kelis dvasininkus Ru-
sijon. Ten vedė, susilaukė sūnaus, o 1940 ir 1944 m. su
sovietų okupantais atvyko į Lietuvą. Jis buvo tėvelio
dėdė, bet mes su juo ryšių nepalaikėme. Kai tėvelio
brolį Juozą Gašką suėmė, Ignui Gaškai buvo skam-
binta, prašyta pagalbos, bet tai nepadėjo, ir Juozą už-
darė į kalėjimą Kaune, o žmoną išvežė į Sibirą.

Mūsų šeima 1941 m. buvo įrašyta į trėmimo są-
rašus, bet išsislapstėme ir likome neišvežti, todėl kai
1944 m. priartėjo rusų kariuomenė, tėvelis pasakė:
mes turim trauktis. Mamytė neseniai buvo pagim-
džiusi dvynukus, jiems buvo 11 mėnesių. Propaganda
buvo tokia, kad Vokietijoje visi miršta badu, pieno
negalima gauti, net ir vandenį reikia pirkti. Todėl mo-
čiutė ir šeimininkė Emilija Prunskienė, kuri buvo
kaip mūsų šeimos narys, prikalbėjo tėvus mažiukus
palikti joms. Tėveliai sutiko manydami, kad greitai
grįš. Kai mes išvykome, senelio ūkį nacionalizavo, ir
jis už dviejų mėnesių mirė. Močiutę ir šeimininkę su
vaikais išvarė iš namų ir ten įkūrė kiaulių fermą. Mo-
teris su vaikais priėmė Žeimelio katalikų parapijos
klebonas kun. Radžius, jos klebonijoje gavo kamba-
riuką. Greitai mirė ir močiutė. Liko šeimininkė su
dviem svetimais vaikais. Kažkas atsitiko, greičiau-
siai ir kleboną areštavo, ir jie turėjo išeiti iš klebo-
nijos. Tada juos priglaudė liuteronų kunigas Lejeris.
Prie liuteronų bažnyčios buvo vaikų darželis, kur
Emilija buvo virėja. Kai Dalytei buvo 6 m., ji susir-
go džiova. Šeimininkė susisiekė su Ignu Gaška, ku-
ris tuo metu buvo užsienio reikalų ministras, ir pa-
sakė, kad Aleksandro šeima tikriausiai žuvo kare, o
pas ją yra du jo vaikai, kurių vienas serga džiova. Mi-
nistras vaikus parsivežė į Vilnių ir įsūnijo. Druski-
ninkuose nupirko namus, kur Dalytė su šeimininke

praleido visus metus. Juodojoje rinkoje pirko strep-
tomicyną, ir Dalytė išgijo. Brolis Kęstutis ir sesuo Da-
lia užaugo Igno Gaškos šeimoje.

– Ar palaikote ryšius su Žeimeliu?
– Lankom kapines, ten palaidoti seneliai ir

prieš porą metų staiga miręs brolis Kęstutis – vienas
iš dvynukų, kurie buvo likę Lietuvoje (buvęs Seimo
narys Kęstutis Gaška. Red.). Dalytė 1987 m. su savo
vaikais išvažiavo į Ameriką. Ir aš atgulsiu Žeimelyje,
taip pat ir Dalytė ten nori būti palaidota. Mūsų se-
nelio žemė buvo išparceliuota trihektarininkams, to-
dėl mes senelio žemės negalėjom atsiimti.

– Ar nebūna valandų, kada gailitės grįžusi į Lietuvą?
– Ne, nesigailiu, tik dabar šiek tiek baisu dėl esa-

mos geopolitinės situacijos. Man gyventi Lietuvoje
patinka. Vasarą, kai iš Amerikos sugrįžta draugai,
pažįstami, giminės, žinoma yra linksmiau. Daugu-
ma jų žiemą leidžia šiltuose kraštuose. Prieš savai-
tę sugrįžo sesuo, po poros savaičių grįš brolis su žmo-
na. Tada bus linksmiau. O darbo turiu visą laiką, nuo-
bodžiauti netenka.

– Ar dar jaučiate, kad Lietuva yra kitoks kraštas negu
Vakarų kraštai?

– Pirmiau pradėsiu nuo to, kas mane Lietuvoje
liūdina, ypač moraliniuose dalykuose. Penkiasdešimt
metų okupacijos iš žmonių sąmonės negalima taip
greitai išbraukti, – mane erzina, kai yra lankstomasi
turtingesniam ar aukštesnę vietą turinčiam žmogui,
o skriaudžiamas silpnesnis, neturtingesnis, neįgalus.
Gulintis tiesiog mušamas.

Kita vertus, Lietuva labai toli pažengė. Kai grį-
žau prieš 15 m., skirtumas buvo gana didelis. Šian-
dien to skirtumo jau beveik nėra. Kai kur Lietuva yra
net pažangesnė negu Amerika, pvz., bankinėje sri-
tyje. Amerikoje dar vis rašomi čekučiai, o čia visas
atsiskaitymas vyksta elektroniniu būdu. Prieš 15 m.
čia labai mažai kas naudojosi kompiuteriais, o dabar
– kur tik pažiūrėsi – visi turi išmaniuosius. Viskas
taip greitai pasikeitė, Lietuva taip greitai persiėmė
naujovėmis, padarė tokią didelę pažangą, kad tenka
tik stebėtis. Todėl man labai keista, kad yra tiek daug
nepatenkintų, kurie sako: žiūrėkit, kaip gerai Pran-
cūzijoje, kiek jie ten  uždirba... Bet mes kažkodėl ne-
norim pripažinti, kiek Lietuvos žmonės pasiekė, ko-
kie pasikeitimai įvyko per 15 metų! Dar 5 metai, ir
Lietuva susilygins su Vokietija ir Prancūzija! 

– Smagu, kad Jūs optimistė.
– Visada buvau optimistė.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Vida Gaškaitė (viduryje) ir jos brolis Remigijus Žeimelyje (dabartinis Pakruojo r.), kur jų tėvelis įkūrė ir vadovavo Žemės
ūkio mokyklai, su tos mokyklos moksleivėmis. Antroje eilėje iš d. – autorės mama, kuri  buvo Aleksand ro Gaškos  mo-
kinė. 1941 m. A. V. Škiudaitės šeimos archyvo nuotr. 
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

Žydra van der Sluys

Amen! Entuziastingai atkartojo para-
pijiečiai į brolio Luko Laniausko, SJ
kreipimąsi Los Angeles šv. Kazimiero
bažnyčioje šv. Mišių pabaigoje. 

Gegužės 17 d. brolis Lukas atva-
žiavo į  Los Angeles ateitinin-
kų Šeimos šventę paskutinį

kartą kaip brolis jėzuitas. ,,Tėvukas”
Lukas, tokią švelnią pravardę gavęs
čia, Los Angeles, šioje parapijoje bus
laukiamas visada. Jo apsilankymas
sutraukė didelį būrį parapijiečių.

Šeimos šventės metu dešimt jau-
nučių ir septyni moksleiviai davė atei -
tininkų įžodį. Trys buvę studentai – Si-
gi ta Newsom, Vita Reivydaitė ir Kęs-
tutis  Daugirdas –  davė   sendraugio

atei tininko įžodį. Dar daugiau sendrau -
gių atnaujino sendraugio ateitininko
pažadus ir gavo senai lauktas geltonas
juosteles.

Šeimos šventėje brolis Lukas kal-
bėjo apie popiežiaus Pranciškaus pa-
skelbtuosius ,,Pašvęstojo gyvenimo”
metus. Jis pabrėžė, kad tai ne tik ku-
nigų ir vienuolių darbo metai, bet ir vi -
sų pasauliečių.

,,Naujai iškeptas” sendraugis Kęs-
tutis Daugirdas buvo pagerbtas ir ap-
do vanotas ne bet kokia, bet Hollywoo-
do žvaigžde už chorvedžio triūsą.

Jokia šventė neapsieina be dainų,
ne išimtis ir ši.

Los Angeles ateitininkai dėkoja
broliui Lukui, SJ, ir visai Polikaičių
šeimai: Antanui, Dalilei, Linui ir Vitai
už nuostabios šventės suorganizavimą.

ProgrAmA 
(valandos Čikagos laiku)

8 val. r. – šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
9 val. r. –  kavutė Ateitininkų namuose
9:30 val. r.  –  oficiali programos dalis
12 val. p. p. – vaišės ir diskusijos

Oficialioje programos dalyje vyks

metinis Šiaurės Amerikos ateitininkų 
narių susirinkimas. 

BE KITų DISKUSIJų IR PRANEŠIMų, 
PROGRAMOJE NUMATOMOS 

� ŠAA tarybos, ŠAA valdybos ir sąjungų valdybų 
metinės ataskaitos 

� naujo ŠAA Įstatų projekto pristatymas 

� naujų ŠAA tarybos bei revizijos komisijos 
narių rinkimai 

� Kviečiami dalyvauti visi ateitininkai ir jiems 
prijaučiantys.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
ŠAA tarybos pirmininką, dr. Tomą Girnių 

tomasgirnius@gmail.com

DAUGIAU INFORMACIJOS TINKLALAPyJE: 

http://draugas.org/ateitis2015.html 
Sužinosite, kaip prisijungti prie tiesioginės 

susirinkimo transliacijos, taip pat bus pateikta
informacija apie balsavimą.

Ateitininkų namų gegužinė vyks sekmadienį, birželio 7 d.
nuo 12 val. p. p. iki 3  val. p. p. Ateitininkų namų sode.  Bus
skanūs pietūs, atgaiva,  jus linksmins A. ir L. Barniškiai.  Visas pel-
 nas bus  skirtas Ateitininkų namams!  Gegužinėje galėsite  įsigy-
 ti bilietus į Dainų šventę, kuri vyks sekmadienį, liepos 5 d. UIC
paviljone. Kviečiame visus! 

Los Angeles sendraugiai ateitininkai. Priekyje sėdi naujieji sendraugiai, davę pasižadėjimą: Vita Reivydaitė (antra iš k.), Sigita Ne-
wsom ir Kęstutis Daugirdas.                                                                                                                               Los Angeles ateitininkų kuopos nuotraukos

Los Angeles jaunųjų ir moksleivių ateitininkų
kuopų globėjos Žydra van der Sluys (k.) ir Si-
gita New    som.

Los Angeles ateitininkų Šeimos šventė

Los Angeles kun. Stasio Ylos kuopos jaunieji ateitininkai, šeimos šventės metu davę įžo-
dį. Pirmoje eilėje iš k.: Gabija Žukauskaitė, Emili Kedytė, Vincentas Gedgaudas, Aidas Ja-
rašūnas, Emilia Kass. Antroje eilėje: Emilia Venckutė, Una Grėblikaitė, Greta Perevičiūtė,
Gintarė Bartulytė, Erikas Puodžiūnas. Už vaikų stovi: brolis Lukas Laniauskas, SJ, Žydra
van der Sluys ir Angelė Jarašūnienė.

Šiaurės Amerikos ateitininkai 
š. m. birželio 6 d. 

kviečia į narių susirinkimą
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

(Jame bus galima dalyvauti netiesiogiai, prisijungus 
prie tiesioginės susirinkimo transliacijos)
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Gegužės 25 d. JAV tradiciškai švenčiama
Veteranų (arba Atminimo) diena, kuri ne-
nusileidžia Nepriklausomybės ir Padė-
kos dienoms. Šią atmintiną dieną pa-
gerbiami visi, kurie žuvo ir kovojo už JAV
nuo pat šalies susikūrimo, gynė laisvės
ir nepriklausomybės idealus visame
plačiajame pasauly je.  Norė tume nors
trumpai supažindinti su šios dienos at-
siradimo istorija. 

JAV Pilietinis ir Nepriklau somy bės
karas 1861–1865 metais nusinešė
apie 600 tūkstančių gyvybių. Brol-

žudiškas karas paliko randų eilinio
šalies gyventojo sąmonėje. Tai karas,
kuriame žuvo daugiausiai amerikiečių.
Pagerbiant Pirmojo pasaulinio karo
aukas JAV Kongresas 1925 m. įsteigė Su-
sitaikymo dieną – lapkričio 11-ąją (1918
m. lapkričio 11 d. baigėsi Pirmasis pa-
saulinis karas). Antrajame pasauli-
niame  kare žuvo apie 400 tūkstančių
amerikiečių. 1954 m. JAV prezidentas
Dwight Eisenhower paskelbė šią dieną
Veteranų diena. Atminimo-Veteranų
diena federaliniu lygiu oficialiai įtvir-
tinta 1971 m., pasibaigus Vietnamo ka-
rui. 

Šiemet ši atmintina diena neliko
nepažymėta ir lietuvybės sostinėje Či-
kagoje. Lietuvių tautinėse kapinėse, kur
poilsį surado daugelis mūsų tautiečių,
vyko tradicinė Veteranų dienos pager-
bimo ceremonija. Reikia pastebėti, kad
šią ceremoniją tautinėje dvasioje išlaiko
kapinių direkcija, kuriai vadovauja
Arūnas Buntinas, JAV karo veteranas,
Amerikos legiono Dariaus ir Girėno
posto narys. 

Šventė prasidėjo pagerbimo eisena.
Žygiavo JAV veteranai, Dariaus ir Gi-
rėno posto nariai, jiems talkino Lietu-
vos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
kuopos – broliai ir sesės šauliai. Toliau
šventinis renginys tęsėsi kapinėse.
Šventinį renginį pradėjo Lietuvių tau-
tinių kapinių prezidentas Arūnas Bun-
tinas. Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos
himnai. Grojo Tautinių kapinių or-
kestras. Pagrindinis kalbėtojas buvo
JAV Jūrų korpuso  karininkas Peter
Karlovics (US Marine Corps   League
Detachment 801). Jis įdomiai papasa-

Veteranų diena Lietuvių tautinėse kapinėse

Iš k.: Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės narė I. Valaitienė, LŠSI moterų kuopos vadovė D. Blekienė, LŠSI CV narys E. Lukoševičius, US
Marine CORP League  Detchment 801 Peter  Karlovics, JAV dim. majoras LTSC Tarybos narys dr. R. Vitas,  LŠSI vadas J. R. Butkus.

kojo apie šios šventės tradicijas, pa-
triotiškumą ir pagarbą gyviems ir žu-
vusiems, taip pat  pažymėjo lietuvių ko -
vą už laisvę. Pabrėžė, kad mūsų tau-
tiečiai visuomet buvo JAV patriotai ir
visuose karuose gynė JAV, kaip savo Tė-

vynę, ir tai iliustravo pavyzdžiais,  pa-
minėdamas jaunosios kartos išeivio
Mindaugo Žemaičio heroizmą. 

Šventėje buvo pagerbti ir du buvę
kariškiai, išeivijoje puoselėjantys pa-
triotines, pilietines lietuviškas tradi-

,,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!

cijas. Tai JAV kariuomenės dimisijos
majoras, istorikas dr. Robertas Vitas –
LTSC Tarybos narys ir Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos
narys ir LŠSI CV narys Ernestas Lu-
koševičius. Abiem buvo įteikti atmini-
mo žymenys. Po to jie  tarė padėkos žo -
dį. 

Amerikos legiono Dariaus ir Gi-
rėno posto veteranai prie atminimo
paminklo pagerbė visus savo narius, iš-
ėjusius į amžinybę. Tyla ir susikaupi-
mu buvo pagerbti visi, kurie žuvo už
laisvės ir tiesos idealus. 

Šią atmintiną dieną norėtųsi vi-
siems priminti JAV prezidento  John
F. Kennedy žodžius: „Neklauskite, ką
jūsų valstybė gali duoti Jums, o žiūrė-
kite, ką jūs jai galite duoti”. Manytume,
šie žodžiai turėtų būti daugelio mūsų
idealas, jais gyventi ir vadovautis būtų
mūsų visų pareiga ir tikslas. Būtent ši
diena mus įpareigoja gerbti žuvusiuo-
sius ne tik žodžiais, bet ir darbais. 

Garbė žuvusiems už Ameriką, gar-
bė žuvusiems už Lietuvą. 

LŠSI inf.     

Veteranų dienos akimirkos. Žygiuoja šauliai.  L. Marganavičiaus ir A. Buntino nuotraukos



Gegužės 23–24 dienomis Čikagos priemiestyje Lemonte vykusiose
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos
(ŠALFASS) žaidynių vaikų ir jaunių krepšinio varžybose  nepri-

lygstami  buvo šio turnyro šeimininkai – krepšinio Akademijos ,,Litua-
nica” auklėtiniai.

,,Lituanica” krepšininkai į savo kraitį susikrovė 4 auksinius, 4 si-
dabrinius ir du bronzinius apdovanojimus. Iš viso Pasaulio lietuvių cent-
ro (PLC) salėje vykusiame ŠALFASS turnyre, šešiose amžiaus grupėse,
varžėsi 25 komandos. Kartu su varžybų šeimininkais, dėl ŠALFASS ap-
dovanojimų kovojo svečiai iš Kanados (Toronto ,,Anapilis”), Detroito (,,Ko-
vas”) ir Clevelando (,,Žaibas”).

Pačių jauniausių sportininkų – ,,Molekulių” (2007–2008 m. gimimo)
grupėje, kurioje varžėsi 5 komandos, nugalėtoja tapo ,,Lituanicos –1” ko-
manda. Trenerio Irmanto Žilio auklėtiniai finale, po atkaklios kovos 21:19
nugalėjo savo kolegas iš ,,Lituanicos-2” (treneris – Aidas Buzelis). Bron-
zos medaliais pasidabino Clevelando  ,,Žaibo” jaunieji krepšininkai, ku-
rie kovoje dėl 3-iosios vietos 33:22 nugalėjo kanadiečius iš ,,Anapilio” krep-
šinio klubo.

Vaikų ,,E” klasės (2005–2006 m. gimimo) varžybose stipriausi buvo To-
ronto ,,Anapilio” krepšininkai, aplenkę antrą ir trečią vietas iškovojusias
Čikagos ,,Lituanica-1” (treneris – Edvardas Kuprys) ir ,,Lituanica-2” (Do-
natas Ružys) komandas.

Berniukų ,,D” klasės (2003–2004 m. gimimo) krepšinio turnyre fina-
le susigrūmė dvi ,,Lituanicos” komandos. Jų tarpusavio ginče 35:32 stip-
resni buvo aukso medalius iškovoję vyr. trenerio Aivaro Majaus ir jo  pa-
dėjėjo Imanto Deksnio auklėtiniai iš ,,Lituanica-2” komandos. Treti
liko Detroito ,,Kovas” klubo berniukai, kurie kovoje dėl bronzos meda-
lių rezultatu 50:31 nugalėjo ,,Anapilio” komandos bendraamžius.

Pati atkakliausia kova virė berniukų ,,C” klasės (2001–2002 m. gimi-
mo) varžybose. Jų nugalėtojui išaiškinti prireikė pratęsimo: tokiu būdu
,,Lituanicos” krepšininkai (treneriai – A. Majus ir I. Deksnys), finale 46:42
palaužė svečių iš Kanados – ,,Anapilio” klubo pasipriešinimą.

Pagrindinis rungtynių laikas neišaiškino ir bronzos medalių savi-
ninkų: kovoje dėl trečiosios vietos ,,Kovo” krepšininkai po pratęsimo, re-
zultatu 41:38 įveikė ,,Lituanicos” krepšininkus (treneris – Mike Gedvil-
le).

Mergaičių ,,B” klasės (1999–2000 m. gimimo) keturių komandų var-
žybose akivaizdžiai stipriausios buvo ,,Anapilio” krepšininkės. Jos finale
47:14 nugalėjo Aurimo Matulevičiaus treniruojamą ,,Lituanica” mergaičių
komandą.

Pačių vyriausių – jaunuolių ,,B” klasės varžybose ŠALFASS žaidynių
nugalėtoja tapo ,,Lituanicos” jauniai. Trenerio Stepo Žilio treniruojama
komanda finale užtikrintai 39:18 nugalėjo savo varžovus iš Clevelando ,,Žai-
bo” klubo. Trečia čia liko ,,Lituanicos-2” komanda (su treneriu Luku Žeb-
rausku).

Šių ŠALFASS vaikų ir jaunių krepšinio turnyro organizatoriai ap-
gailestavo, kad į Čikagą dėl savo ambicijų neatvyko gausias jaunųjų krep-
šininkų gretas turintis Toronto ,,Aušros” klubas.

Jau kitą savaitgalį – birželio 5–7 dienomis Clevelande vyks ŠALFASS
žaidynių jaunių ,,A” grupės ir vyrų krepšinio varžybos.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

ŠALFASS žaidynėse karaliavo Čikagos ,,Lituanica”!

Krepšinio aikštelėje rungtyniauja patys jauniausi ŠALFASS žaidynių dalyviai.

A. Matulevičiaus treniruojama ,,Lituanica” mergaičių komanda ŠALFASS žaidynėse liko antra.

Dviguba pergalė: abi trenerių Aivaro Majaus (stovi pirmas iš dešinės) ir Imanto Deksnio (pirmas
iš kairės) treniruojamos ,,Lituanicos” komandos tapo ŠALFASS žaidynių berniukų ,,C” ir ,,D” gru-
pių  nugalėtojomis.

,,Lituanicos” jauniai su treneriu Stepu Žiliu (pirmas iš kairės) pergalę šventė ŠALFASS žaidynių
jaunių ,,B” grupėje. Turnyro organizatorių nuotraukos
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Washingtonas („Draugo” info) –
JAV viceprezidentas Joe Biden pa-
smerkė Kremliaus vadovo Vladimiro
Putino „gryną agresiją” Ukrainoje per-
spėdamas, kad Vakarų šalys, jeigu pri-
reiktų, turi būti pasiryžusios atsakyti
į Rusijos veiksmus tolesnėmis sankci-
jomis. 

Kritikuo-
damas Rusijos
p r e z i d e n t o
veiksmus užsie -
nyje ir savo ša-
lyje vykdomas
represijas, J. Bi-
den sakė, kad
siekiant paža-
boti agresiją
kritiškai svar-
bu duoti atkirtį
V. Putinui. JAV
viceprezidentas
paragino Euro-
pos vadovus, su-
sitiksiančius
birželį, palikti
galioti sankcijas
Rusijai, kol bus įvykdytos Ukrainos pa-
liaubų susitarimo sąlygos.

J. Biden sakė, kad verta rengti de-
batus dėl Ukrainos aprūpinimo letali-
ne ginamąja ginkluote. „Kinija ir dau-
gelis kitų šalių labai atidžiai stebi,
kaip reaguos pasaulis”, – pabrėžė jis. J.
Biden kaltino Kremlių, kad šis elgiasi
provokuojamai, finansuoja radikalias

partijas ir tokiu būdu destabilizuoja pa-
dėtį Europoje.

NATO generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg pažadėjo, kad bus propor-
cingai atsakyta, jeigu bus užpultos Al-
janso šalys. Jis tai pareiškė kalbėdamas
Strateginių ir tarptautinių tyrimų cent-

re Washingtone. Pasak J. Stoltenberg,
Rusijos užsienio politikos, kurią ji vyk-
do pastaraisiais metais NATO ir savo
kaimynų atžvilgiu, padariniai gali būti
skaudūs. Jis priminė Rusijos armijos
perginklavimo programą ir padidėjusį
jos karinį aktyvumą, taip pat ir plataus
masto pratybas bei savo kariuomenės
dislokavimą „prie NATO sienų”.

JAV ir NATO griežta žinia Rusijai

Tokių dujų kainų dar nėra buvę 

Bulgarija atidaro sovietinius archyvus

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (1 psl.lt) – Nugriauto žu-
vies restorano Juodkrantėje savinin-
kams valstybė privalės atlyginti apie
1,15 mln. eurų žalos.

Buvusio restorano valdytojai ben-
drovei „Meirona” žalą privalo atly-
ginti Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija bei Neringos
savivaldybė, gegužės 19 dieną nu-
sprendė Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas (LVAT), iš dalies pa-
tenkinęs įmonės skundą.

„Visų pirma valstybės ir savival-
dybių institucijos privalo elgtis teisė-
tai bei prisiimti atsakomybę už tai. Tei-
sėjų kolegijos vertinimu, verslo ar
kitų privačių subjektų elgesys gali
būti labai reikšmingas, nustatant pri-
teistiną žalą, tačiau kai nėra akivaiz-
džių įrodymų, kad ‘Meirona’ siekė ne-
teisėtų tikslų ar kitu būdu elgėsi ne-
teisėtai, visą riziką ir atsakomybę už

patirtas išlaidas perkelti bendrovei
būtų neteisinga”, – rašoma teismo nu-
tartyje.

Bendrovė prašė priteisti iš Ne-
ringos savivaldybės ir Lietuvos vals-
tybės, kuriai atstovauja Valstybinė te-
ritorijų planavimo ir statybų inspek-
cija, beveik 1,45 mln. eurų žalos ir 5
proc. palūkanas – tokią žalą įmonė pa-
tyrė dėl esą neteisėtų administracinių
aktų.

„Meirona” Juodkrantėje valdė
jachtų klubą ir žuvų restoraną. Pastato
statybą Klaipėdos apygardos teismui
2008 m. pripažinus neteisėta ir panai-
kinus detalųjį planą, projektavimo są-
lygas bei statybos leidimą, statinys
buvo nugriautas. Teismų vertinimu,
restoranas pastatytas prieštaraujant
Kuršių nerijos nacionalinio parko pla-
navimo schemai, nusižengiant Sau-
gomų teritorijų įstatymui.

Britanijoje vyks referendumas dėl narystės ES
Londonas (BNS) – Didžioji Brita-

nija referendumą dėl narystės Europos
Sąjungoje (ES)surengs iki 2017 metų
pabaigos, paskelbė karaliebė Eliza-
beth II, pristatydama parlamente nau-
jai išrinktos vyriausybės įstatymų lei-
dybos programą.

„Bus pateikti teisės aktai dėl na-
rystės Europos Sąjungoje referendumo
organizavimo iki 2017 metų pabaigos”,
– sakė karalienė savo tradiciniame
kreipimesi per kasmetinį iškilmingą
parlamento sesijos atidarymą.

Pranešama, kad nors dėl tikslios

referendumo klausimo formuluotės
dar nenuspręsta, jis turėtų skambėti
maždaug taip: „Ar Britanija turėtų
likti ES nare?”. Parlamente šio įstaty-
mo projekto svarstymas gali būti pra-
dėtas jau birželį.

Premjeras David Cameron prade-
da kelionę po Europos sostines, per ku-
rią mėgins įtikinti ES partnerius pa-
laikyti jo siūlomas Bendrijos reformas.
Jis pirmiausiai susitiks su Prancūzi-
jos prezidentu Francois Hollande Pa-
ryžiuje ir Vokietijos kanclere Angela
Merkel Berlyne.

Perversmas Šveicarijos bankuose
Bernas (lrytas.lt) – Slaptos sąs-

kaitos Šveicarijos bankuose netrukus
jau praras savo paslapties skraistę. Lie-
tuvai, kaip ir kitoms ES šalims, Švei-
carijos bankai turės kasmet pranešti
gyventojų, turinčių sąskaitas Šveica-
rijoje, pavardes, adresus, mokesčių
mokėtojo kodus, gimimo datas ir kitą
finansinę bei sąskaitų balanso infor-
maciją.

Šveicarijos bankai nebegalės sau-
goti ES gyventojų banko paslapčių, o
slepiantys mokesčius nebegalės slėp-

ti nedeklaruotų pajamų.
Tai įgalina pasirašytas ES ir Švei-

carijos istorinis susitarimas dėl mo-
kesčių skaidrumo, kuris padės kovoti
su mokesčių slėpimu. Abi susitarimo
šalys nuo 2018 m. automatiškai keisis
informacija apie savo gyventojų fi-
nansines sąskaitas.

Tai ne tik pagerins valstybių narių
galimybes atsekti mokesčius slepian-
čius asmenis, bet ir turėtų atgrasinti
nuo pajamų bei turto slėpimo užsie ny-
je siekiant išvengti mokesčių.

Vilnius (Vyriausybės info) – Pra-
ėjusiais metais dujų kaina Lietuvoje su-
mažėjo labiausiai iš visų Europos Są-
jungos šalių. Pasak energetikos mi-
nistro Roko Masiulio, paskelbta oficia-
li statistika patvirtino, kad Lietuva pa-
suko teisinga kryptimi.

Gegužės 27-ąją ES statistikos biuras
„Eurostat” paskelbė naujausius duo-
menis apie šalių narių dujų bei elektros
kainas. Kaip teigiama „Eurostat” pra-
nešime, antrąjį 2014 m. pusmetį, paly-
ginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu,
dujų kaina Lietuvoje sumažėjo 19 pro-
centų. Tokio staigaus mažėjimo nebu-
vo nė vienoje kitoje ES narėje. Lygina-

muoju laikotarpiu vidutinė dujų kaina
Europos Sąjungoje beveik nepasikeitė. 

„Visi mūsų veiksmai energetikos
sektoriuje nukreipti siekiant dviejų
tikslų: užtikrinti energetinį saugumą
bei pasiekti, kad vartotojai Lietuvoje
už energijos išteklius mokėtų konku-
rencingą kainą. Praėjusiais metais
žengėme didelį žingsnį į priekį siek-
dami abiejų tikslų. Pasistatę suskys-
tintųjų gamtinių dujų terminalą, už-
sitikrinome alternatyvų dujų tieki-
mo šaltinį, o dujų kaina, kaip rodo ofi-
ciali statistika, sumažėjo iki ES vi-
durkio”, – teigia energetikos ministras
R. Masiulis.

Sofija (BNS) – Bulgarijos komu-
nistinės eros karinės žvalgybos ar-
chyvai bus prieinami mokslininkams
ir žurnalistams. Pilietinei komisijai
perduota maždaug 30 tūkst. objektų iš
archyvo. Teisinių pasekmių Bulgarijos
slaptųjų tarnybų buvusių agentų ir ko-
laborantų pavardžių paviešinimas iš
esmės neturės.

Iki šiol komunistinių laikų slap-
tųjų tarnybų archyvai buvo prieinami
tik gynybos ministrui – taip buvo sie-

kiama neatskleisti slaptųjų užsienio
agentų pavardžių. Tačiau Pilietinės ko-
misijos pirmininkas Evtimas Kosta-
dinovas pažadėjo, kad šios pavardės
liks įslaptintos.

Iki 1989 metų, kai žlugo komu-
nistinio diktatoriaus Todoro Živkovo
režimas, Bulgarija buvo laikoma vie-
na lojaliausių Sovietų Sąjungos są-
jungininkių. Jos slaptosios tarnybos
net žudė sistemos priešininkus užsie -
nyje.

Valstybė sumokės 1,15 mln. eurų 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šie-
met pirmą kartą visos trys Baltijos
valstybės taps kasmet vis didesnio
jaunimo susidomėjimo sulau-
kiančio, pilietiškumą ir patriotiš-
kumą ugdančio projekto „Misija
Sibiras” dalimi. Į 10-mečio ekspe-
diciją kartu su lietuvių komanda
vyks ir dalyviai iš Latvijos bei Es-
tijos.

Į tremties ir kalinimo vietas
Sibire, Tomsko srityje, kartu su
visa lietuvių komanda į žygį leisis
ir po vieną jaunuolį iš Latvijos ir
Estijos, kurie dalyvavo nacionali-
nėse atrankose savo šalyse. Pro-
jekto dalyviai liepos 17 d. išvyks į
jau 14-ąją projekto  „Misija Sibiras”
ekspedici-ją.

Projektas „Misija Sibiras” vyk-
domas nuo 2006 metų, jo tikslas – pa-
gerbti tremtyje nukentėjusius bei žu-

vusius tautiečius, skatinti kartų tar-
pusavio supratimą, suteikti jaunimui
galimybę artimiau pažinti praeities
įvykius ir dar kartą parodyti visuo-
menei, jog jauniems žmonėms rūpi jų
šalies istorija.

Latvija ir Estija prisijungia prie „Misija Sibiras”

Vilnius (BNS) – Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė siūlo, kad Rusijos
įvykdytą Krymo aneksiją įvertintų
Tarptautinis teisingumo teismas. Tai ji
pareiškė per Lietuvos, Lenkijos ir Uk-
rainos Parlamentinės Asamblėjos se-
sijos posėdį Vilniuje.

Ji teigė, kad siekiant šio tikslo
savo galimybėmis ir veikimo priemo-
nėmis pirmiausiai turi pasinaudoti
parlamentarai.

Tarptautinis teisingumo teismas
yra pagrindinė Jungtinių Tautų orga-

nizacijos teismo institucija, kurios būs-
tinė Hagoje.

Seime šeštąją sesiją pradėjo 2005
metais Lucke, Ukrainoje, įkurta Lie-
tuvos, Lenkijos bei Ukrainos Parla-
mentinė Asamblėja. Joje dalyvauja
Lenkijos Senato pirmininkas Bogdan
Borusewicz bei Ukrainos Aukščiau-
siosios Rados pirmininkas Volodymyr
Groisman. Asamblėjos metu bus aptarti
dėl Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos ben-
dri darbai, planuojama priimti dekla-
raciją.

Siūlo Krymo aneksiją įvertinti tarptautiniam teismui
Joe Biden dar kartą perspėja V. Putiną.             ziaruldeiasi.ro nuotr.

An       

Ekspedicija Sibire atstato kryžius. 
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KPT. TOMAS BALKUS

2012 m. vasarą Lietuvoje vyko tarp-
tautinės prekybos BALTOPS 2012, per
kurias, būdami pajūryje ties Nemirse-
ta, pirmą kartą nepriklausomos Lietu-
vos istorijoje turėjome progos išvysti du
dalykus: karinę išsilaipinimo operaciją
iš Baltijos jūros į Lietuvos krantą ir
Jungtinių Ameri kos Valstijų (JAV) stra-
teginio bombo nešio B-52 skrydį virš Lie-
tuvos pa jūrio. Taip JAV pasiuntė gy-
nybinį sig nalą mūsų šaliai. Šie vaizdai
dau geliui lietuvių aiškiai leido supras-
ti, kad mūsų NATO sąjungininkai dek-
 laruoja savo siekius mus ginti įvairiomis
priemonėmis.

Rengdamas knygą apie labiau-
siai JAV kariuomenėje pasižy-
mėjusius lietuvių kilmės ka-

rius, susipažinau su Herbertu Šiugžda.
Jis, atlikdamas tarnybą viename iš
slapčiausių sau sumos kariuomenės
žvalgybos dalinių Vietname, užtikrino
radijo ryšį su priešakine baze ir kartais
turėdavo užsakyti bombonešių atakas
prieš Vietkongo kovotojus (komunizmo
rė mėjus). Kartais tokių atakų koordi-
natės būdavo vos už 50–100 metrų nuo
jo pozicijų. Mūsų tautietis tarnavo ka-
riniame vienete B-52 – toks ir 2012 m.
virš Lietuvos praskridusio JAV stra-
teginio bombonešio pavadinimas, ir
buvo vieno iš slaptų projektų – Project
Delta – karys.

Tėvų emigracija

Herberto tėvai – Albinas Šiugžda
ir Albina Kolevaitė-Šiugždienė – gi mė
ir užaugo Vilkaviškio apskrityje. 1940
m. sovietams okupavus Lietuvą išvy-
ko gyventi į Vokietiją. 1943 m. spa lio 1
d. Augsburge Albinui ir Al binai Šiugž-
doms gimė sūnus Herber tas. Šiugždų
šeimoje iš viso buvo keturi vaikai,
Herbertas dar turi brolį Romualdą ir
dvi seseris – Valdą ir Ireną.

1945–1947 m. Šiugždos gyveno įvai-
riose lietuvių dipukų (angl. Displaced
Persons; DP – pabėgėliai, Antrojo pa-
saulinio karo perkeltieji asmenys, žmo-
nės, karo veiksmų me tu išvykę ir iš-
vežti iš savo gyvenamosios teritorijos
ir atsidūrę užsienyje) stovyklose Her-
berto tėvas, kol buvo Vokietijoje, dirbo
stovyklos sargu, vėliau kurį laiką –
anglių kasykloje Belgijoje.

1953 m. Herbertas Šiugžda įstojo į
Hiutenfelde esančią Vasario 16-osios
gimnaziją ir joje mokėsi 7 metus. „Tu-
rėjome chorą, tautinių šokių gru pę, aš
buvau krepšinio komandos na rys, žai-
dėme tinklinį ir futbolą. Ka dangi sep-
tynerius metus gyvenau bendrabuty-
je, vėliau man buvo lengv iau prisitai-
kyti kariuomenėje”, – pasakojo Her-
bertas.

„Emigravome į Ameriką 1961-ai-
siais. Gyvenome Waterburio mies te,
Connecticuto valstijoje, kitų lietuvių
kaimynystėje. Dirbau čiužinių fab-
 rike. Ten dirbo daug lietuvių ir italų,
todėl jie labiau vartojo savo kalbas, o
angliškai mokėjo nedaug. Tad nutariau
stoti į JAV kariuomenę ir ten greičiau
išmokti anglų kalbą. Dar prieš išeida-
mas į kariuomenę ve džiau”, – apie
savo gyvenimą iki karo tarnybos pa-
sakojo mūsų herojus.

Tarnyba JAV kariuomenėje: 
nuo Vietnamo iki Kosovo

„Savanoriškai įstojau į JAV ka-
riuomenę 1962 metais. Pradžia buvo ne
kokia – mano gebėjimų testo balai
buvo žemi, tai gavau virėjo specialybę.
Pagalvojau, koks iš manęs čia ka reivis.
Geriau tapsiu parašiutininku, duos
man šautuvą ir būsiu tikras karys. Na,
bet ir tai man nepavyko, visgi išsiun-
tė mane į Okinawą tarnauti virėju
kartu su specialiųjų pajėgų kuopa.
Tada aš pradėjau skaityti anglų kalbos
knygas, vakarais ėjau į mokyklą mo-
kytis ir vėl pabandžiau laikyti gebėji-
mų testą. Šį kartą rezultatai buvo gana
geri, todėl mane priėmė į specialiąsias
pajėgas mokymams. Po parengimo ta-
pau radijo ryšio specialistu (angl. Com-
munica tion Specialist)”, – apie tarnybos
JAV specialiosiose pajėgose pradžią pa-
s akojo viršila* Herbertas Šiugžda. (*
JAV kariuomenės seržantų laipsnis:
„first sergeant” – kodas E-8 – pagal
NATO karinių laipsnių sistemą ati tin-
ka OR-8 kodą, ir pagal Lietuvos ka-
riuomenės Sausumos pajėgų laipsnių
sistemą verčiamas kaip viršilos kari-
nis laipsnis. Todėl tekste naudojamas
lietuviškas laipsnis atitikmuo – virši-
la).

„Tarnybą pradėjau Fort Brago ka-
rinėje bazėje. Šiaurės Carolinos vals-
tijoje, JAV. Reikėjo išmokti  kariau ti
džiunglėse, todėl skridome į Panamą,
ten mokėmės išgyvenimo technikos bei
kaip išgyventi tapus karo belaisviu.

Grįžęs iš mokymų už pildžiau doku-
mentus JAV pilietybei gauti, nes spe-
cialiosios pajėgos – vienintelis karinis
vienetas, kur reikalaujama turėti JAV
pilietybę. Į Pietų Vietnamą atvykau
1966 metais, tarnavau prie Mekongo
upės deltos. Buvau ryšių specialistas,
tais laikais naudojome Morzės abėcė-
lę. Po dviejų mėnesių buvau paskirtas
į B-52 karinį vie netą, kitaip – Deltos
projektą (angl. Project Delta). Ėjau ry-
šininko, žvalgybos ir Vietnamo rein-
džerių bataliono patarėjo pareigas.”

1968 m. H. Šiugžda grįžo iš Viet na-
mo ir pasitraukė iš kariuomenės, ta-
čiau 1979 m. nusprendė grįžti kaip
JAV specialiųjų pajėgų rezervo ka rys.
Tuomet H. Šiugžda tapo specialiųjų pa-
jėgų ryšių seržantu ir prižiū rėjo radi-
jo ryšio priemonių veikimą įvairiais
dažniais, komunikavo per radijo ryšio
priemones Morzės kodu ir balsu. „Karo
nebuvo, tad daugiausia tai buvo treni-
ruotės šaltu oru, dažniausiai Aliasko-
je ir Japonijoje”, – teigė Herbertas.

1990 m. jam teko tarnauti Pana-
moje – į ten, pasibaigus karui, H.
Šiugžda buvo paskirtas 5 mėnesiams –
padėjo vietos policijai.

1994 m. jo karinis vienetas buvo iš-
formuotas, todėl Herbertą paskyrė į
psichologinių operacijų skyrių. Ka-
 dangi ši tarnyba jam buvo nauja, teko
praleisti dalį laiko besimokant šios
profesijos. Įgijęs kvalifikaciją, jis ta po
vyresniuoju psichologinių opera cijų
seržantu.

1995 m. gruodžio 15 d. Herbertas
pašaukiamas į aktyviąją tarnybą ir iš-
siunčiamas į Bosniją, į operaciją „Joint
Endavour”. Jo pareiga – tiesiogiai pri-
žiūrėti keturias faktines psichologinių
operacijų grupes, planuoti ir įgyven-
dinti IFOR (angl. Implementation For-
ces) informacinę kampaniją Bosnijoje.
Drauge reikia pami nėti, kad Lietuva
irgi dalyvavo šioje operacijoje (34 ka-
riai iš LITPLA-4 būrio – 1996 metų va-
sario-rugpjūčio mėnesiais).

1997 metais Herbertas gavo virši-
los laipsnį (angl. First Sergeant) ir jau
po metų su trupučiu buvo pripažintas
geriausiu viršila visame batalione.

2000 m. kovo 10 d. jį vėl pakvietė į
tarnybą už Atlanto ir pasiuntė į Koso-
vą 8 mėnesiams. Ten jam pavyko su-
tikti ir Lietuvos karius iš Vytauto Di-
džiojo jėgerių bataliono.

Sulaukęs 60-ties metų, viršila Her-
bertas Šiugžda išėjo į pensiją.

Pirmoji kovinė opera
cija baigėsi ligoninėje

1966 m. gruodžio mėnesį, tada dar
štabo seržantą, Herbertą Šiugždą pa-
skyrė į specialiųjų pajėgų A padalinį
Vietname. Tai buvo vienas iš Deltos
projekto padalinių, o apie šį pro jektą
kalbėta kaip apie „savižu džių misi-
ją”.

1967 m. balandžio 22 d. operacija
„Pirous” ir „Samurai I”  buvo pirmo-
ji, į kurią vyko Herbertas. Transpor to
sraigtasparniais jis ir jo žvalgų ko-
manda pakilo iš prieškarinės ope-
 racijų bazės, buvusios Hue-Phu Bai, ne-
toli sostinės. Po keleto apgaulingų nu-
 sileidimų, karius nuleido A Shau slė-
nyje. Nušokęs iš sraigtasparnio že-
myn į aukštą augaliją Herbertas pajuto
aštrų skausmą nykštyje – buvo giliai
perrėžta jo minkštoji dalis. Pabandęs
pajudėti iš vietos, jis pasijuto lyg pri-
rakintas. Apie metro ilgio kukurūzų
stiebas buvo pervėręs jo kirkšnį. Ta-
čiau Herbertas, nors ir kentėjo di-

džiulį skausmą, elgėsi ramiai, nenorėjo
išduoti draugų. Taip pasiaukodamas jis
ne tik nepakenkė sau, bet ir apsaugo-
jo karinę operaciją. Už tokį pasiauko-
jimą jam įteikė Sausumos pajėgų at-
minimo medalį už heroizmą (angl.
The Army Commendation Medal for He-
roism).

Tokia situacija specialiųjų pajė gų
kariams nebuvo naujiena, nes Viet-
kongo kovotojai dažnai numatydavo ga-
limai JAV karių nusileidimo vietas
ir, iškasę nedideles duobes, į jas pri-
kišdavo užaštrintų kuolų. Šiuo konk-
rečiu atveju ūkininkas JAV ka rių in-
filtracijos vietoje augino ku kurūzus, o

Vietkongo kovotojai pa naudojo pa-
prastą taktiką – nukirto kukurūzų
stiebus, kad jie būtų ašt rūs, o kai au-
galija suvešėjo, stiebai tapo nepaste-
bimi. Jei tokie spąstai dar bū davo pa-
tepami ekskrementais, nuo už krėtimo
karys galėdavo mirti per kelias va-
landas. Komandos narius šokiravo re-
ginys, tačiau Her bertas greitai buvo
evakuotas ir jam teko kelis mėnesius
praleisti ligoninėje. Už šį sužeidimą jis
buvo apdo vanotas Purpurine širdimi.

Bombos sprogimas
už 50 metrų nuo pozicijų

Antroji operacija „Samurai II”
buvo kiek sėkmingesnė. Šį kartą keturi
JAV specialiųjų pajėgų kariai vyko
atlikti užduoties kartu su keturiomis
dešimtimis Vietnamo desantininkų-
reindžerių. Ant žemės išsilaipinta
sklandžiai, nes piloto buvo paprašyta
nutūpti. Dvi dienas kariai vykdė už-
duotis, o trečiąją juos surado Vietkon-
go kovotojai, tuomet užvirė mūšis.

Amerikiečiai ir vietnamiečių de-
santininkai buvo įsikūrę šalia bombos
kraterio. Staiga atsivėręs kulkų ugnies
srautas pakirto penkis karius. Kiek-
vienas puolė daryti tai, ką turėjo – viet-
namiečiai reindžeriai puolė atsišau-
dyti, o Herbertas mikliai užėmęs prie-
dangą, bandė radijo ryšiu susisiekti su
priešakine opera cijų baze. Kiti JAV spe-
cialiųjų pajėgų kariai puolė gelbėti
sužeistuosius kartu atsišaudydami:
„Gerai, man reikia pridengiančios ug-
nies. Už maždaug šimto metrų toje
medžių eilėje yra nedidelė grupė niek-
šelių, jie mane sekė iki čia. Matyt, jie
ir pašovė mūsų reindžerius”, – šūkte-
lėjo vienas iš JAV „specukų”.

Herbertas ir jo kolegos iš specia-

Herbertas Šiugžda – Delta karys ryšininkas

Herbertas Šiugžda

H. Šiugžda su Lietuvos kariuomenės kpt.
Linu Gudelevičiumi (k.), pasiruošusiu šuo-
liui su parašiutu iš sraigtasparnio.
Kosovas.
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liųjų pajėgų patyrė netektį – vienas iš
jų žuvo. Iki Šiugždos, kuris radijo ry šiu
bandė gauti sraigtasparnių pa ramą ir
rūpinosi medicinine evakua cija, atbė-
go jo kolega Walz, nešinas leisgyviu ko-
mandos nariu – jis buvo be sąmonės ir
beveik nuplėštu žan dikauliu. Šiugžda
suteikė pirmąją me dicinos pagalbą ir,
padaręs skylutę draugo trachėjoje, įsta-
tė plastikinį vamzdelį, kad šis galėtų
lengviau kvėpuoti. Tačiau, sraigtas-
parniui nugabenus sužeistą kolegą iki
ligoninės, gydytojai konstatavo mirtį ir
patikino, kad kovos draugai nieko dau-
giau negalėjo padaryti.

Gavęs pranešimą, kad prie jų pri-
sijungė oro atakos vadovas (angl. For-
ward Air Controller, FAC) ir kad ore jau
kybo naikintuvai, pasiruošę numesti
kelias 250 kg bombas ant vietkongie-
čių, Herbertas nedelsda mas užsakė
bombų ataką visai šalia savo pozicijų.

„Numesk jas penkiasdešimt met rų
į šiaurę nuo kraterio, kur mes esam”, –
prašė Herbertas. „Pakar tok... penkias-
dešimt metrų? Ar tu iš protėjai? Ar tu ži-
nai, ką ta dviejų šim tų penkiasdešimties
kilogramų bom ba gali padaryti taip
arti?” – klausė oro atakos vadovas. „Da-
bar tai mažiausiai mane domina. Čia
yra gal koks milijonas tų mažų niekše-
lių. Aš no riu, kad tą ‘mažylę’ numestum
bū tent ten, kur sakau”, – nenusileido
Šiugžda. „Gerai, kaip norit, tai jūsų lai-
dotuvės”, – aštriai atkirto oro ata kos va-
dovas.

Pirmuoju bandymu bomba nu kri-
to maždaug už 300 metrų nuo jų pozi-
cijų,  tačiau antrasis bandymas bu vo
tikslus – bomba nukrito ten, kur pra-
šė Herbertas. Nors visus kartu buvu-
sius kolegas sprogimas išmetė iš ap-
kasų ir kontūzijo, po šio tikslaus pa-
taikymo Vietkongo kovotojų jau ne-

buvo girdėti, todėl saugiai atskridę
sraigtasparniai sėkmingai ištraukė
visus likusius karius ir nugabeno į
priešakinę bazę.

Trečias sužeidimas ir 
vos išsaugota gyvybė

Kitoje karinėje operacijoje „Sul tan
II” Herbertas Šiugžda su dviem rein-
džeriais vykdė užduotis Plei Djereng
slėnyje. Jų priešakinė bazė buvo įkur-
ta netoli Pleiku miesto. Porą dienų
viskas vyko neįtikimai ramiai, tačiau
trečią dieną įvyko permainų. Keturi
JAV specialiųjų pajėgų kariai ir nedi-
delio reindžerio vienetas tankiose
džiunglėse  pakliuvo į pasalą.

„Jie (vietkongiečiai) turėjo dau-
giau pajėgų nei mes, tačiau mūsų ne-

puolė, o tik šaudė iš visų pusių. Aš ma-
nau, kad jie tikėjosi, jog mes kviesime
pastiprinimą ir sraigtaspar nius, o tada
jie būtų sunaikinę ir juos”, – pasakoja
Herbertas.

Tokią taktiką Vietkongo kovotojai
buvo perpratę, nes JAV kariai dažnai
kviesdavo pastiprinimą arba, esant
Vietkongo pajėgų persvarai, atlikdavo
eksfiltraciją. Tam visada atskrisdavo
sraigtasparnių ir jie kulko svaidžių ug-
nimi dengdavo karius bei juos išga-
bendavo. Tokiu atveju Vietkongo kovo-
tojams būdavo proga padaryti daugiau
žalos ir  numušti sraigtasparnius.

Būdami pasaloje Šiugžda kartu su
kovos draugais atsišaudė, bet greitai pa-
juto, kad kažkas trenkėsi į jo krūtinę.
Iš pradžių jis pamanė, kad minosvai-
džio skeveldra, tačiau apžiū rėjęs pa-

stebėjo kraujuojančią skylutę krūti-
nėje. Draugai suprato, kad žaizda labai
pavojinga, jie išgelbėjo jam gyvybę,
skubiai suteikdami pirmąją pagalbą.
Už šį sužeidimą jis buvo  ap dovanotas
dar viena Purpurine širdimi.

Žinoma, kaip ir dera tokiose be-
viltiškose situacijose, priešininkai pri-
artėjo bei pradėjo mėtyti granatas.
Viena jų nukrito šalia Herberto, bet
vietnamiečių reindžerių vadas grei-
tai užgulė ją savo kūnu ir taip pasiau-
kodamas išgelbėjo kitus. Karius iš pa-
salos ištraukė tik atsiųstos greitojo
reagavimo pajėgos.

Baigiantis tarnybai
apdovanojamas Garbės

legiono medaliu

„Jo tarnyba nuo 1992 m. gruodžio
21 d. iki 2002 m. gruodžio 20 d. užimant
įvairias didesnės atsakomybės karines
pozicijas yra išskirtinė, o virši los pa-
reigų vykdymas 315-ojoje psichologi-
nių operacijų kuopoje vaini kuoja visą
trisdešimties metų pasiaukojamą tar-
nybą. Pirmiausia viršila Herbertas
Šiugžda atsidavęs tarnavo eidamas vi-
sas pareigas tiek Vietnamo Respubli-
koje, tiek Kosove, tiek kitur. Jo profe-
sionalumas, sąži ningumas ir nekves-
tionuojamas loja lumas padėjo įkvėpti ki-
tus karius ir buvo pavyzdys”. (H. Šiugž-
dos apdova nojimo Garbės legiono me-
daliu dokumento citata.)

Šiuo metu Herbertas Šiugžda yra
Užsienio karo veteranų organizacijos
(angl. Veterans of  Foreign War), Spe cia-
liųjų pajėgų asociacijos (angl. Special
Forces  Association) ir Specia liųjų ope-
racijų pajėgų asociacijos (angl. Spe-
cial Operations Association, SOA) na-
rys.”                        ,,Karys”, 2014 m. Nr. 5

Apdovanojimas (H. Šiugždai – rikiuotėje – vadas spaudžia ranką).
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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 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmuNDAS VIŽINAS, mD, SC
VIDAUS LIGų GyDyTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GyDyMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

”BAKE For mE” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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DAntŲ GYDYtOjAi

EugENE C. DECKEr, DDS, PC
DANTų GyDyTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JoVITA KErELIS
Dr. DAIVA BIDVA
DANTų GyDyTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. LINA PoŠKuS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTų GyDyTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. 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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugoS

PErKA

Advokatas
gINTArAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVoKATAI

rEAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, rolandas

,,Draugo” sudoku Nr. 92
atsakymus atsiuntė: 

ona rušėnienė, Palos Hills, IL
Birutė Kasperavičius, St. Petersburg, FL

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 45
taip pat išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH

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
25-eri metai

Remkime
Draugo fondą

www.draugofondas.org

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turin-
ti didelę slaugos darbo patirtį, legali, vai-
ruojanti automobilį, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu Či-
kagoje ar jos priemiesčiuose. Tel. 312-
647-3208. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų pietvakariniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232 arba 773-600-2887.
Skambinti vakare nuo 8 val. v. iki 11:30
val. v.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-615-5235.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. 
Tel. 312-307-4619. 

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-387-7232. 

ĮVAIrūS

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos kelionė”
pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti teks-
tai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai iš karo pabėgėlių
stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių,
dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako testamento pa-
skirtomis lėšomis.

Knyga  parduodama  ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun timo
išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Ade-
lės Dirsytės fondą. 

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org



14 2015 GEGUŽĖS 30, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

,,Dėlioti” eilėraščius, kaip jis pats sakė, pra-
dėjo progimnazijos kurso klasėse, bet rim-
čiau – šeštoje gimnazijos klasėje. Per  mo-

kinių va karus deklamuodavo savo kūrybą. Kelioli-
ka  eilėraščių išspausdino 1937–1940 m. moksleivių
žurnalai – ,,Mokslo dienos”, ,,Jaunoji Lietuva”.

Vokiečių  okupacijos  metais 1943 m.  žiemą buvo
paimtas vokiečių kariuomenės darbams  prie tuo-
metinio Leningrado, o karui  baigiantis per Olandiją
jis atsidūrė Vokietijoje, kur,  gyvendamas  perkeltųjų
asmenų stovyklose,  susipažino  su Vakarų Europos
poezija.

Mokydamasis  gimnazijoje ir gy vendamas  Vo-
kietijoje, disciplinuotai  rašęs V. Šlaitas atsipalaidavo
ir pradėjo rašyti netradiciškai ,,baltosiomis eilėmis”,
vadinamuoju verlibru. Jis atsisakė   visiems  įpras-
to ri ma vimo, išankstinio  eilučių išdės tymo, ryškaus
ritmo. Savo laiške  jis taip aiškina  savo lyrikos   me-
tamorfozę:  – ,,Netradicinis eiliavimas man buvo pa-
žįstamas dar Lietuvoje. Tai – Putinas. Gražiausia poe-
zija jaunystėje man buvo Biblijoje. Tačiau  tada ne-
sijaučiau esąs pajėgus  pasukti tuo keliu, t. y.  atsi-
sakyti rimų ir iš anksto apskaičiuoto eilučių išdės-
tymo. Po karo Vokietijoje vertimuose susipažinau su
Vitmenu (W. Whit man), Sandbergu (C. Sandburg),
Elijontu (T. Eliot), Neruda (P. Neruda) ir tariau sau
– matai, Šlaitele, jie rašo  kaip tik taip, kaip  tu daž-
nai  pasvajodavai. Teko nusilenkti nekonvenciniam
eiliavimui. Tačiau jo nepostuluoju ir niekam ne-
peršu. Jis gi man arčiau dūšios dėl to, kad  duoda
daugiau laisvės. Antra vertus, juos rašant, nėra tiek
daug  pavojaus įsirašyti į dirbtinę eks-
tazę.” Tačiau čia pat Vladas pripažino,
kad parašyti  kla siš ką rimuotą eilėraštį
nepalyginamai sunkiau negu rašyti
,,baltosio mis eilėmis”.

Vlado manymu, svarbiausia, kad
prieš  rašant vienu metu ateitų mintis
ir jos leitmotyvas – nuotaika. ,,Ypač
nuotaika, nes be jos neįma noma imtis
plunksnos.” Todėl guldamas  ilsėtis, jis
po lova pasidėdavo  popieriaus ir pieš-
tuką, kad atėjus minčiai ir nuotaikai,
tuoj pat galėtų užrašyti.

V. Šlaito  kūryboje  vyrauja krikš-
čioniška mąstysena, vienišumas, pra-

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Poeto Vlado Šlaito mirties dvidešimtmetį minint
HENRIKAS GINTAUTAS

Specialiai ,,Draugui” iš Ukmer gės

Vladas Šlaitas gimė Rusijoje, tolimame Čeliabinske,
1920 m.  rugsėjo  27 d. Mirė eidamas 75-uosius me-
tus Anglijoje, Brightone, 1995 m.  gegužės 28 d. nuo
bendrinės ate ros klerozės ir smegenų arterijų trom-
bozės.

Poetas Vladas Šlaitas 
(1920–1995)

rasta meilė ir savojo kraš-
to ilgesys, ypač  Ukmer-
gės ir Žemaitkie mio. Iš-
pažintis, pasikalbėjimai
su savimi, surašyti rit-
miškai plaukian čiais žo-
džiais, primena  eilutė-
mis  pa ra šytą prozą. Vla-
do kūrybai ir gyvenimui,
pradedant jo amžiaus
penktuoju dešimtmečiu,
būdinga blaivi mąs tyse-
na, tvirtas tikėjimas į
Dievą ir pomirtinį gyve-
nimą, stoiška laikysena
ir rezignacija. Jis nebai-
gė nei universiteto, nei
kolegijos, nedalyvavo li-
teratūriniuose  sambūriuose, bet nuo lat naudojosi
bibliotekomis.

Jis buvo intelektualus, apsiskai tęs, susipažinęs
su pasaulietine ir re ligine  literatūra bei antikine fi-
lo so fija.

V. Šlaitas buvo vienas iš pirmųjų, atsiuntusių
savo  kūrybos sovietinei spaudai. Tuo klausimu  jis
susiraši nėjo  su sovietiniu funkcionieriumi Vytau-
tu Kazakevičiumi, kuris domė josi užsienio lietuvių
literatūra. Vladas žinojo, kad VLIK’as ir išeivijos vi-
suomenė  daugiausiai  buvo griež tai nusistatę ne-
bendrauti su sovietinės Lietuvos  įstaigomis. Bet jis
labai norėjo būti žinomas Lie tuvoje. Laiške V. Ka-
zakevičiui  jis ra šė: ,,Niekas nerašo tik sau arba kam-
bario  sienai. Džiaugčiausi, jeigu ma no kai kurie ei-
lėraščiai galėtų pasiekti Lietuvoje  gyvenančius
skaitytojus.” 1966 m. sovietinis  literatūros žur-
 nalas ,,Pergalė” išspausdino ke letą Vlado eilėraščių
su jo padėka už išspausdinimą. Ir tuomet išeivių
spau doje ir laiškuose pasipylė prie kaištai, kad Vla-
das  susideda su ko munistais, jiems dėkoja, kad jis
išduoda  krikščioniškuosius idealus ir panašiai. Iš
Vokietijoje leidžiamo žurnalo ,,Šaltinis” redakcinės
kolegijos narių  jį išbraukė. Vladas visa tai sunkiai
išgyveno. Norėdamas  išeivių akyse reabilituotis, jis
parašė keletą  antikomunistinių eilėraščių, kuriuos
išspausdino ,,Europos lietuvis”, ir tuo užrūstino V.
Kazakevičių. Pas tarojo  Vladas naiviai atsiprašė ir
jų susirašinėjimas bei bendradarbiavimas nenu-
trūko.

1982 m. V. Kazakevičius parengė ir išleido nesi-
kertančių su oficialiąja ideologija, parinktų V. Šlai-
to eilėraščių rinkinį, pavadintą ,,Be gimtojo medžio”.
Rinkinio išleidimas  sukėlė piktą ,,Europos lietuvio”
reakciją, po kurios vėl sekė Vlado Šlaito išgyvenimai
ir depresija. Bet laikui bėgant viskas susigulėjo ir su-
sirašinėjimas  su V. Kazakevičiumi nenutrūko iki
1986 m., kol  Vladas neapako.

V. Šlaitas  parašė 10 nevienodos apimties eilė-
raščių rinkinių. Jie išleisti  nuo 1949 iki 1991 metų.
Kartu su gimazistiškais iš viso  sukurti 427 eilėraš-
čiai. Dar jis parašė  vieną novelę, ,,Klapčiukai”, kuri
patiko rašytojui Kaziui Barėnui. Jis patarė  Vladui
mestis į prozą, bet šis atsisakė motyvuodamas, kad
proza atima  daug laiko. Savo kūrybą  Vladas rašė
gražiu  kaligrafišku braižu į storą  sąsiuvinį, kuris,
deja, Vladui mirus dingo.

Atkūrus nepriklausomybę, svetur gyvenusiu ir
kūrusiu poetu susidomėjo tautiečiai Lietuvoje.
Praeito šimtmečio dešimtajame dešimtmetyje Vil-
niaus universitete rašomi jo kūrybą nagrinėjantys
diplominiai darbai. Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete Indrė Žekevičiūtė parašė ir apgynė habi-
lituoto daktaro  laipsnio  disertaciją. Indrė Žekevi-
čiūtė sudarė per 600 puslapių apimties V. Šlaito kū-

Į namelį, tapusį muziejumi, renkasi lankytojai. Ričardo Šaknio nuotraukos

rybos rinktinę (V. Šlaitas. ,,Saulė ant šaligatvio”. Poe-
zija, proza, vertimai, laiškai. Lietuvos  rašytojų są-
jungos leidykla. Vilnius, 1997 m.). I. Žekevičiūtė to-
liau  nagrinėjo V. Šlaito kūrybą ir 2002 m. išleido 174
puslapių apimties monografiją ,,Vlado Šlaito poezi-
jos paralelės”.

Vlado Šlaito kūrybą literatūrologai ir skaityto-
jai  vertina  nevienodai. Nuomonės įvairuoja plačiu
diapazonu – nuo ,,neišgirsto poezijos princo” (I. Že-
kevičiūtė) iki grafomanijos. Verlibras patinka  ne  vi-
siems. Esmingai, mano galva, V. Šlaito kūrybos ele-
mentus savo straipsnyje  Lietuvių enciklopedijoje
(Bostonas, 1964 m.) atskleidė  buvęs Ukmergės Antano
Smetonos  gimnazijos  lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojas Pranas Naujokaitis:

,,Dauguma  eilėraščių yra lyg paties pasikalbė-
jimas su savimi, lyg užvaldžiusios emocijos analizė.
Forma ne dainuotinė, bet daugiau pasakojamoji, be
klasikinių rimų, laisvai plaukiančiu ritmu, artima
poetinei prozai (...) Gimtojo krašto saldaus dvelksmo
ilgesys perpina daugelio eilėraščių įvairius motyvus.
Buities mąstymuose poetas pavydi daiktams, kuriems
nepažįstamos ašaros ir kurie į pirmykštes savo da-
 lis subyra be skausmo. Išsivada vimas iš sukausčiu-
sių medžiagos formų nelaisvės yra ryškus jo poezi-
jos motyvas. Dažnas troškimas  užsi mirš ti ir vienu-
mos jausmas.”

Ukmergiškiai neužmiršo, kad Vladas Šlaitas
visuomet ilgėjosi ,,skaistaus  vaikystės dangaus Uk-
mergės karalystėje”. Vlado Šlaito   vardu pavadinta
Ukmergės viešoji  biblioteka, įsteigta  Valdo Šlaito li-
teratūrinė premija. Žemaitkiemio kapinėse Sofijos Je-
lionienės iniciatyva lietuvių išeivijos lėšomis pa-
statytas įspūdingas paminklas – kenotafas.

Vlado Šlaito jaunystės bičiulis Henrikas Gintautas



Netekome mamytės ir močiutės
2014 m. gegužės 31 d.

Niekada jos nepamiršime. Ji gyva mūsų širdyse.
Prašome ją prisiminti savo mintyse ir maldose.

Mylintys duktė Nijolė ir šeima

15DRAUGAS 2015 GEGUŽĖS 30, ŠEŠTADIENIS

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams

www.draugofondas.org

„Concise Encyclopaedia 
of Lithua nian minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kul-
tūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas,
Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma
lietuviška knyga ir pirma lietuviška gramatika, kraš-
to, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į
Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį skaitytojų
skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV
ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent-
ras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemė-
lapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
mLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

DRAUgo FoNDAS

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

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 18,600 dol., Oakland, CA

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai,  iš viso 8,005 dol., Piedmont, CA
Kun.   Vytas Memėnas,  garbės na-

rys, iš viso 2,300 dol., Shorewood, IL

Su 100–70 dolerių:
Stasys ir Emilija Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 1,200 dol., Arlington,
MA

Kęstutis ir Dalia Ječiai, garbės na-
riai, iš viso 1,297 dol., Villa Park, IL

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-

bės nariai, iš viso 2,400 dol., Hutington
Valley, PA

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
garbės nariai, iš viso 1,400 dol., St. Pe-
tersburg, FL

Vytautas Jonaitis, garbės narys,
iš viso 1,250 dol., Grand Rapids, MI

A † A
GYTIS JUOZAS KRIKŠČIŪNAS

Mirė 2015 m. balandžio 19 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.
Gimė 1924 m. birželio 22 d.

Nuliūdusi liko šeima

A † A
ONA GIEDRYTĖ BRIZGIENĖ
Mirė 2015 m. balandžio 19 d. Farmington Hills, MI.
Gimė 1920 m. lapkričio 25 d. Kybartuose, Lietuvoje.
A. a. Ona buvo žmona a. a. Bernardo ir mama a. a. Stefanijos

Miškinienės.
Nuliūdę liko: sūnūs Bernardas M. ir Viktoras A. Brizgiai; žen-

tas Kęstutis, anūkės Ingrida ir Aleksa Miškiniai, dukterėčia Fe-
li cija su vyru Lou Purdey, dukterėčia Rita ir vyras Rimas Min kū-
nai, pusseserė Ona Rimkienė.

Velionės atminimui šv. Mišios bus aukojamos birželio 7 d., sek-
madienį, Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje Southfield, MI.

Laidotuvės privačios. 

Nuliūdę artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
STASĖ LAPAITĖ 

SEMĖNIENĖ
1916.06.12–2014.05.31

SKLEIDŽIANTIS PAVASARIO ŽIEDAMS 

Mūsų išeivijos lietuviška spauda yra kaip pavasario žiedai – sutei-
kianti norą ir paskatą būti savimi, gyventi, kurti ir džiaugtis,
pamirštant aplinkos, kasdieninio gyvenimo sunkumus. Gėlėms

pirkti, sodinti mes išleidžiame nemažai pinigų. Tad nepagailėkime jų ir mū -
sų lietuviškai spaudai, kuri, skirtingai nei pavasario žiedai, ,,žydi” visus
metus.

Neleiskime nuvysti mūsų spaudos žiedams – mūsų laikraščiams, skir-
tingais  pavadinimais, skirtingo turinio, spalvingiems ir įvairiems kaip
pavasario augmenija.

Vieno ,,pavasario žiedo” – ,,Draugo” žydėjimu rūpinasi ir Draugo fon-
das. Nepagailėkime paremti jo bent jau tiek, kiek  išleidžiame pavasario
gėlėms.

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė

Pavasario vajaus įnašai

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html
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PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Gegužės 31 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Jaunimo centro Moterų klubas kviečia vi-
sus į centro kavinę valgyti gardžių mielinių
blynų. Mišių koplyčioje nebus, bet visi ma-
loniai kviečiami susirinkti ir pabendrauti, nes
prasidėjus vasaros atostogoms kavinėje jo-
kie renginiai nevyks.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, birželio 3 d.,1 val.
p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite dokumentinį filmą  apie lie-

tuvių pasitraukimą iš Sovietų Rusijos oku-
puotos Lietuvos. Filmas sukurtas naudojantis
slaptaisiais archyvais ir kitais istoriniais
dokumentais. 

� Birželio 6 d., šeštadienį: JAV LB Vidu-
rio vakarų apygardos metinis suvažiavimas
vyks PLC Lemonte, Maironio lituanistinės mo-
kyklos didžiojoje salėje # 121, prie rytinio
įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r. Suva-
žiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kvie-
čiame atvykti.

Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL, keičiasi lietuviškų Mišių laikas. Nuo sek-
madienio, birželio 7 dienos, lietuviškos šv. mišios prasidės 8:45 val. ryto
(15 minučių anksčiau nei įprasta). Kviečiame vakarinių priemiesčių lietuvius
atvykti į Mišias Cicero. Graži bažnyčia, per Mišias gieda muzikės Vilmos Mei-
lutytės vadovaujamas choras. Po Mišių visi draugiškai renkamės kavutei. Šv.
Antano bažnyčia yra ties 15 Street ir 50 Avenue sankryža – 1501 S. 50 Ave-
nue, Cicero, IL  60804. Kas trečią mėnesio ketvirtadienį 5 val. p. p. čia taip pat
klausoma išpažinčių lietuviškai, o 5:30 val. p. p. atnašaujamos lietuviškos Mi-
šios.

www.draugas.org/kalendorius.html

Baigiamasis konkurso
turas būtų transliuojamas
per LRT televiziją – rengi-
nys būtų prieinamas vi-
suomenei, tad nugalėtojus
galėtų rinkti ne tik tautinio
kostiumo specialistų, žy-
mių visuomenės ir kultū-
ros žmonių vertinimo ko-
misija, bet ir žiūrovai. Lai-
mėtojų lauks vertingi pri-
zai!

Drabužis žmogui yra
ne vien buities poreikis,
bet ir jo pažiūrų, grožio
sampratos atspindys. Nuo
seno įvairių tautų liaudies
apranga bylojo apie žmo-
nių darbštumą, moralės
principus, asmens statusą
ir daugelį kitų kultūros dalykų. Dainose ant mergelės galvos žėrintys ga-
lionėliai ar saulės nušviesti blizgą vingrieji rašteliai nusakė merginos oru-
mą, balti nuometėliai – moters garbingumą, už kepurėlės užkišta žalia povo
plunksnelė – bernelio šaunumą.

Šis projektas prisideda ir prie Etnografinių regionų metų minėjimo,
aiškiai ir įtikinamai parodydamas skirtingų etnografinių regionų, kraš-
tų, vietovių kostiumo įvairovę, kultūrinių tradicijų prigimtinį ryšį ir tęs-
tinumą.

Tad puoškitės, ruoškitės, draugus, pažįstamus paraginkit ir fotog-
rafuokitės! Pirmojo konkurso etapo dalyviai būtų vertinami pagal kos-
tiumų fotografijas ir išsamius aprašymus, kurių rengėjai lauktų iki bir-
želio 10 d., vėliau – kostiumą tektų demonstruoti! 

Informaciją apie tautinio kostiumo konkursą ir visą projektą – Lie-
tuvos liaudies kultūros centro interneto svetainėje.

Lietuvos liaudies kultūros centro informacija ir nuotraukos

PS: Tikimės, kad šią šaunią idėją pasigaus ir įvairių kartų lietuvaičiai šiapus Atlanto.
Net jeigu jūs nevykstate į Lietuvą liepos pradžioje, jūsų pastangos nenueis veltui, pro-
gų kostiumu pasididžiuoti tikrai atsiras. Pirmoji – Čikagoje vyksianti Dainų šventė! 

,,Draugo” redakcija

„Mano tautos
kostiumas”
Atkelta iš 1 psl.

Kviečiame į pikniką!
Birželio 7 d. lietuvių evangelikų liute-
ronų Tėviškės parapijoje – Tėvo dienos
piknikas! Skanus maistas, žaidimai bei
sekmadieninė mokyklėlė vaikams, gros
ir linksmins muzikantas Bronius Mū-
ras. Šventė prasidės pamaldomis
11:30 val. r. Adresas – 5129 Wolf
rd. Western Springs, IL 60558. Apie
dalyvavimą prašome pranešti iš
anksto tel. 708-229-2795 arba  el. paš-
tu teviskes.parapija@gmail.com

Žemaitės

Suvalkietė

Klaipėdos kraštas


