
Čikagos lituanistinės mokyklos 1A klasės mokiniai (mokytoja Vitalija Mickienė, muzikos mo-
kytoja Vita Begonienė) sugiedojo Lietuvos himną.                         Arūno Klibo nuotr.
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Iš Lietuvos vyčių 
gyvenimo – 7 psl.

Lietuvos konsulatui 
Čikagoje – 90 – 10 psl.

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši,
Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą.
Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA ...

Kurstyti, kad neužgestų
Įvyko 51-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas
RAMUNĖ LAPAS

Lygiai prieš savaitę, gegu-
žės 3 d., šeštadienį, Pa-
saulio lietuvių centro

(PLC) didžiojoje salėje Lietu-
vių Fondo (LF) nariai ir ben-
draminčiai rinkosi į metinį, jau
51-ąjį narių suvažiavimą. Būta
daug dalykinių pranešimų, bet
būta ir šventinių akimirkų.

Šventiška ir simboliška, ati-
tinkanti LF šūkį ,,Iš kartos į
kartą” buvo pati renginio pra-
džia, kai sugiedoti Lietuvos
himno prie prezidiumo (LF Ta-
rybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas, LF Valdybos pirminin-
kas Arvydas Tamulis, sekreto-
riavo Laima Apanavičienė)
buvo pakviesti mažiausieji ben-
druomenės nariai – Čikagos li-
tuanistinės mokyklos pirmo-
kai – 4 psl.

Daug gražių dalykų
gyvenime mes galime

turėti po du, po tris,
dešimtimis, šimtais...

Daug kvapnių gėlių,
daug žvaigždžių,

nuostabių vaivorykščių,
saulėlydžių, spalvų,

kvapų, draugų, giminių,
bet tik vieną Motiną

visame plačiame
pasaulyje. Su Jūsų diena,

brangiosios!
Vytautas Kasiulis (Paryžius). Motina ir vaikas. Litografija
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Evangelija pasakoja apie keliau-
jančius į Emausą du Jėzaus
moki nius. Jie sutrikę, pasimetę

ir pilni bai mės; jų tikėjimas į Jėzų yra
su svy ravęs. Prie mokinių, kurie kal-
bėjosi apie tai, kas nutiko Jėzui, pri-
siartino nepažįstamas vyras ir pa-
klausė, apie ką jie kalba ir ginčijasi.
Tuomet mo kiniai papasakojo apie
Jėzų, kuris bu vo pasmerktas ir nukry-
žiuotas, ta čiau prie kapo nuėjusios moterys nerado
jo kūno, o joms apsireiškę angelai pasakė jį esant
gyvą.

Keleivis, remdamasis Šventuoju Raštu, aiškino,
kad taip ir turėję įvykti, nes apie tai buvo kalbėję net
pra našai. Mokiniai virpančiomis šir dimis klausėsi
keleivio žodžių, o va karienės metu, kai Jėzus laužė
duo  ną, atpažino savo Mokytoją. Jėzui din gus iš
akių, mokiniai kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo už-
sidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raš-
tų prasmę?’’

Į Emausą keliaujantys, susirūpi nę, nusivylę ir
baimės pilni Jėzaus mokiniai – tai esame mes, šios
žemės ke leiviai. Mes keliaujame per gyvenimą ir
daug kas mus slegia, daug kuo nusiviliame ir dažnai
jaučiamės pasi metę, o Dievas nuolat mus kalbina per
žmones, kalbina per džiaugsmingus, kartais – per
kančios kupinus įvykius.  

Pirmąjį gegužės sekmadienį svei kiname ir mel-
džiamės už savo motinas. Dėkojame Dievui, kad
mūsų mo tinos buvo atidžios kalbančiam Jėzui ir iš
jo mokėsi kantrybės, ištvermės atliekant kartais la-
bai sunkias mo tinystės pareigas. Jei jos nebūtų
klausiusios Jėzaus žodžių, dauguma mū sų tikriau-
siai nebūtume išvydę šio pasaulio arba būtume
augę kur nors vaikų namuose.

Per Atvelykį Romoje buvo kanoni zuotas mums
visiems brangus as muo popiežius Jonas Paulius II,
kuris 1993 m. aukojo Mišias Kauno San ta koje ir mel-

dėsi mūsų arkikatedroje. Jis tapo šventuoju, nes buvo
atidus Die vo žodžiui, kurio klausėsi ir kuriuo grin-
dė visą savo gyvenimą.

Dievas kalbina kiekvieną žmogų, tačiau vieni
girdi ir įtiki, kiti negirdi, net nenori girdėti ir save
įtikinėja, kad jokio Dievo nėra. Kas nulemia, kad vie-
ni pripažįsta antgamtinę tik ro vę, o kitų akys tarsi
kažkuo už deng tos?

Apaštalas Jonas viename savo laiš ke rašo: „Visa,
kas yra pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir
gy venimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasau-
lio” (1 Jn 2, 16). Šiuo trum pu sakiniu Jėzaus moki-
nys pa sako labai svarbią tiesą. Yra dangaus Tėvo pa-
saulis ir yra kitas pasaulis, kuriame viešpatauja geis-
mas ir pui kybė. Šie du pasauliai negali drauge eg-
zistuoti, kaip negali drauge būti vanduo ir ugnis.

Jeigu žmogus kaip didžiausią ver tybę pasiren-
ka akių ir kūno geismą, jis tuo atmeta ir Dievą ir ren-
kasi kūrinius, iškeldamas juos į Dievo vie tą. Šitoks
el gesys yra ta pati stabmel dystė, nuo kurios išrink-
tąją tautą gy nė Mozė ir pranašai. Ši stabmeldystė
eina per visą žmonijos istoriją, tik keisdama savo išo-
rinį pavidalą. Šian dien žmogus neliedina aukso
veršio ir nešoka apie jį, kaip tai darė izraelitai Si-
najaus dykumoje, bet dažnai vi sas viltis sudeda į ban-
kuose turimas sąskaitas bei daiktus ir geidžia, kad
gyvenimas būtų pilnas malonumų. Jei gu šito nepa-
siseka padaryti, tuo met pasigirsta dejonė, koks blo-
gas gy venimas.

Ne mažiau Dievą užstoja puikybė.
Žmogus ne kartą įsivaizduoja esąs vos
ne dievas, kuris viską žino ir ku riam
visi turi lenktis. Didybės apsėstas žmo-
gus yra akliausias ir kurčiausias Die-
vo balsui. Dažnai jis yra pa našus į ne-
pagydomą ligonį, kuriam ne gali padė-
ti jokia medicina. Puiky bė yra tarsi
kupra, kurią, kaip sako liaudies iš-
mintis, ištiesina tik kars tas.

Laisvai įsileidžiama nuodėmė vi suomet pri-
dengia Dievo veidą ir ardo santykį su Kūrėju, todėl
vienintelis ir būtinas žingsnis, kurį reikia žengti no-
rint priartėti prie Dievo, – išmesti iš savęs nuodėmę.
Jėzus Kristus, siek damas atkurti žmogaus santykį
su Dievu, kvietė žmones daryti at gai lą ir net mirė ant
kryžiaus, kad būtų sunaikinta nuodėmė.

Kad žmogui nušvistų dvasios akys, užtenka
nuoširdžiai išpažinti ir apgailėti savo kaltes. Tik tuo-
met jis tam pa imlus Dievo žodžiui ir gali jo klausy-
tis panašiai, kaip Jėzaus žo džių klausėsi Emauso mo-
kiniai.

Apaštalas Jonas pastebi, kad mo kinių akys at-
sivėrė tuomet, kai vaka rienės metu Jėzus laužė
duo ną. Kad išgirstume mus kalbinantį Jėzų ir jį at -
pažintume, reikia sėdėti su juo prie vaišių stalo – prie
Eucharistijos stalo. Dėl šios priežasties Bažnyčia mus
ragina dažnai priimti Eucharistiją – dieviškąją duo-
ną, kuri yra už mus pa aukotas Kristaus Kūnas ir už
mūsų nuodėmes išlietas jo Kraujas. Bažny čia pri-
mygtinai kviečia artintis prie Viešpaties stalo, nes
pats Jėzus šito nori: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei
nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo
kraujo, neturėsite savyje gyvybės!” (Jn 6, 53).

Dievas nepaliauja mūsų kalbinti, bet ar mes jį
girdime? Ar šaliname kliū tis, trukdančias girdėti jo
balsą? Ar susitinkame su Viešpačiu prie Eu charis -
ti jos stalo? Tai klausimai, į ku riuos pabandy kime
kiekvienas atsa ky ti.

Atpažinti mus 
kalbinantį Dievą
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Ketvirtadienio duomenimis, į balsuo-
jančių užsienyje Prezidento rinki-
muose rinkėjų sąrašus yra įtraukti 13

tūkst. 141 rinkėjas.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)

duomenimis, daugiausiai rinkėjų užsiregist-
ravo balsavimui ambasadoje Jungtinėje Ka-
ralystėje (3088), ambasadoje Airijoje (1024),
ambasadoje Belgijos Karalystėje (974), amba-
sadoje Vokietijoje (820), ambasadoje Danijos
Karalystėje (720), ambasadoje Norvegijos Ka-
ralystėje (676) ir generaliniame konsulate Či-
kagoje (641).

Nuo balandžio 28 d. prasidėjusio balsa-
vimo užsienyje pradžios iki gegužės 8 d. imti-
nai atstovybėse balsavo jau 751 rinkėjas, pra-
nešė VRK.

Balsavimą vykdo 50 Lietuvos Respublikos
ambasadų ir konsulinių įstaigų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimų įstatymu, balsavimas vyksta
nustatytomis dienomis (ne mažiau kaip 10
dienų). Balsavimas užsienyje baigiamas ge-
gužės 11 d. 8 val. v. Lietuvos laiku.

Rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rin-
kimų dienomis esantys jose ir pageidaujantys bal-
suoti, gali registruotis balsavimui 2014 m. gegužės
11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m.
gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, pri-
sijungę prie Vyriausiosios rinkimų komisijos Rin-

kėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės registra-
cijos sistemos http://vrk.lt/ereg. 

Dėmesio gyvenantiems Illinois (IL), Ohio (OH),
Michigan (MI), Indiana (IN) ir Wisconsin (WI) vals-
tijose. Registracija balsavimui paštu LR prezidento
rinkimams jau baigėsi, bet jei ketinate balsuoti at-
vykę į konsulatą Čikagoje ar Pasaulio lietuvių

centrą Lemonte, rinkėjo registracijos pra-
šymą galite pateikti iki gegužės 10 d.

Atkreipiame dėmesį, kad visi piliečiai,
balsavę ankstesniuose rinkimuose, nėra au-
tomatiškai įtraukiami į 2014 m. rinkėjų są-
rašus. Norint balsuoti 2014 m. rinkimuose
yra būtina registruotis elektroninėje rinkėjų
sistemoje.

Gegužės 11 d. LR generaliniame konsu-
late Čikagoje balsavimas vyks nuo 7 val. r. iki
12 val. p. p. Adresas: 211 East Ontario Street,
Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel. 312-397-
0382.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte gegu-
žės 10 d. balsuojama nuo 10 val. r. iki 16 val. p.
p., gegužės 11 d. nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Ad-
resas: 14911 127th Street, Lemont, IL.

Balsuoti LR generaliniame konsulate
New Yorke (NY, CT, MA, NJ, RI, NH, ME ir VT
gyvenantiems) galima gegužės 11 d. nuo 7
val. r. iki 1 val. p. p. Adresas: 420 Fifth Ave. 3rd
Fl. New York, NY 10018. Tel. 212-354-7840.

Ambasadoje Washingtone balsavimas
Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose

gegužės 11 d. vyks nuo 7 val. r. iki 1 val. p. p. Adresas:
2622 16th Street NW, Washington, DC 20009. tel: 202-
234-5860, pridėtinis numeris 116.

Daugiau informacijos: http://www.usa.mfa.lt.

,,Draugo” info

Užsienyje balsuos per 13 tūkst. tautiečių
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NUOMONės

VANDA IBIANSKA

Kai mintyse perkratau savo ne vi sai trum-
pą gyvenimą, kažkodėl ne daug prisi-
menu besąlygiškos pa gar bos tėvams at-

vejų. O juk pažinojau daugybę žmonių! Išeitų,
kad ne itin ger biame savo tėvus? Na, gal ir nesa -
me tokie blogi, bet... Vyresnioji karta bu vo auk-
lėjama tradiciškai, be psicho logų (jų tada nė ne-
buvo) pagalbos, o pedagogai, tiesą sakant, buvo
mokytojai, bet visai ne jokie ten edukologai. Ne -
aiš ki ir mokslo neištirta sritis: vaikai tėvų kir-
viais nekapojo, jų ne mušdavo ir nežinia kodėl
juos išlaikė. Gal todėl, kad dar nebuvo išrasta
„Sodra”? Ba! Netgi tylėdavo, kai tėvai būdavo
akivaizdžiai neteisūs. Bet ar gerbė? Įvairių vai-
kų būta ir esama. Manau, kad buvo, yra ir bus
visais lai  kais: su ar be – psichologų, eduko lo gų,
pedagogų ir vaikų teisių gy nė jų. Kaip pas šu-
merus, taip ir pas XXI a. lietuvius. Tik kad esa-
me katalikai, mie lieji... Bet kodėl būtinai pas lie-
tuvius? Kitataučiai niekuo nesiskiria. Tačiau
pradėkime nuo gražių ir jaudi nančių dalykų.

* * *

Redakcijos kolegė sesuo Teresė andai papasakojo
skaičiusi Viktor Frankl prisiminimus ir priminė vie -
ną jo gyvenimo epizodą. Taigi, Frankl humanistas,
vienas iškilių jų XX amžiaus mokslo ir moralės au-
toritetų.

Kai Austrijoje, Frankl tėvynėje, pradėjo siautėti
naciai, jis, žydas, su prato, jog išsigelbėtų tik pa-
bėgdamas į JAV. Paprašė vizos. Po kurio laiko iš am-
basados gavo žinią, kad jau gali ateiti jos užsisaky-
ti. Grįžęs namo rado tėvą, kuris sėdėjo žvelg damas
į gulintį ant stalo marmuro gabalą. Frankl paklau-
sė: „Kas čia?” Tėvas atsakė, kad naciai sugriovė si-
nagogą, o šis akmuo atskilo nuo lentos, ku rioje buvo
iškalti Dievo įsa kymai. Frankl paklausė, kuris įsa -
kymas nuo to akmens iškaltas. Tėvas atsakė: „Gerbk
savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte...”
Tai buvo aiš kaus ir nekeičiamo apsisprendimo aki-
mirka. Mokslininkas tėvų nepaliko ir į Ameriką ne-
važiavo.  Paskui buvo koncentracijos stovyklų pra-
garas, tėvų ir žmonos mirtys ir... daugybė išgelbėtų
bepalūžtančių įvairių tautybių bei tikėjimų žmonių,
ku riems Frankl nacių mirties fabrikuose padėjo iš-
gyventi – kaip gydytojas ir kaip žmogus. Šis nepa-
prastas humanistas paliko mums 31 knygą, mo-
kančią, kaip išlikti žmogumi, ne prarasti orumo net
klaikiausioje si tuacijoje ir surasti gyvenimo bei kan-
čios prasmę.

Štai tokia asmenybė besąlygiškai pakluso ket-
virtajam Dekalogo įsakymui, nors ėjo į beveik tik-
rą mirtį.

* * *

Kadaise turėjau bičiulę rusę Ni ną, nepaprasto
likimo ir grožio mo terį. Jos tėvas žuvo, o ji su bro-
liu ir motina liko blokados metu Leningra de (dabar
Sankt Peterburgas).  Atsi ra dus galimybei, moteris
su vaikais vežė ežero ledu, paskui traukiniais į Ru-
sijos gilumą. Vokiečių lėktuvai su bombardavo trau-
kinį, dangus mai šė si su žeme. Šeima pasimetė. Ket-
verių metukų mergytė atsidūrė vaikų na muose
prie Uralo. Baigė mokyklą, atvažiavo į Leningradą
stoti institutan. Per stojamuosius egzaminus pri stigo
vieno balo. Neįstojo. Liko gatvėje, avėdama kreida
balintais sporti nukais, vilkėdama perkeline sukne-
le, su pusantro rublio kišenėje. Nesi plė siu ir nepa-
sakosiu apie niekam ne reikalingos, kaimo moterų,
tų vaikų namų darbuotojų, griežtai išauklėtos sep-
tyniolikmetės vargus. Ją išgelbėjo grožis, nes jis pa-
dėjo įsidarbinti stiu ar dese. Mergaitė mokėsi, mokėsi
ir visą laiką ieškojo  motinos, brolio – visais įma-
nomais ir neįmanomais būdais. Brolį surado, jau
gana žino mą mokslininką. Jis irgi tuos ilgus me tus
ieškojo motinos ir sesers. O paskui jie abu surado mo-

Apie tėvus, motinas ir pagarbą
tiną. Kur? Tame pačiame Leningrade. Jau pa -
laidojusią savo antrą vyrą ir labai pa siligojusią.
Nina pasiėmė motiną pas  save. Nepaisydama nuo-
skaudos, kad motina savo vaikų nė neieškojo, abu la-
bai ja rūpinosi. Mirė brolis. Diabe tu sergančiai mo-
tinai nupjovė vieną koją, paskui antrą. Nina, tada jau
aukš tosios mokyklos prorektorė moks lo reikalams,
taigi, apsikrovusi darbais, nuoširdžiai pati slaugė
moti ną. Kaprizingą, piktą. Ačiū Dievui, turėjo gerą
vyrą, kuris kantriai paken tė uošvės išsidirbinėjimus.

Sykį paklausiau: „Natalija Niko la jevna, kodėl
taip daug metų neieš kojot savo vaikų?” Atsakė: „Ak,
Van da Vincentovna, kas galėjo tikėtis, kad jie gyvi?
Be to, vyko karas, buvo po karis, turėjau pati išgyventi.
Bet kaip gerai, kad jie mane susirado, o tai kas dabar
slaugytų?” Tataigi. Manote, merginalė, girtuoklė? Vi-
sai ne. Bai gusi universitetą, dirbusi atsakingus dar-
bus.

Atėjus jos valandai, mirė toji Natalija Nikola-
jevna. Cerkvėje buvo atgiedota, gražiai palaidota. Kai
po septynerių metų Nina, dar jauna mo teris, merdėjo
nuo vėžio, prieš mirtį vyro paprašė: „Palaidok mane
šalia motinos.” Nepasakė „Mamos”, bet vis dėlto...

* * *

O šita istorija lietuviška, tad tu riu būti atsargi,
nes vyras apie kurį pasakosiu, yra gana žinomas žmo-
gus. Pavadinkime jį Jonu. Gimė kaip ne santuokinis
sūnus. Motina mėgo vy rus, linksmas draugijas, al-
koholį. To, ką matė augantis berniukas, priešui ne -
lin kėtum. Motina sparčiai ritosi že myn, degtinė
darė savo juodą dar bą. Atrodytų, tokioje aplinkoje au-
gęs vaikas būtinai bus girtuoklėlis, veltė dis, asocia-
las. O ir ne, nors vienu me tu motina jį net vertė elge -
tauti ir pirk ti jai pigų vyną. 15 metų vaikinu kas pra-
dėjo rimtai uždarbiauti. Dirbo juodus, sunkius dar-
bus. Nupirkdavo maisto, bet pinigus nuo motinos slė -
pė. Mokėsi  vakarais. Subrendo. Pas kui disertacijos,
santuoka, vaikai,  kar jera. Augo pats, augo ir rūpi-
nimasis motina. Seniai buvo išvaikytos gir tos kom-
panijos, motina apgy ven dinta šalia jo namų. Atėjo lai-
kas, kai senstanti moteris suprato, kad gerti daugiau
nebegali ir paprašė pagalbos. Dėl sūnaus rūpesčio ją
gydė nuo alkoholizmo ir daugybės sunaikinu sių kū -
ną ligų. Galiausiai sūnus per kėlė ją į savo šeimos na-
mus. Negalė davau atsistebėti, su kokia meile ap link
tą moterį šokinėdavo  ne tik jos sūnus, bet ir marti,
anūkai. Juolab kad toji motina Jono šeimos „inter-

jere” labai nepritiko. Vulgaroka, girtuoklystės ir pa-
laido gyvenimo metų užantspauduota moteriškė. Bet
buvo mylima ir gerbiama!

Sykį nuo dūšios išsikalbėjome su Jonu. Jis ir
sako: „Tau bepigu, tu tu rė jai puikią mamą, o aš...”
Nustebau: „Bet juk tu ją myli! Ir kaip rūpiniesi!” Iš-
girdau: „Nes ji – mano motina. Ko kia, tokia, bet mo-
tina. Kitos netu riu ir neturėsiu. Kas žino, kodėl ši -
taip su siklostė jos gyvenimas? Gal ji ir nela bai kal-
ta? Juk buvo jauna...”

Kai motina mirė, verkė sūnus, marti ir anūkai.
O broliai ir sesuo, jų vaikai, atlikdami jiems nema-
lonią  pareigą, stovėjo pasipūtę. Demonstra vo savo
panieką kadaise smukusiai giminaitei. Irgi mat
Kastilijos ka ra liaus dvaras, hercogai atsirado!

Visi iki vieno turime tėvams neiš mokėtą skolą.
Visą pirma – gyvybės skolą. Išvystame pasaulį per
mo tinos kančias, tėvo jaudulį. Tai neatlyginami da-
lykai. Mūsų egzistavimas vaikystėje besąlygiškai pri-
klauso nuo tėvų. Jų pasiaukojimas – psicho loginis,
fizinis, materialinis yra neišmatuojami. O meilė?
Meilė kainos neturi. Tai kaip galime atsilyginti tė -
vams? Tik tokia pačia meile. Ir pagarba, kurią per-
nelyg dažnai pamirštame...

Savo neišmokėtos skolos tėvams mastus suvo-
kiame tik jiems iškelia vus pas Viešpatį. Deja. Tada be-
lieka melstis už juos. Daug ir nuoširdžiai. O kur bu-
vome iki tolei? Kaip elgia mės šiandien? Kaipgi taip,
žmonės..?

Honoraras už šį straipsnį skiriamas Kauno senelių na-
mams.

P. S. „Draugo” knygynėlyje galite įsigyti Viktor Frankl
knygas „Žmogus prasmės akivaizdoje ir „Žmogus ieš ko pras-
mės”.

Penktadienį, gegužės 9-tą dieną, Baltaru-
sijoje prasideda Pasaulinis
ledo rutulio čempionatas.

Rung tynių išvakarėse, Jungtinis
Amerikos Pa baltiečių nacionalinis
komitetas (JBANC) vedė diskusijas
interne te, liečiančias dabartinę po-
litinę pa dėtį ir žmogaus teisių
klausimus Bal tarusijoje. JBA -
NC organizacija nori atkreipti
žmonių dėmesį į „paskutinę
Europos diktatūrą” – Alek-
sandro Lu kašenkos dvide-
šimt metų besitęsian tį autori-
tarinį režimą. JBANC pabrė žia,
kad ji nuo latos remia demokra-
tiją, lais vę ir žmogaus teises. Todėl
svarbu nepamiršti žmogaus teisių pa-
žeidimų Baltarusijoje, ypač atsi žvel -
giant į dabartinę Ukrai-
nos pa dėtį. JBANC ragi -
na Baltarusiją remti ne
tik bešališkas sporto rung-
tynes, bet kartu ir savo pilie-
čių pagrindines teises, ypač

teisę laisvai ir be baimės reikšti savo nuomonę,
teisę kurti bendroves žmonių teisėms ir in-
teresams apsaugoti  bei teisę rinkti vado-
vus tei sėtuose, sąžiningai pravestuose rin -

ki muose.
Internetines diskusijas vedė JBANC

vykdomasis direktorius Karl Altau.
Dalyvavo Vytis Jurkonis, „Free dom

Hou se” projektų direktorius, Via-
cheslav Bortnik, „Amnesty Inter-
national USA” atstovas, kuris spe-
cializuojasi Baltarusijos, Moldo -

vos ir Ukrainos klausimuose, Alice
Alexandra Kipel, Amerikos balta ru -

sių draugijos, Washingtono skyriaus
vicepirmininkė ir Catherine Ann
Fitzpatrick, tarptautinio žmogaus

teisių judėjimo veteranė,
šiuo metu dirbanti „The In-
terpreter” žurnale.  

Karl  Altau
JBANC vykd. dir. 

Rockville, MD

Ar Baltarusijos ledas įskilęs?
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TELKINIAI

Įvyko 51-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas
Atkelta iš 1 psl.

Kunigas Algis Baniulis, pastebė-
damas, kad ,,negera žmogui būti vie-
nam”, palaimino šią svarbią grupinę
veiklą ir visus, dirbančius LF. LF Ta-
rybos garbės pirmininkas dr. Anta-
nas Razma uždegė žvakę mirusiems
Fondo nariams pagerbti. 

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
pradėdamas savo sveikinimo kalbą,
prisiminė posakį: ,,Pasakyk man, kur
tavo piniginė, ir aš pasakysiu, kur
tavo širdis”. Jis pasidžiaugė galėdamas
būti su žmonėmis, kurie bet kurią aki-
mirką pasiruošę padėti Lietuvai. Kon-
sulas taip pat paminėjo, kad turįs dar-
bo patirties įvairiuose fonduose ir pa-
siūlė savo pagalbą labiau viešinant
Fondo veiklą. ,,Labai svarbu, kad Fon-
das neištirptų, – sakė M. Gudynas, – o
žinojimas pritraukia naujus narius”.

Ypatinga suvažiavimo akimirka
buvo Švietėjo premijos įteikimas (nors
ir ne asmeniškai) muzikui Faustui
Stroliai. Ją Maestro paskyrė JAV LB
Švietimo taryba, o premijos mecenatas
– Lietuvių Fondas. Laureatą pristatė LF
Tarybos pirmininkas M. Kasniūnas,
premiją atsiėmė F. Strolios sūnus, kom-
pozitorius ir dainininkas Paulius Stro-
lia. Salėje nuskambėjo įrašytas lau-
reato padėkos žodis, kuriame jis pri-
sipažino: ,,...man buvo malonumas
dirbti”.

* * *

Po sveikinimų ir apdovanojimų
pereita prie dalykinės dalies. Laima
Apanavičienė perskaitė 50-ojo suva-
žiavimo (įvykusio 2013 m.) protokolo
santrauką. Protokolas buvo patvirtin-
tas. 

Pranešus, kad kartu su suvažiavi-
me dalyvaujančiųjų ir paštu atsiųstais
balsais yra kvorumas, Nominacijų ko-

Lietuvių Fondo suvažiavime buvo pagerbti tūkstantininkai. LF nariams, kurie Fondui aukojo tūkstantį ir daugiau dolerių, buvo  įteik-
ti LF tūkstantininko ženkliukai.                                                                      Arūno Klibo nuotraukos 

2014 m. Lietuvių Fondo Taryba

2014 m. Lietuvių Fondo Valdyba (iš kairės): Daiva Litvinskaitė, Matas Čyvas, Vaida
Armanavičiūtė, Saulius Čyvas, Arvydas Tamulis ir Jūratė Mareckienė. Nuotraukoje nėra:
Agnės Vertelkaitės ir Leono Narbučio.

miteto pirmininkė Audronė Karalienė
pristatė kandidatus į LF Tarybą ir
Kontrolės komisiją. Visi kandidatai
bu vo patvirtinti aklamacijos būdu (t. y.,
balsuojant plojimu). Į LF Tarybą pri-
imti: Šarūnas Griganavičius, Rita Ki-
sielienė, Juozas Kapačinskas, Donatas
Siliūnas ir Dalius Vasys. LF Kontrolės
komisijos nariais tapo: Alina Akulič,
Dana Rugienius ir Rūta Stropus.

Suvažiavimo dalyviai išklausė LF
Tarybos pirmininko, LF Valdybos pir-
mininko, Finansų komiteto, iždininko,
Pelno skirstymo komiteto bei Kontro-
lės komisijos pranešimus. 

LF Tarybos pirmininkas Marius
Kasniūnas pasidžiaugė, kad Fondas
jau turi per 7 000 narių, bet nuolat rei-
kia prisiminti šūkį ,,Iš kartos į kartą”
ir neprarasti uždirbto pasitikėjimo.
Anot jo, vyresnioji karta stebi ir, pajutę
pasitikėjimą, daro Fondui ir visai lie-
tuviškai veiklai svarbius sprendimus
– įtraukia Fondą į testamentą. Tarybos
pirmininkas paminėjo, kad neseniai
Fondas sulaukė labai įspūdingo pali-
kimo – kovo 3 d. miręs Juozas Vilča pa-

liko net 15,5 mln. dolerių. ,,Kad ne-
prarastume pasitikėjimo, turime dirb-
ti ir augti kartu”, – sakė M. Kasniūnas.
Jis padėkojo Tarybai, Valdybai ir vi-
siems Fondo nariams, kurie, anot jo,
yra ,,ypatingo klubo nariai”. ,,Iš kartos
į kartą” – tai ne tik mūsų šūkis, tai
mūsų atsakomybė, pažymėjo LF Tary-
bos pirmininkas. 

LF Valdybos pirmininkas Arvydas
Tamulis pasidžiaugė sėkmingu dr. Jono
ir Terri Prunskių ,,Atitikimo dova-
nos” vajumi – prie LF narių aukų, ku-
rios atitiko vajaus kriterijus, dr. Pruns-
kiai pridėjo 30 000 dol. Jų pagrindu
buvo įsteigti du specialios paskirties
fondai (viso po LF skėčiu jau yra su-
kurta 99 specialios paskirties fondai –
t.y., veikiantys pagal steigėjų nurody-
mus). Ir visgi, pabrėžė jis, prašymų
Fondas sulaukia 2–3 kartus didesnei su-
mai, negu gali skirti. A. Tamulis taip
pat pažymėjo, kad stengiamasi gar-
sinti Fondo vardą plėtojant kultūrinę
veiklą, paminėjo sėkmingus renginius.
Valdybos pirmininkas atkreipė susi-
rinkusiųjų dėmesį, kad yra sukurtas
naujas organizacijos tinklalapis, su-
skaitmeninti suvažiavimų protokolai ir
šį darbą numatoma tęsti. Jis paragino
narius raginti kitus prisidėti prie Fon-
do veiklos ir jo auginimo. 

Lietuviškai veiklai jau išdalinta 17
mln. dol. ,,Bet svarbu ne skaičiai, svar-
bi pati veikla”, – pabrėžė LF Valdybos
pirmininkas. A. Tamulis prisiminė,
kad pradžia buvo kukli. Jis pats, bū-
damas studentu, vaikščiojo nuo durų
prie durų tuomet tirštai lietuvių ap-
gyventame Marquette Parke, rinkda-
mas aukas naujajam fondui – po 5, 10
dol. Palaipsniui daugėjo narių, jie di-
dino savo įnašus.

Suvažiavimo metu nariams, kurie
paaukojo daugiau kaip 1 000 dol., buvo
įteikti specialūs LF ženkliukai (neda-

lyvavusiems asmeniškai jie išsiųsti
paštu).

Finansų komiteto pirmininkas Ri-
mantas Griškelis pastebėjo, kad ga-
vus tokį didelį palikimą ir peržengus 15
mln. kapitalo ribą, atsiveria visai kitos
investavimo galimybės. Jas kartu su in-
vesticinės įmonės ,,Morgan Stanley
Wealth Management” patarėjais arti-
miausiu metu žadama rimtai ap-
svarstyti. 

Iždininkas Saulius Čyvas pateikė
konkrečius skaičius apie 2013 metų
finansinę veiklą. Pastebėjo, kad prieš
50 metų dr. A. Razmos ir kelių ben-
draminčių idėja sukaupti 1 mln. dol.
daug kam atrodė nereali. Dabar Fondo
kapitalas – daugiau nei 20 mln. dol.

2013 metų JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo
premija (mecenatas – Lietuvių Fondas) pa-
skirta Faustui Stroliai.        P.  Strolios nuotr.
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Brighton Parko Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažny čioje (2745 W. 44th St., Chi-

cago, IL), trečiąjį Velykų sekmadienį,
gegužės 4 d., parapijiečiai kartu su
Lie tuva šven tė Motinos dieną ir pa-
minėjo 81-ąsias Dariaus ir Girėno iš-
leistuvių iš Čikagos metines. Eucha-
ristijos šven timą atnašavo kun. Jau-
nius Kelp šas. Giedojo solistas Algi-
mantas Barniškis ir parapijos choras.
Prieš šv. Mišias buvo sukalbėta Švč.
Mer gelės Marijos litanija.  Šv. Mišių
pra džioje Nicole Fanelli apvainikavo
Ma rijos statulą. Po komunijos kun. J.
Kelpšas palaimino visas mamytes.   Vi-
soms mamoms buvo įteiktos gėlių
puokštės, kurias padovanojo Ameri kos
lietuvių Romos katalikių sąjungos 20-ta kuopa. Po pa-
maldų, parapijos salėje Brighton Parko Lietuvių Ben-
druomenės (LB) valdyba paruošė balandėlių pietus
ir meninę progra mą.  Viktoras Kelmelis pristatė
JAV LB Vidurio apygardos valdybos vice pirmininką
Algimantą Barniškį, ku ris šiltais žodžiais pasveikino

RIMAS ČERNIUS

Gegužės mėnuo, remiantis Ka ta -
likų bažnyčios tradicijomis,
skirtas Dievo Motinos Marijos

garbei. Ge gu žės mė nesį švenčiame
Moti nos die ną.  Ta proga  pra eitą šešta -
dienį, gegužės 3 d., Lietuvių Opera su-
ruošė religinės muzikos koncertą –
„Ave Maria”. Koncer tas bu vo ne tik
gra   žus įvadas į gegužinių pamaldų
tra  diciją, bet tuo pačiu ir mo tinų pa ger -
bimas Motinos dienos išvaka rėse. Džiu-
gu, kad Lie tu vių Ope ra koncertą su-
ruošė Švč. Mer gelės Ma ri jos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Bažnyčios papuo -
šimas Ve lykoms nu teikė  šventiškai, o
pasitaikiusi gra ži, šviesi pavasario po-
pietė kėlė klausytojų nuotaiką.

Lietuvių Operos choras pradėjo
koncertą bažnyčios priekyje, prieš al-
torių, sugiedodamas a cappella šiuo -
laikinio latvių kompozitoriaus Rihards
Dubra, gimusio 1964 metais Rygoje,
kūrinį „Ave Maria”.  Choras, kuriam
dirigavo choro vadovė Jūratė Grab -
liaus kienė, skambėjo galingai  ir sklan-
džiai.  Po pirmos giesmės cho ras per-
ėjo į bažnyčios balkoną, kur atliko eilę
giesmių, pritariant vargo nams ir smui-
kui. Vargonais grojo Lisa Kristina, o
smuiku – Linda Ve lec  kytė. Programoje
dalyvavo ir trys solistės: Nida Griga-
lavičiūtė, Ge no vaitė Bigenytė ir Lijana
Kopūs tai tė-Pauletti. Beveik visos gies-
mės pa ra šytos Dievo Motinos Marijos
garbei.  Programoje pažymėtos net
aštuo nios „Ave Maria” giesmės, viena –
„Salve Maria” ir viena  – „Maria, Ma -
ter Gracia”. Galima sa kyti, kad tai
buvo beveik muzikinis rožinis. Šven-
tinis koncertas buvo įvai rus ir daugia -
lypis. Skirtingi kompozitoriai skir tin -
gai interpretavo tą pačią maldą  –
„Svei  ka Marija”.  Koncertą paįvairino
skaitovė Dalia Žarskienė, ku ri tarp
at liekamų muzikinių kūri nių raiškiai
ir lyriškai įpynė skaitymus ir poeziją
apie Mariją ir apie Mo tinas. Koncertą
paįvairino ir smui kininkė Linda Ve-
leckytė, kuri atliko kelis so lo kūri-
nius smuikui.

Pirmoji solistė buvo Lijana Ko -
pūstaitė-Pauletti.  Ji sugiedojo „Salve
Maria” (kompozitorius D. Antoniet -
ti).   Po to smuikininkė Linda Velec kytė
at liko žinomą Bach/Gounod kū rinį
„Ave Maria”, pritariant vargo  nams. To-
liau solistė Nida Grigala vi čiū  tė su -
giedojo „Ave Maria” (kompo zitorius –

„Ave Maria” – gegužinis Lietuvių operos koncertas Čikagoje

J. N. Moos), o po jos nu skam bėjo du žy-
maus prancūzų kompozitoriaus Ca-
mille Saint-Saens kūri niai:  choras at-
liko jo giesmę „Ave Maria”, o solistės
Nida Grigalavičiū tė ir Genovaitė Bi-
genytė duetu sugie dojo kitą jo „Ave Ma-
ria” giesmės versiją. Prancūzišką toną
tę sė smuiki nin  kė Linda Veleckytė,
kuri labai švelniai ir jautriai  pagrie-
žė ži no mą „Meditaciją” iš Jules Masse -
net operos „Thais”.

Toliau – itališkos muzikos dalis.
Pirma – trys „Ave Maria” giesmės ver -
sijos, parašytos italų kompozi to -
rių. Genovaitė Bigenytė sugiedojo kom -
pozitoriaus Giulio Caccini (1551–1618)
giesmę ,,Ave Maria”, aran  žuotė S. Mer-
curio. Solistei pritarė vargonai ir smui-
kas.  Šią „Ave Maria” versiją išpopu-
liarino žymus šiuolaikinis dainininkas
Andrea Bo celli. Tada Nida Grigalavi-
čiūtė su gie dojo XIX a. italo kompozi-
toriaus Lui gi Luzzi „Ave Maria” ver-
siją, o Lijana Ko pūstaitė-Pauletti  mus
nudžiugino kompozitoriaus Luigi
Cheru bini (1760–1842) giesme „Ave Ma-
ria”.  Po to Genovaitė Bigenytė kartu
su choru (pritariant vargonams bei
smuikui) sugie dojo Prosper Guidi gies-
mę „Maria, Ma ter Gratia”.  Smuikinin -
kė Linda Veleckytė klau sy tojus sugrą -
žino prie Saint-Saens muzikos, griež-
dama „Gul bę”. Nors tas kūrinys tiesio -
giai nesiriša su Ma rijos tematika, jo to-
nas labai gražiai derinosi su religinių

Pavasarinių gėlių puokštėmis buvo apdovanotos ne tik Mamos, bet  ir Močiutės. Joanos Drūtytės nuotr.

Motinoms skirta popietė Brighton Parke

visas motinas.  Svečias lakūnas Juozas Ma leckis
taip pat pasveikino motinas ir pakalbėjo apie moti-
nų įtaką  Lietuvos didvyrių Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno gyvenimuose, parodė gražų skai drių
montažą. 

Jautrų savo kūrybos eilėraštį „Motinos  meilė”,

perskaitė Vilija Va ka rytė. Deklamavo ir parapijietė
Ire na Valienė. Po to skambant Edmundo Kučinsko
įra šams, visi gardžiavosi skaniais ba landėliais bei ku-
geliu ir maloniai bendravo.

Šventinės popietės dalyvis

gies mių nuotaika. 
Lietuvių Operos choras koncertą

baigė lietuviška giesme. Choras  atliko
pen kis žinomos giesmės „Dan gaus ka-
ralienė” posmus. Po to visi  koncerto
da lyviai vėl sugrįžo prie  altoriaus. O
tuo metu var goni nin kė Lisa Kristina
atliko įs pūdingą, didingą veikalą var-
gonams.  Chorui išsi ri kiavus bažnyčios
prie ky je, choro vadovė Jūratė Grab -
liaus  kienė pakvietė koncerto klau sy -

tojus  kartu sugiedoti paskutinę gies-
mę – „Sveika Ma rija, Motina Dievo”
(mu  zika Juozo Naujalio, žodžiai Anta-
no Baranaus ko). Visi sustoję sugie do jo -
me šią seną,  žinomą lietuviš ką gies-
mę.  

Liūdna, kad Lietuvių Opera šį pa -
 vasarį operos nestato, bet džiugu, kad
Lietuvių Opera dar gyvuoja ir sugeba
paruošti įspūdingą pavasari nį kon-
certą.  

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Lietuvių operos choras (vad. Jūratė Grabliauskienė) surengė šventinį koncertą, skirtą
Motinos dienai. Renginio organizatorių nuotraukos

Renginio programoje muzikos gerbėjai galėjo gėrėtis trijų solisčių atliekamomis gies-
mėmis. Iš kairės:  Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Nida Grigalavičiūtė ir Genovaitė Bigenytė.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

taujanti VDU Viktorija Nociūtė  žavėjo visus aukšto atlikimo lygio akordeono
melodija, nenusileido sesei ir mažoji Austėja Nociūtė, sugrojusi nuotaikingą
„Mazurką”, visų dėmesį pavergė Rokas Jankauskas, saksofonu pripildęs visą
bažnyčią pačių gražiausių garsų. Smuiku pagroti nepabijojo pats mažiausias
programos dalyvis – penkiametis kuopos narių sendraugių Raimondos ir Ge-

dimino sūnus  Benediktas. Pabaigai visi ateitininkai, kaip ir kasmet, už-
dainavo dainą „Tau, mano Mamyte”,  po kurios pasklido po visą Šv.

Juozapo bažnyčią sveikinti visas mamytes, močiutes  pačių
rankomis padarytomis atvirutėmis ir gėlytėmis, o išeinant iš

bažnyčios mamytes vaišino „pavasariniais grybukais”.
Buvo labai smagu matyti laimingas mamas, išeinančias iš
bažnyčios su mūsų dovanėlėmis rankose ir meilės spindu-

lėliais širdyse. 
Vien savo pastangomis, suprantama, nebūtume surengę tra-

dicinės savo šventės Mamytėms. Kadangi dalyvavome Jaunimo
iniciatyvų projektų konkurse, laimėjome dalinį savo projekto „Ti-

kėjimas, tautos tradicijos ir šeima – tai mūsų žmogiškumo šaknys” fi-
nansavimą, tai pradžiuginti brangiausius žmones buvo žymiai papras-
čiau. Panašų sveikinimą tradiciškai planuojame surengti ir mylimiems
savo parapijos tėveliams.

Viktorija Baliulytė 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos

mokinė, Šv. Aloyzo kuopos ateitininkė

Sendraugių arba ,,šeimų” stovyklos kasmet pritraukia vis daugiau stovyklautojų. Dainavos stovyklavietėje šią vasarą vyks
dvi tokios stovyklos ir abiejuose jau nebepriimami stovyklautojai. Dėl pirmosios stovyklos itin didelio populiarumo, prieš 6 metus
pradėjo veikti antra Sendrau gių stovykla. Pirmaisiais metais susirinko vos kelios šeimos, o šįmet jau vedamas laukiančiųjų sąra-
šas! Sendraugių-2 stovykloje, kuri įvyks birželio 21–28 d., su tėveliais stovyklaus net 70 vaikų, o jų vidutinis amžius – 6 m. 

Jei nepasisekė jums patekti į sendraugių stovyklas Dainavoje, apsvarstykite galimybę nukeliauti į Kennebunkporto Send -
raugių poilsio ir studijų savaitę, šįmet švenčiančią savo 50 m. sukaktį. Stovykla įvyks rugpjūčio 2 –9 d. Daugiau informacijos
ateitis.org.  Ne tik gardžiuositės Maine valstijos omarais, bet su visa šeima galėsite džiaugtis pajūriu bei turininga stovykline ir
kultūrine programa.

Studentai –
dėmesio!
Sendraugių-2, Jaunųjų
ateitininkų ir Moksleivių
ateitininkų stovykloms
reikia vadovų ir mokytojų.

Tai puiki proga studentams
praleisti vasarą gamtoje, dirbant
su jaunimu. 

Kreipkitės į stovyklų vedėjus.

Sendraugių-2 stovykla
birželio 21–28 d.
sendraugiai2@gmail.com

JAS stovykla
birželio 29–liepos 9 d. 
Daugiau žinių javjas.com

MAS stovykla
liepos 9–20 d.
Daugiau žinių mesmas.org 

Pasirinkite dirbti vienoje ar
visose stovyklose.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv.
Aloyzo ateitininkų kuopos nariai  kas-
met pirmąjį gegužės sekmadienį sveiki -

na visas Papilės miestelio mamas su Motinos
diena. Jau prieš mėnesį ateitininkų kamba-
rėlyje virė paruošiamasis darbas – kas atvi-
rutes darė, sveikinimo žodžius klijavo, kas
sal dainius, krepinio popieriaus juosteles vertė
spalvingiausiais saldžiaviduriais pavasari-
niais žiedais, kas giesmes repetavo. Paskuti-
nių repeticijų metu talkininkauti parvyko
buvę gimnazistai, dabartiniai studentai bei
sendraugiai ateitininkai, buvę kuopos pirmi-
ninkai. 

Šventinėse šv. Mišiose ateitininkai gie-
dojo pačias  gražiausias giesmes,
šlovinančias Švč. Mergelę Ma-
riją, Tikėjimą, Viltį, Meilę.  Skai-
tinius skaitė kuopos nariai Man-
tas Lapėnas, Dovydas Kveinys,
psalmę giedojo Dovydas
Nocius, giesmę prieš
Evangeliją – Austėja
Nociūtė, bend ruo -
me nine mal da į pa-
rapijiečius kreipėsi kuo-
pos pirmininkė Modesta Gau-
ronskytė.  Aukas prie Viešpa -

ties altoriaus nešė kuopos nariai ir ateitininkų mamos: Sil-
vija Laurynienė, Gražina Gauronskienė, Regina Malinaus-
kienė, Kristina Dorofėjienė. Ramybės visiems susirinku-
siems linkėjo tautiniais rūbais vilkinčios jaunutės ateiti-
ninkės: Ignė Laurynaitė, Andželina Rimku tė, Agnė Lauri-
naitytė, Ugnė Statkutė, Ugnė Norkutė, Gabija Kupstytė, Ro-
berta Ruikaitė, Viktorija Liaukšaitė.  

Pasibaigus šv. Mišioms, tradiciškai ateiti-
ninkai surengė trumpą koncertą. Jau studen-

Į Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos renginio koncertinę programą Motinoms Pa pi -
lės Šv. Juozapo bažnyčioje įsijungė ir dabartinių kauniečių, kuopos buvusių pirmininkų
Raimondos  ir Gedimino Šemeklių trimetė dukra Elzbieta ir penkerių metų sūnus Bene -
diktas. Venantos Bernotaitės nuotraukos

Saksofonistas Rokas Jankauskas

Groja Viktorija Nociūtė

Sveikinome Mamas

LOS ANGELES
ATEITININKŲ
VASAROS
STOVYKLA

Casa San Ysidro Dormitory
La Casa de Maria Retreat Center
800 El Bosque Rd.
Santa Barbara, CA 93108
http://www.lacasademaria.org/

Prasideda sekmadienį, rugpjūčio 3 d. 4 val. po pie -
tų, baigiasi sekmadienį, rugpjūčio 10 d. 10 val. r.
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios
mokyklos mokiniams (nuo pirmos klasės iki 13
metų amžiaus).

Daugiau informacijos jums suteiks Žydra van der
Sluys el.paštu: vandersluys@gmail.com arba tel.
310-874-2575. 

ŠIAURėS AMERIKOS ATEITININKŲ
KONFERENCIJA: ,,PROFESIONALŲ KELIAS”

2014 RUGP. 15-17 d.  WASHINGTON, DC.

Renaisance Washington, DC Dupont Circle Hotel
Jau galite užsisakyti kambarius:  ateitis.org

(sekite ŠAAK nuorodą)

KONFERENCIJOS REGISTRACIJA PRASIDėS GEGUŽėS 15 D. 

Įsidėmėkite: prieš konferenciją, rugpjūčio 15 d.
įvyks du ypatingi renginiai:
1. Globėjų / vadovų sąskrydis
2. Studentų ateitininkų suvažiavimas

Programoje: ,,ŠAAKalbos” • Amb. Žygimantas Pavilionis
Šv. Mišios – Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje

Sendraugiai mėgsta stovyklauti!

Sendraugių-2
stovyklos ženklas

Papilės ateitininkai gėlėmis, dovanėlėmis ir koncertu
pagerbė visas miestelio motinas
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REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 3 d. Lietuvos vyčių 96
kuopa, veikianti Dayton, OH
globojo Lietuvos vyčių Vidu-

rio centro rajo no pavasario suvažiavi-
mo savaitgalį. Kadangi dauguma narių
tą savaitgalį keliavo į Čikagą, IL daly-
vauti  Lietu vos Vyčių Centro  valdybos
pavasario posėdyje ir šios organizaci-
jos bei Vi durio Amerikos apygardos
šimtme čio jubiliejaus sukakčiai skir-
to Šilu vos Švč. Mergelės Marijos pa-
minklo pašventinime Šv. Kazimiero
kapi nė se, buvo nuspręsta posėdį su-
rengti Čikagoje. Suvažiavime dalyvavo
16 vyčių iš dviejų kuopų – Dayton, OH
ir Detroit, MI. 

Dėl įvairių priežasčių nariai iš
Pittsburgh, PH ir DuBois, PA posėdy-
je nedalyvavo. 

Vidurio Centro rajono pirminin -
kas Michael Petkus atidarė posėdį ir
jam vadovavo. Invokaciją sukalbėjo
Jurgis Mikalauskas, 96-tos Dayton,
Ohio kuopos narys. Protokolo sekre-
torės garbės narės Pranciškos Pet -
kuvienės ir iždininkės Anne Louise
Tucker pranešimai buvo priimti vien -
balsiai, be pataisų.    

Šv. Kazimiero gildijos apygardos
atstovė garbės narė Pranciška Pet ku -
vienė skaitė pranešimą, gautą iš garbės
nario ir šio padalinio komiteto pirmi-
ninko Jono Mankaus.   

Apygardos ryšių su visuomene at-
stovė, garbės narė ir šių eilučių auto-
rė pranešė, kad nuolat aprašo spaudo-
je ir išsamiai informuoja apie apygar-
dos rudenio ir pavasario są skrydžius
bei metinį visuotinį narių suvažiavimą. 

Lietuvos Vyčių fondo atstovės pra-
nešimą skaitė Pranciška Petku vie nė.
Buvo pranešta, kad vyks metinis rank-
raščio konkursas. Šis pada linys taip pat
nusprendė finansiškai paremti įvairias
labdaros organizacijas ir kultūrinę
veiklą. 

Stipendijos komiteto pirmininkė

Lietuvos Vyčių Vidurio Centro rajono
pavasario suvažiavimas

Elena Mikalauskaitė pranešė, kad dar
laukia naujų stipendijų prašymų iš
Vyčių organizacijos studijuojančio jau-
nimo. 

Vidurio  centro apygardos kuopų
pirmininkai nušvietė jų kuopų pra ėju -
sių šešių mėnesių veiklą. Du delegatai
buvo išrinkti atstovauti Lietu vos Vyčių
Vidurio centro rajoną š. m. su -
važiavime, kuris vyks liepos 24–27 d.
„The Embassy Suites-Glendale”, Glen -
dale, California.  

Vidurio centro rajono veiklos įver-
tinimo komiteto pirmininkas Jurgis
Mikalauskas pranešė, kad arti miausiu
laiku kandidatė  Patricia Zyren, Det-
roit, Michigan 102-os kuopos narė, už
jos nuopelnus savo kuo pai ir Vidurio
centro rajonui bus ap dovanota žyme-
niu. 

Buvo pranešta, kad kitas Vidurio
centro regiono suvažiavimas ir maldos
kelionė vyks Dayton, Ohio, š. m. rug-
sėjo  mėn. Tiksli data bus pra nešta ar-
timiausiu laiku. Suvažia vimą ir maldos
kelionę koordinuos 96 kuopa (Dayton,

Garbės narys Robert A. Martin, Jr.        Vidurio Amerikos apygardos pirmininkė Al-
dona Zajauskas

Garbės narys kun. Antanas Markus      
R. Švobienės nuotraukos

,,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!

OH), vadovaujama Andrew Berczelly. 
Posėdis baigtas malda, kurią su -

kalbėjo Jurgis Mikalauskas, o visi da -
lyviai sugiedojo Lietuvos vyčių him ną. 

Vidurio Centro rajono pirminin -

kas Michael Petkus dėkojo Vidurio
Amerikos apygardos Vyčių pirminin -
kei Aldonai Zajauskas ir nariams  už
nuoširdų priėmimą.  Taip pat dėkojo vi-
siems už dalyvavimą susirinkime. 

Kartu su kun. A. Markumi vyčiai patraukė link Šv. Kazimiero kapinėse pastatyto Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos paminklo, kur dalyvavo jo šventininimo apeigose.  
Jono Kuprio nuotr.

IŠ LIETUVOs VYčIŲ GYVENIMO
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Parengė Dainius Ruževičius

sPORTAs

JAV gyvenantis ir čia sportinių
aukštumų siekiantis ledo rituli -
nin  kas Pijus Rulevičius neseniai

sugrįžo iš Lietuvos, kur dalyvavo Vil-
niaus „Siemens” arenoje vykusiame pa -
sau lio ledo ritulio čempio nato I di vi zio -
no B grupės turnyre. 

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinkti -
nei ats to vavęs P. Rulevičius kartu su
savo komandos draugais pasidabino
bronziniu apdovanojimu. Juo drauge
džiaugėsi ir po ilgos pertraukos mūsų
šalies rinktinės marškinėlius apsivil -
kęs NHL New Jersey ,,Devils” ko man -
dos puolėjas Dainius Zubrus.

21-erių metų ledo ritulininkas P.
Rulevičius, visą laiką tik Šiaurės Ame-
rikos klubuose rungtyniavęs žai dėjas, pirmą kartą Lietuvos jaunių rink -
tinėje debiutavo 2007–2008 m. sezone. 

Čikagoje ilgą laiką gyvenęs  spor tininkas tris sezonus iš eilės ne tik ats -
to vaudavo jaunių rinktinei, tačiau padėdavo Lietuvos dvidešimtmečių ko-
mandai. 2010–2011 metų sezone P. Ru levičius debiutavo Lietuvos vyrų rinkti-
nėje, kurioje tada pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Šį sezoną Green Bay (Wisconsin) St. Norbert kolegijos komandai atsto-
vaujantis lietuvis, triumfavo NCAA III diviziono ledo ritulio pirmenybė se, ku-
riose jo komanda tapo čempione. P. Rulevičius šiame sezone per 30 rungtynių
įmušė 7 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

,,Jausmas buvo nerealus. Visą sezoną žaidėme, kad pakliūtume į pasku-
tinį etapą – ‘Frozen four’, o pa kliuvę dar ir laimėjome! Nors žai dėme gana toli
nuo mūsų koledžo, ta čiau arena buvo beveik pilna ledo ritu lio sirgalių. Toje
arenoje žaidžia AHL komanda, o joje telpa apie 4 tūkstančiai žmonių”, – ma-
loniais prisiminimais dalinosi P. Rulevičius.

Paklaustas, ką jam reiškia atstovauti Lietuvos rinktinei, ledo rituli nin -
kas tryško patriotizmu: ,,Jeigu tik bus laiko, visada padėsiu rinktinei. Nėra
geresnio jausmo nei vilkėti Lietuvos rinktinės marškinėlius su mūsų vėlia-
vos spalvomis. Užaugau žiū rėdamas į daugelį dabartinės rink tinės žaidėjų, o
dabar net žaidžiu su jais, tai – nuostabu!”.

P. Rulevičius taip pat negailėjo gerų žodžių Lietuvos rinktinės tre neriui,
vokiečiui Bernd Haake, kuris buvo aplankęs ledo ritulininką JAV ir asme-
niškai pakvietė prisijungti prie Lietuvos vyrų rinktinės. ,,Šis žmogus labai už-
sivedęs dėl mūsų rinktinės, labai domisi visais žaidėjais, todėl tai yra labai di-
delis pliusas mūsų šalies ledo ritulio komandai. Labai buvo malonu, kad jis
surado laiko ir aplan kė mane, tikrai jaučiu didelę pagarbą šiam žmogui.”

5000kilometrų (3100 mylių), dau-
giau nei 2 mėnesius truk -

sian tis kva pą gniaužiantis bėgimas
nuo Los An geles iki New Yorko, kertant
11 JAV valstijų – tokią sunkiai įsivaiz -
duoja mą užduotį sau iškėlė Lietuvos
bė gi kas Aidas Ardzijauskas.

Savo, o kartu ir žmogaus galimy-
bių ribas nutaręs įvertinti 42 metų
Vil  niaus apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos ugniagesys bė gi me
nuo Los Angeles iki New Yorko pa siry -
žęs įgyvendinti savo amerikie tišką
sva jonę – perbėgti Šiaurės Ame rikos že-
myną nuo vienos Jungtinių Ameri-
kos Valstijų pakrantės iki ki tos. 

A. Ardzijauskas, jau apibėgęs Gib -
raltarą, Vatikaną, Lietuvą, pernai įvei-
kęs 3500 kilometrų ir savo bėgimu ap-
juosęs Baltijos jūrą, dabar meta dar vie-
ną iššūkį žmogaus galimybėms.

Ypatingas lietuvio bėgimas pra si -
dės birželio 19 d. Los Angeles, o baigtis
turėtų New Yorke rugpjūčio 27 d. Per

Lietuvos ugniagesys pasiryžęs nubėgti
5 000 km atstumą nuo Los Angeles 
iki New Yorko

P. Rulevičius:
„Nėra geresnio jausmo nei vilkėti Lietuvos 
rinktinės marškinėlius”

P. Rulevičius

daugiau nei 2 mėnesius truksiantį bė-
gimą lietuvis ugniagesys-gel bėtojas
aplankys 11 valstijų – bėgda mas Aidas
kirs California (CA), Ari zona (AZ),
New Mexico (NM), Oklahoma (OK),
Missouri (MO), Illinois (IL), Indiana
(IN), Ohio (OH), Pennsylvania (PA), Ma-
ryland (MD) ir  New York (NY) ir visa
tai sudarys sunkiai įsivaizduojamą
5000 km arba 3 100 mylių atstumą.

Pirmasis bėgimas Los Angeles-
New Yorkas buvo surengtas dar 1928 m.
Tuomet Los Angeles startavo 199 bėgi -
kai, tačiau Madisono aikštėje New
Yor ke po 84 dienų  bėgimą baigė tik 55.
Per devynius bėgimus, vykusius nuo
1928 m. iki 2011 m., šią atkarpą įveikė
130 bėgikų. 

Kviečiami prisijungti 
savanoriai ir rėmėjai

Kiekvienoje valstijoje ir kiekvie -
name mieste visi bėgimo mėgėjai galės
ne tik bėgti šalia Aido ir taip pri sidėti
prie bėgimo nuo Los An ge les iki New
Yorko, bet ir projekto me tu padėti spor-
tininkui įgyvendinti savo tikslą. Visi
bėgimo mėgėjai kvie čia mi registruotis
El. paštu: volunteers@echolifestyle.
com

Be abejo, šis  ypatingas ir daug fi -
zinių jėgų pareikalausiantis A. Ar dzi -
jausko bėgimas neįvyktų be tvirtos
rė mėjų paramos. Viena pirmųjų pa gal -
bos ranką ištiesė ,,Tower Com muni ca -
tions Experts” bendrovė, kuri finan-
siškai jau prisidėjo prie šio ren ginio
sėk mės ir tuo pačiu  ragina ne lik ti abe -
jin gais ir kitus verslininkus bei pa-
vienius asmenis. 

Tapdami šio projekto partneriais
ir rėmėjais jūs įvairiais būdais ga -
lėsite pareklamuoti savo verslą. Dėl rė -
mimo/reklamos galima kreiptis tie-
siai pas patį bėgiką A. Ardzi jauską (tel.
+370 698 09044, el. paštas: aidas.run-
ning.club@gmail. com) arba pas šio
projekto koordinatorę Živilę Burokai-
tę (tel. +370 607 70687, el. paštas: zivizi -
le@gmail.com). Jūsų parama labai pri-
sidėtų prie Lietuvos bėgiko svajonės iš-
sipildymo!

A. Ardzijauskas sieks tapti pir -
muo ju lietuviu, sėkmingai įveikusiu

vakarinę ir rytinę JAV pakrantes jun-
giančią distanciją. Be to, Lietuvos bė -
gikas sieks atskleisti neribotas žmo-
gaus galimybes ir atstumą nuo Los An -
geles iki New Yorko įveikti greičiau,
nei tai padarė 2011 m. bėgimo lai mė to -
jas.

Bėgimo metu Aidas sieks garsinti
Lietuvos vardą, kultūrą ir kalbą, po -
puliarinti ugniagesio gelbėtojo profe-
siją, stiprinti bendradarbiavimą tarp
Lietuvos ir JAV ugniagesių gelbė tojų
tarnybų, skleisti saugios gy vensenos
principus bei populiarinti bėgimą ir
sveiką gyvenimo būdą.

Bėgte – per Lietuvą 
ir Baltijos jūrą

,,Anksčiau turėjau gal vienintelę
rimtesnę svajonę – nubėgti marato ną.
Kai ją pasiekiau, apibėgau Lie tuvą
bei Baltijos jūrą, pagerinau de šimties
metų senumo Piotro Silkino pasiektą
paros bėgimo Lietuvos rekor dą. O da-
bar turiu dar vieną tikslą – perbėgti
Ameriką iš Los Angeles į New Yorką.
O po to gal apibėgsiu visą pasaulį...” –
savo svajonėmis dalinosi A. Ardzi-
jauskas. „Žmogaus stiprybė – galvoje.
Jei jam šovė kokia mintis, jis tai  ir pa -
da rys”, – teigė ugniagesys. 

Aidas jau yra nubėgęs per 50 000
km, įveikęs 17 klasikinių maratonų, aš -
 tuonis kartus dalyvavęs 100 km bė -
gimuose. 2012 m. metais A. Ardzi jaus -
kas apibėgo Lietuvą: per 24 dienas vy-

Aido Ardzijausko
pasiekimai:
• Ugniagesys gelbėtojas nuo 1994
metų 

• Pradėjo bėgioti 1980 metais 

• Jau yra nubėgęs daugiau nei 50 000
kilometrų 

• Apibėgo tris valstybes – Vati ka ną,
Gibraltarą ir Lietuvą 

• 2013 m. per 45 dienas apibėgo Bal-
tijos jūrą (3 266 km) 

• Įveikė 18 klasikinių maratonų (ge-
riausias laikas 2:48:02 val.) 

• 8 kartus dalyvavo 100 kilometrų bė-
gimuose, 6 kartus 101 kilometro, 3
kartus 50 kilometrų, 2 kartus 6 va -
landų, 4 kartus 24 valandų bėgi-
muose 

• 24 valandų bėgime įveikė 218.823 ki-
lometro 

• Per 24 dienas įveikė 1 182 kilomet-
rus (,,Bėgimas aplink Lietuvą”) 

• 7 kartus dalyvavo daugiadieniuose
bėgimuose

A. Ardzijauskas: ,,Mano tikslas – perbėgti
Ameriką iš Los Angeles į New Yorką. O po to
gal apibėgsiu visą pasaulį...”

A. Ardzijauskas sieks tapti pirmuoju lietuviu, siekiančiu sėkmingai įveikti vakarinę ir ry-
tinę JAV pa krantes jungiančią 5 000 km atkarpą. 

ras nubėgo 1 200 km. Praėjusiais metais
vilnietis apibėgo ir Baltijos jū rą. Tuo-
met bėgiko kelionė truko 45 die nas, per
kurias jis nubėgo 3263 km. 
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KGB dokumentai Latvijoje bus paviešinti 2018 m.

Ryga (ELTA) – Latvijoje veikusios
sovietinės KGB archyviniai dokumen-
tai plačiajai visuomenei bus prieinami
nuo 2018 metų gegužės 31 d., kuomet bus
baigtas jų mokslinis įvertinimas. Tokią
KGB dokumentų saugojimo įstatymo
pataisą priėmė Latvijos Seimas.

Parlamento Teisinių reikalų ko-
miteto pirmininkės Ilmos Cepanės nuo-
mone, skubotas dokumentų paviešini-
mas galėtų padaryti daugiau žalos nei
naudos – KGB dokumentacijos vedimas
turėjo rimtų trūkumų, todėl vien po-

pieriuose įrašyta asmens pavardė dar
nėra įrodymas, kad jis kolaboravo su šia
saugumo institucija. I. Cepanės tvirti-
nimu, mokslinė archyvų analizė padės
užkirsti kelią tokiems neatsargiems
vertinimams, o atlikus ekspertizę, do-
kumentai bus paviešinti.

Latvijos Seimo spaudos tarnybos
išleistame pranešime rašoma, kad KGB
archyvus šalyje vertins speciali tarp-
vyriausybinė komisija, kuri bus su-
formuota kitų metų sausio 1 d. 

Rusijos išmokos – Lietuvos partizanų naikintojams

Vyks kunigų šventinimai
Koptų prašymas Romai: nustatykit vieną Velykų datą

Vilnius (BNS) – Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas gegužės 8 d. dek-
retu nurodė skirti papildomas simbo-
lines išmokas buvusiems kariškiams,
kurie sovietų okupacijos metais naiki-
no Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo siekusius partizanus.

V. Putino dekrete tarp tų, kuriems
skiriamos papildomos išmokos, įvar-
dijami „kariškiai, kurie dalyvavo ko-
vinėse operacijose likviduojant nacio-
nalistinius pogrindinius judėjimus Uk-
rainos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos
ir Estijos teritorijose nuo 1944 metų sau-
sio 1 dienos iki 1951 gruodžio 31 dienos”.

Anot įsako, išmokos skiriamos „ka-
riškiams, tarnavusiems vidaus reikalų
ar valstybės saugumo organuose, nai-
kinimo batalionuose, liaudies gynimo
grandyse ir būriuose”. Mėnesinės iš-
mokos sieks nuo 500 iki 1000 rublių (nuo
35 iki 71 lito).

Šie asmenys įvardijami greta Ant-
rojo pasaulinio karo dalyvių ir buvusių

nacių kalinių. Visiems jiems nurodyta
skirti mėnesines išmokas iki gyvenimo
pabaigos.

Kovai su partizanais Lietuvoje
buvo dislokuota gausi NKVD kariuo-
menė. 1945 m. joje buvo iki 20 tūkst., o
1946 metais – iki 14 tūkst. karių. Kovai
su lietuvių partizanais okupacinė val-
džia prie NKVD įkūrė „naikintojų ba-
talionus”, lietuvių vadintais stribais.

Per 1944–1953 metų partizaninį
karą prieš okupaciją nužudyta apie 20
tūkst. partizanų, suimta ir įkalinta
apie 186 tūkst. žmonių.

Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro direktorė Te-
resė Birutė Burauskaitė BNS ketvirta-
dienį sakė, kad Rusijos išmokų skyri-
mas gali būti suprantamas kaip „penk-
tosios kolonos stiprinimas”. ,,Bet kaip
ir kiekvienas blogas dalykas, tai turi ir
gerąją pusę – išaiškės, kas yra kas”, –
pridūrė ji.

Roma (Vatikano radijas) – Koptų
popiežius Tavadros II paprašė popie-
žiaus Pranciškaus nustatyti vieną
datą, per kurią Velykas galėtų švęsti vi-
sos krikščionių Bažnyčios. 

Prašymą Koptų ortodoksų popie-
žius išsakė laiške, kuris buvo įteiktas
Apaštališkajam nuncijui Egipte arki-
vyskupui Paul Gobel. Koptų popie-
žius laišką Pranciškui parašė jų susi-
tikimo Vatikane pirmųjų metinių pro-
ga. Priimdamas laišką nuncijus savo
ruožtu įteikė patriarchui Tavadrosui II
kvietimą pasiųsti   savo  Bažnyčios at-

stovą į Vyskupų Sinodo asamblėją,
su šauktą Vatikane šių metų spalio
mėnesį ir skirtą šeimos temai. Afrikos
ir Artimųjų rytų regiono krikščionys
ypač jaučia didelį poreikį švęsti Vely-
kas tą pačią dieną, tačiau tam kliudo
nevieningas Velykų datos nustatymas,
nes toje pačioje teritorijoje sugyve-
nančios skirtingos Bažnyčios ir krikš-
čioniškos bendruomenės Velykų datą
nustato pagal skirtingus kalendorius,
vienos pagal Julijaus, kiti pagal Gri-
galiaus.

Vilnius (Vilniaus arkivyskupijos
info) – Gegužės 10 d. Vilniaus arkika-
tedroje vyks kunigų šventimai. Į ku-
nigus bus šventinami Juzef  Makut
(Eišiškės), Aleksandr Gaičauskas
(Lentvaris) ir Robertas Moisevič (Lent-
varis). Šv. Mišias aukos Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas, koncelebruos kardinolas Audrys
Juozas Bačkis ir vyskupas Arūnas Po-
niškaitis bei kiti kunigai. 

Taip pat Vilniaus arkivyskupija
praneša, jog gegužės 12–13 dienomis

Trakuose susitiks visos Lietuvos po-
licijos kapelionai. Susitikimo tikslas:
kurti bendrystės dvasią ir numatyti
veiklos kryptis. Kapelionai susitiks
su policijos vadovais, susipažins su
darbo specifika, aptars programas
„Saugokime vieni kitus kelyje” ir
„Sau gi kaimynystė”. Trakų bažnyčio-
je gegužės 12 d. kapelionai dalyvaus šv.
Mišiose su bendruomene, o gegužės 13
d. švęs Mišias drauge su arkivyskupu
Gintaru Grušu.

Inovacijos suteiks naujų galimybių Lietuvos verslui

Vilnius (Draugo info) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė atidarė Lietuvos ir JAV part -
nerystės inovacijų konferenciją, kurio -
je dalyvauja per 600 lietuvių ir ameri-
kiečių ekspertų, mokslininkų, akade-
minės bendruomenės bei verslo atsto-
vų.

JAV ambasados Vilniuje kartu su
Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūros (MITA) surengtos konferencijos
tikslas paskatinti ilgalaikį dialogą, ini-
ciatyvas ir bendradarbiavimą inovaci-
jų srityje.

Šalies vadovės teigimu, Lietuva
turi visas galimybes tapti viena inova-
tyviausių ekonomikų Europoje. Lietu-
viai jau yra tarp pasaulio lyderių moks-
linių lazerių, biotechnologijų ir medi-
cinos prietaisų gamybos srityje. Inves-
tuojama į 5 mokslo ir technologijų slė-
nius. Jaunieji šalies novatoriai steigia
naujas pažangias įmones, kurios gar-
sėja savo sėkmės istorijomis – „GetJar”,

„VINTED”, „Pixelmator” ar „Biotechp -
har ma”.

Lietuvos vadovė taip pat pabrėžė,
kad planuojamas pasirašyti didžiausias
pasaulyje ekonominis susitarimas –
ES ir JAV laisvosios prekybos sutartis
paskatins dar aktyvesnį dvišalį ben-
dradarbiavimą mokslo ir aukštųjų tech-
nologijų srityse, palengvins prekybą
inovatyviais produktais bei paslaugo-
mis, sukurs tarptautinius produktų
standartus.

Konferencijos metu taip pat keti-
nama pasirašyti bendradarbiavimo su-
tartis tarp MITA ir nepriklausomo Ka-
lifornijos tyrimų ir inovacijų centro „RI
International”. Konferencijoje taip pat
dalyvauja Nebraskos Lincolno ir Kau-
no technologijos universitetų, „Thermo
Fisher Scientific”, Stanfordo bei kitų
mokslinių tyrimų institutų atstovai.

Konferencijos dalyvius sveikino
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasa-
dorė Deborah A. McCarthy.

V. Putinas vyks į minėjimą Prancūzijoje

Vokietija sveikina  „konstruktyvų” V. Putino gestą

Vilnius (Draugo info) –Vokieti-
jos užsienio reikalų ministras Frank
Walter Steinmeier pasveikino Rusi-
jos prezidento Vladimiro Putino ragi-
nimą Ukrainos separatistams atidėti
referendumą dėl dviejų šalies regionų
ateities. 

Anot F. V. Steinmeier, visos pa-
stangos šiuo metu turėtų būti skirtos
gegužės 25 dieną vyksiantiems prieš -
laikiniams Ukrainos prezidento rinki -
mams, kurie turėtų sukurti ,,pamatus”
šalies konstitucinei reformai. 

V. Putinas gegužės 7 dieną vykusio
pokalbio su dabartiniu ESBO prezi-
dentu, Šveicarijos vadovu Didier Burk-
halter Ukrainos separatistus paragino
atidėti gegužės 11 dieną planuojamą re-
ferendumą dėl Donecko ir Luhansko
regionų nepriklausomybės nuo Uk-
rainos. Tačia prorusiški separatistai

vienbalsiai nutarė visgi surengti re-
ferendumą dėl nepriklausomybės nuo
Ukrainos, ignoruodami Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino raginimą. 

„Referendumo data nebus atidė-
ta, – sakė sukilėlių paskelbtos ‘Donec-
ko liaudies respublikos’ vadovas De-
nisas Pušilinas. – Ką tik balsavome
Liau dies Taryboje... Referendumo data
sulaukė 100 proc. palaikymo. Milijonai
žmonių nori atiduoti savo balsus. Net
jeigu būtume nubalsavę prieš refe-
rendumą, jis būtų įvykęs. Pilietinis ka-
ras jau prasidėjo. Referendumas gali jį
sustabdyti ir pradėti politinį procesą”.

Kijevas tokį referendumą laiko
neteisėtu, o Ukrainos premjeras Ar-
senijus Jaceniukas pareiškė, jog V.
Putino raginimas įrodo, jog Maskva
yra tikroji sukilimo šalies rytuose
kurstytoja. 

Paryžius (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas birželį da-
lyvaus Antrojo pasaulinio karo minė-
jime Prancūzijoje, kur susitiks su JAV
prezidentu Barack Obama ir Vokieti-
jos kanclere Angela Merkel. 

Informaciją apie planuojamą Ru-
sijos prezidento vizitą į Prancūziją
patvirtino ambasadorius Aleksand-
ras Orlovas ir Prancūzijos prezidentas
Francois Hollande. 

Prancūzijos gynybos ministras
Jean-Yves Le Drian pareiškė, kad į 70-
ąsias sąjungininkų išsilaipinimo Nor-
mandijoje metines nepakviesti V. Pu-
tino būtų įžeidimas. 

„Pagal tvarką V. Putinas turėtų čia
būti, – sakė ministras. – Normandijos
kampanijos sėkmę lėmė išsilaipini-
mas, tačiau visa operacija nebūtų pa-
vykusi be Rytų fronto. Tokiais mo-
mentais svarbu, kad iškilmėse daly-
vautų visos šalys”. 

Birželio 6 d. Prancūzijoje bus mi-
nimos 70-tosios „D dienos” metinės,
kuomet 1944 m. jungtinės amerikiečių,

britų, prancūzų, kanadiečių ir kitų
šalių pajėgos Normandijos pusiasaly-
je pralaužė vokiečių įtvirtinimus ir ati-
darė antrąjį frontą, pagreitinusį per-
galę prieš Adolfo Hitlerio nacistinį
režimą. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PAsAULIs

V. Putinas vyks į minėjimą Prancūzijoje,
susitiks su B. Obama ir A. Merkel.

EPA-ELTA nuotr. 
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– Kas daroma Lietuvos nepriklausomybei
atstatyti? – Kaip da bar veikia Lietuvos konsu -
la  tas. – „Katalikai – kolosalinė jėga, bet nerei-
kia ilsėtis ant pasiektų lau rų”.

Belaukiant mūsų mielosios tautos
šventės, redakcija kreipėsi į Lie tu vos kon-
sulą Čikagoje su keleta klausimų.

– Kokios Tamstos, Pone Kon sule, mintys
nepriklausomybės su kakties išvakarėse?

– Vasario 16 d. belaukiant, ir apie Lie-
tuvą bei lietuvių tautos reikalus galvo-
jant, tenka grįžti į laikus prieš pasaulinį
karą, prisiminti įvairius tautos darbus ir
kentėjimus, įsigilinti į nepriklausomybės
kovas ir aukas, ilgiau apsistoti prie Ne-
priklausomos Lietuvos dvidešimties metų
perijodo pasidžiaugti jo ekonominiu,
kultūri niu, socialiniu ir kitokiu prog-
resu, kurį darbštieji ir sumanieji Lietu-
vos žmonės padarė, ir po to džiaugsmo,
lyg sapno, prieiti prie rusiško režimo ir
kietos rusiškos rankos, kuri rašo mūsų
tautai skaudžią ateitį.

Seniau ta ranka buvo kieta ir skaudi,
o dabar ji yra kietesnė ir skau desnė. Jos
kietumas ir skaudumas dar yra sustip-
rintas viliugingais nuodais, kurie iš pa-
viršiaus atrodo vienaip, o realybėje yra
visai kitaip: jie atima iš žmogaus viską ir
padaro iš jo faktiną vergą.

Jaučiant ir žinant tautai uždėtą ru-
sišką vargą, su džiaugsmu tenka konsta-
tuoti ir faktą, kad lietuvių tauta vergijos
niekuomet nepakentė ir niekuomet ne-
pakęs. Ji visuomet su priespauda kovojo
ir ateity be perstojimo kovos. O kas pla-
ningai ir teisingai kovoja, tas laimi: lai-
mėsime ir mes.

– Kas yra daroma Lietuvos Nepriklauso-
mybei atstatyti?

– Yra daroma viskas, kas tik galima
daryti esamose sąlygose. Karui siaučiant
ir daugeliui valstybių esant tokioje pat
padėty, kaip Lietuva, susidaro daug sun-
kumų, ir reikalauja iš valstybės gynėjų
nepaprsto takto ir atsargumo. Mūsų žmo-
nės to laikosi ir veikia pagal nustatytą ir
priimtą tvarką.

Lietuva dabar yra labai ypatingoje
padėty: kiek liečia Rusiją ir jos sąjungi-
ninkus, ji yra Sovietų Są jungos dalimi ir
valstybinės laisvės nebeturi, tačiau, kiek
liečia pasaulį už Sovietų Rusijos sienų,
Lietuva tebesiskaito pilnateise vals-
tybe – So vietų Rusijos okupuota ir jėga
valdoma, tačiau be jokių teisių prie Lietu -
vos teritorijos. Amerika  ir kitos valsty bės
Rusijos grobuoniškų žygių nepripažįsta,
ir, tikimasi, nepripa žins.

Šitokiai padėčiai esant ir karui tebe-
inant, priseina dirbti visomis jėgomis ne
tik diplomatams, bet ir visai laisvajai
tautos daliai. Did žiau sia laisvosios tau-
tos dalis yra Jungt. Amerikos Valstybėse.
Ameri kos lie tu viai dirbo išsijuosę praeito
karo metu dėl Lietuvos nepriklauso -
mybės gavimo, o dabar jie taip pat dirba ir
darbą stiprina siekdami Lie tuvos okupa-
vimą ir griovimą pra ša linti. Tada jie kūrė
savo Tarybas ir fondus, užlaikė atatinka-
mas įstaigas Ameri koje ir Europoje,
siuntė savo delegacijas ne tik į Washing-
toną, bet į Pary žių ir kitur. Komitetų,
biurų, ir delegacijų išlaidas padengė
patrio tingieji Amerikos lietuviai.

Aš dirbau ir aukojau kartu su kitais
Amerikos lietuviais praeity, tą patį darau

JAV sklidę gandai apie dr. Petro Daužvardžio paskyrimą oficialiai bu vo patvirtinti Užsie-
nio reikalų mini stro Stasio Lozoraičio įsakymu Nr. 169, kuriuo nuo 1937 m. balandžio 16
d. dr. Petras Daužvardis paskirtas konsulu Čikagoje. JAV Valstybės de partamento egzekvatūra

buvo išduota gegužės 17 d.
Manau, daugelis mūsų vyresniosios kartos išeivių – ir ne tik čika giečių – puikiai

atsimena Petrą Dauž vardį (1895–1971). Iki 1961 m. jis ėjo konsulo, o nuo 1961
m. liepos 11 d. iki savo mirties 1971 m. rugsėjo 26 d. – generalinio konsulo
pareigas Čika goje. Už aktyvų ir naudingą darbą Lietuvai 1939 m. Pre-
zidentas Antanas Smetona apdovanojo Daužvardį Di džiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedi mino III laipsnio ordinu. Iki
Antrojo pasaulinio karo Daužvardžio darbas
buvo labai platus – nuo konsulinių funk-
cijų vykdymo iki rūpinimosi Lietuvos
ekonominių, kultūrinių bei
turizmo ryšių plėtoji-
mu. Lietuvos konsulas
aktyviai tarpininkavo tarp
vietos lietuvių verslininkų  ir
Lie tuvos įmonių, kurios ieš-
kojo galimybių siųsti savo pre-
kes į JAV. 

Daužvardis stovėjo prie
Ameri kos Lietuvių Tarybos kūrimo
ištakų. 1939 m. pabaigoje Lietuvos
pasiuntiniui Washington, DC Povilui
Žadei kiui gavus nurodymus iš Užsienio
rei kalų ministerijos „pasirūpinti, kad jau
dabar pradėtų organizuotis Amerikos lie-
tuvių bendras organas (pa na šiai kaip 1919
metais), kurio tikslas būtų telkti lėšas ir dar-
buotis spaudoje”, konsului teko didelis uždavi-
nys – sujungti Čikagos lietuvių bendruo me nę, lie-
tuvių politines ir visuome nines organizacijas į
bendrą telkinį. Taigi, 1940-tais buvo įkurta Lietuvai
Gelbėti Taryba, o po metų ji buvo pa krikštyta Ameri-
kos Lietuvių Tary bos (ALT’o) vardu. 

Tarybų Sąjungos okupacinė politika Lietuvoje 1940
m. birželio mėne sį kai kuriems diplomatams už  Atlanto bent
iš pradžių atrodė ne daugiau kaip Lietuvos politinės valdžios

kai ta, nesikėsinant į valstybės suvereni tetą. Pasitraukdamas iš užsienio
rei kalų ministro posto, Juozas Urbšys bir želio 21 d. parašė padėkos laiš-

ką Daužvardžiui stojant  už Lietuvos bei jos piliečių interesus. Netrukus,
lie pos 4 d. (beje, keistas sutapimas – tai JAV nepriklausomybės pa-

skelbimo diena – R. M. L.), ministro pirmi ninko pareigas einantis
užsienio rei kalų ministras Vincas Krėvė-Mic kevičius Lietuvos pa-

siuntiniams ir konsulams nurodė nepalaikyti asme ninių ryšių
su neseniai iš Lietuvos pasišalinusiais pareigūnais, neteikti

jiems jokios pagalbos bei apie juos informuoti Užsienio rei-
kalų ministe riją. Daužvardis gavo tuometinio faktiškojo Už-

sienio reikalų ministerijos valdytojo Pijaus Glovackio
telegra mą, kurioje informuota apie pasiuntinio Was-

hington, DC Žadeikio atleidimą iš pareigų ir reikalauta
tuoj perimti pasiuntinybės vadovavimą. Dauž -

vardis atsisakė tai daryti. 
JAV Valstybės sekretoriaus pa rei gas ėjusio

S. Welles liepos 23 d. išsakyta JAV pozicija, kad
JAV nepripažįsta Tarybų Sąjungos okupacijos

Baltijos šalyse ir kad Baltijos šalių diplo-
matinės bei konsulinės įstaigos toliau

gali tęsti savo veiklą, buvo didelė para-
ma Lietuvos diplomatinei tarnybai.

Maskvos užsakymus vykdžiusi
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-

jos vadovybė atsiuntė konsulatui
radiogramą, kurioje pažymėta, kad ry-

šium su Lietuvos priėmimu į Ta rybų Sąjun-
gą, konsulato veikla nuo rugpjūčio 8 d. sustab-

doma, o pats kon sulatas likviduojamas. Konsulato archyvą
ir turtą tuojau privalėjo perduoti artimiausiai TSRS pasiuntinybei

ar konsulatui, o išpildžius nuro dymams personalas privalo grįžti Lie-
tuvon. Ir darsyk Petras Daužvar dis nepakluso. Susiklosčius tokiai padėčiai,

konsulatui teko pertvarkyti struktūrą ir darbą, prisitaikyti prie laiko padiktuotų iš-
šūkių.
Tęsdami straipsnių seriją iš „Draugo” archyvų apie konsulato Čikagoje veiklą, siūlome jūsų

dėmesiui pokalbį su konsulu Petru Dauž vardžiu, išspausdintą  „Drauge” 1941 metų vasario
15 dieną.

Parengė Raimundas Marius Lapas

Lietuvos konsulatui Čikagoje – 90
Karo audroje diplomatinė įstaiga tvirtai tebestovėjo

Pasikalbėjimas su Lietuvos konsulu P.  Daužvardžiu

Lietuvos konsulas Petras  Daužvardis
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dabar, ir darysiu ateity, kad Lietuvą
išlaisvinti ir lietuviams grąžinti teisę
savaip tvarkytis, civilizuotai gyventi,
ir laisvais žmonėmis būti. Aš neklysiu
pasakęs, kad to nori visi gyvieji ir są-
moningieji Amerikos lietuviai. Šitą
tvirtinimą paliūdija aukos, kurios
kasdien auga ir gausėja Lietuvos va-
davimo reikalams.

– Kaip dabar užsilaiko ir ką veikia
kon sulatas?

– Konsulatas užsilaiko iš praeitų
metų sutaupų ir iš gaunamų konsu-
liarinių pajamų. Kuomet rusai Lie -
tuvą okupavo ir visus kreditus Lie -
tuvos Pasiuntinybėms bei konsula -
tams sustabdė, tai Pasiuntinybės ir
Konsulatai tuoj persitvarkė ir pradė jo
gyventi karo stovio taupumu ir išlai -
domis

Konsulatas tebeveikia, kaip vei -
kęs, ir tebedirba reguliarį konsu-
larinį darbą. Konsulato darbe pasi-
keitimas yra tik tas, kad rusams Lietu -
vą užėmus, ir jos ministerijas su grio -
 vus, nebetenka su Užsienių Reikalų
Ministerija susirašinėti, nes ji iš Kauno perkelta Maskvon, o su
Mask va, arba jos agentūromis mes nieko bendro neturime
ir neturėsi me, kol jie bus Lie tuvos okupantai ir
lietuvių tautos engėjai.

– Kokį, maždaug, spe-
cifinį patarnavimą Kon-
sulatas teikia Lietuvos
piliečiams ir Amerikos
lietuviams?

– Amerikoje gyve-
nantiems Lietu vos pilie-
čiams Konsulatas tvarko
pi lietybės dokumantus (pa-
sus), parūpina  įvairius pa -
liū dijimus, duoda jiems pa-
tarimus ir nurodymus įvai-
riuose jų rei kal uo se, žodžiu,
yra jų globėjas ir gynėjas. Kitur
gyvenantiems Lietu vos pi lie -
čiams Konsulatas teikia visą kon-
suliarinį patarnavimą. k. t., rūpi -
nasi pa liki mais, ir kitokiais tur-
tais, atstovauja juos teismuose, iš-
gauna jiems dokumentus, suranda
gimines ir t. t. ir t. t. Mūsų korespon-
dencija šioje sri tyje yra su visu pa-
sauliu. Ame ri kos lietuviams Konsula-
tas teikia ži nias apie Lietuvą ir turtus
bei gi mines Lietuvoje ir kitur. Konsulatas
gauna iš Amerikos lietuvių tokius pa -
klausimus, kokie tik gyvenime iškyla.
Kiekvieną paklausimą ir kiekvie ną laišką
jis atsako pagal savo kompetenciją.

– Kokia Jūsų nuomonė, p. Kon sule, apie Ame-
rikos lietuvių katalikų organizacijas ir jų veiklą?

– Amerikos lietuviai katalikai yra stipriai
organizuoti ir turi didelę potencialę jėgą. Juk
tik vien parapijų yra per šimtą, kiekvienoje parapijoje bent po dešimtį draugijų-
draugijėlių, kurios yra, ar gali būti, globoje klebono ir Federacijos skyriaus.

Susitikime su naujai paskirtu Čikagai vyskupu John Cody, 1965 m. Iš k.: J. Daužvardienė, vysk. V. Brizgys, kons. P. Daužvardis, J. E. vysk,
J. Cody, žurnalistas St. Pieža ir Čikagos meras R. J. Daley.

Klebo nai kunigai turi Kunigų vienybę (Są jungą); įvairios katalikiškos
organizacijos yra susibūrusios į Katalikų Federaciją ir jos skyrius. Iš
to seka, kad katalikai turi per tūkstantį organizacijų ir apie 300,000 or-
ganizuotos visuomenės. Tai kolosalė jėga. To kia jėga turėtų būti pa-
kankamai pajėginga ir žemę pajudinti. Tačiau, kažin kodėl, taip
nėra.

– Kodėl gi taip nėra, p. Kon sule?
– Aš manau, kad tarp katalikų šalia labai gerų dvasininkų ir

pasau liečių yra ir perdaug apsileidusių.
Perdaug didžiuojamasi praeitimi ir per mažai rūpinamasi

ateitimi. Kaip kur rodosi, kad jau viskas pa daryta ir daugiau
nieko daryti ne bereikia. Dažnai girdisi kartojimai su -
sirinkimuose ir pašnekėsiuose: „Mes darėme, padarėme, ir
t. p.” Šitokie citavimai ir kartojimai su daro tokią nuotaiką,
kad, rodosi vis kas gerai, viskas padaryta, dabar tik reikia
ant liaurų sėdėti, praeities nuopelnais džiaugtis, į dabar-
tinę padėtį visai nesigilinti, o ateitį palikti kitiems, arba
vėjo pučiamam likimui.

– Kas gi darytina?
– Pirmiausia reikia ypatingai vadams sudaryti vei-

kimo planą, o susitarus, vykdyti. Į vykdymo dar bą
reikėtų įtraukti visas galimas jėgas. Tokių jėgų,
ypatingai jau nesniųjų tarpe, yra daug. – Jas vi-
sas reikėtų sumobilizuoti, ata tinkamai pasi-
skirtyti ir darban įkinkyti.

Planavimai ir darbo dirigavmui reikėtų
turėti taip vadinamą Ways and Means, arba
steering komitetą. Į tokį komitetą turėtų įei-
ti ne vien tik generolai, bet ir jaunesni žmo-

nės ir eiliniai dar bininkai. Žodžiu, vadai ir va-
dukai turėtų su gyvėti, įvairiais reikalais susiinteresuoti,

ir dirbti.

Vasario 16-osios minėjime Čikagoje – J. Daužvardienė, kon. P. Daužvardis ir L. Šimutis

,,Draugo” archyvo nuotraukos

Lietuvos prekybos biuro (Lithuanian Trade Office) Čikagoje vadovai, Ingrida
Bublienė ir Linas Klimavičius, Vilniuje susitiko su Lietuvos Respublikos ūkio
ministru Evaldu Gustu (dešinėje) ir papasakojo apie biuro veiklą bei sėkmin-
gus bandymus padėti Lietuvos įmonėms įsijungti į JAV rinką.

LR Ūkio ministerijos nuotr.
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

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

DRAUGAS

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 ky 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 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,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!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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



Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ
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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
55 e Washington, Ste 2401, 

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

DAntŲ GYDYtOjAi

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

PARdUodA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

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

siu. Tel. 630-340-9604

D R A U G A S  
773-585-9500

išnuomojamas 3/2 vasarnamis (mobile
home) Floridos vakarinėje pakrantėje, St.
James City. Prieplauka prie namo. $550
savaitei. Idealus žvejybai. Skambinti
(561) 809-5763

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pi-
lietė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel.  773-691-3796

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atos togų. Tel. 630-670-0813.

,,Surašymas” Nr. 31

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 
Keller Williams Realty 

Tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

didysis naudotų daiktų išpar-
davimas šeštadienį, gegužės 17 d.
nuo 9 val. r. iki 4 val. p. p. ir sekma-
dienį,  gegužės 18 d. nuo 10 val. r. iki
4 val. p. p. Francis W. Parker School, Lin-
coln Park, 2233 N. Clark St., Webster. Įvai-
rūs daiktai kiekvienam, žaislai, elektros
prekės, baldai, meno dirbiniai ir daug
daug visko. dėl informacijos skam-
binti 773-797-5516.

Parduodame tik už grynus pinigus.

3 raidės:
DAR – DĖL – LRT – RYT.

5 raidės:
ARTYN – BĖGIS – BRAVO – IRBIS – ĮTAKA – JUDRA – LANDO –
LINZĖ – NIEKO – OSRAM – TAIGI – VARŽA.

7 raidės:
AKTYVAS – ĖDALIUS – ĖDMENYS – FASONAS – FLORIDA – GYLIA-
VA – IROKĖZĖ – MAJAMIS – PADANGA – POELGIS – VARŽOVĖ –
VĖSUMAS.

8 raidės:
AKISTATA – ALYVUOGĖ – ANTRĄSYK – AUDINIAI – DIEVAŽIN –
ĖSDIKLIS – GYSLAINĖ – LYRIZMAS – LOZORIUS – MAUZERIS –
MĖSLOVIS – NORMANAI – SKLĄSTIS – SUBNUOMA – TILVIKAS –
UŽTVARTĖ.

9 raidės:
CIBERŽOLĖ – YLDEGINIS – MAGNOLIJA – REPRESIJA.
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Pabėgėlių ir tremtinių gyvenimo sąly-
gos buvo sunkios, apie ką Rusijos im-
perijos Dūmoje nesyk kalbėjo Mar -
tynas Yčas. Išvarymas iš tėvynės arba
pabėgimas iš Lietuvos nuo patrankų
kanonados ir nematytos galios ginklų
sukūrė lietuvių bendruomenėje laiki-
numo pojūtį. Tikėtina, kad tai lėmė
tokį spartų laisvanoriškos repatriaci-
jos srautą 1918–1920 metais.

Lietuviai traukė atgal į tėvynę kai
tik tai pasidarė įmanoma. Lietuvos
laisvės faktas ir didelės patriotinės vil-
tys buvo užvaldžiusios masinę pabėgė-
lių ir trem tinių sąmonę. Prie grįžimo
paskatų prisidėjo dar ir bolševikų te-
roras, prie kurio, beje, prisidėjo ir gru-
pelės lietuvių komunistų. Tačiau sta-
tistiškai tos grupelės buvo visai men-
kos. Po visų karų ir revoliucijų, nu -
rimus pirmosioms represijų audroms
Rusijoje ir tam tikru mastu įgyvendi-
nus 1920 m. Maskvoje pasirašytos Ru-
sijos ir Lietuvos sutarties punktus, jau

buvo galima sužiūrėti, kokia lietuvių
diasporos si tuacija susidarė buvusioje
ir atsinaujinusioje Rytų imperijoje. 4
deš. pradžioje ėmė aiškėti statistiniai
lietuvių bendruomenės kontūrai, nors
labai tikėtina, kad šalyje, kur milijo-
nais buvo naikinami žmonės, statistika
yra labai trapus dalykas.

Kita vertus, oficiali sovietų dokt-
rina turėjo palaikyti vaizdinį, kad išsi-
vada vus iš carinio tautų kalėjimo nau-
jai sukurta SSRS turėjo tapti kone
tautų rojumi. Tad tautos ir tautybės
buvo demonstratyviai suskaičiuotos, o
internacionalinis margumynas buvo
laikomas didele proletarine vertybe.
Tad orientacinę vertę iš Rusijos at-
klystantys statistiniai duomenys ga-
lėjo turėti. Apytikriai 1927 m. da viniai
rodė, kad visoje Sovietų Sąjungoje būta
41 463 lietuvių. Didelis skaičius, bet Eu-
razijos plotuose tai buvo ne daugiau
kaip rasos lašas aukštoje žolėje. Iš šio
skaičiaus maždaug trys ketvirtadaliai
gyveno Europos dalyje, o viena ketvir-
toji (9 907) – anapus Uralo, Azijoje. Iš eu-
ropietiškos kolonijos išskirtinos trys
grupės: Rusijoje – 17 897 lietuviai, Uk-
rainoje – 6 795, Baltarusijoje – 6 864.
Prieinamus so vietų statistikos duome-
nis analizavę autoriai pastebėjo, kad
tie tūkstančiai buvo suregistruoti pa-
gal prisipažintą kilmę, o lietuviškai dar
kalbėjusių buvę maždaug pusė.316 Kal-
bos įgūdžių prasme geriausiai atrodė
Baltarusijos lietuviai, jų tik treč dalis
jau buvo pamiršusių savo protėvių
kalbą.

Aptarti skaičiai rodo, kad sugrį-

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 sâskaitos

8. Revoliucijų nunešti: 
Rusija, Azija, Rytai

Lietuvos valstybės atsiradimas po
1918 m. Vasario 16-osios ir I pasaulinio
karo pabaiga sugrąžino didžiąją dalį
lietuvių išeivių iš Rusijos į protėvių
gimtinę. Kokį mastą lietuvių repatria-
cija pasiekė, galima spręsti ne tiek iš
detalių tyrimų (to kių dar tenka laukti),
bet iš elementarios statistikos. Jei XX
a. pradžioje Rusijos imperijos pramo-
niniuose miestuose jau dirbo virš 300
000 lietuvių, o I pasauli nio karo
metais rusams pavyko suorgani-
zuoti gana masišką lietuvių pa-
bėgėlių trėmimą ir laisvanorišką
pasitraukimą nuo fronto pavojų,
tai didelė tikimybė 1918 m. išva-
karėse ten, Rusijos imperijoje bu-
vus arti pusmilijonio mūsų tau-
tiečių. Labai suapvalinus skai-
čius prie tikėtinų 300 000 senųjų
Rusijos lietuvių turėtu me pridėti
200 000–250 000 lietuvių pabėgė-
lių ir tremtinių314.

Šiandien kartais pasigirsta
istorikų balsų, kad lietuviai gi-
lyn į savaip suvoktą motiną Ru-
siją traukęsi ne nuo karo fronto
pavojų, bet nuo vokiečių, tad
tarsi bėgo nuo svetimųjų pas sa-
vuosius. Tokių imperinių Sankt
Peterburgo dvaro pasakų ai dai
kartojasi ir šiandien, sulipę su II
pasaulinio karo pradžioje komu-
nistų bėgimo į Sovietų Sąjungos
gilumą prorusiškomis interpre-
tacijomis. Istoriografijoje jau se-
nai yra atskleisti rusų naudoti prie-
vartinio gyventojų trėmimo (vadinto
ir evakuacija) iš puolantiems vokie-
čiams paliekamų teritorijų metodai.
Kadangi karo pradžioje rusai buvo
energingai prasiveržę gilyn į Rytų Prū-
sijos plotus (jie buvo sustabdyti tik prie
Bojeno tvirtovės), tai stumiami atgal
1915 m. jie sugebėjo per prievartą eva -
kuoti virš 12 000 Vokietijos piliečių,
kurių kone pusė buvo lietuvininkai.315

Rytų pasaulyje tokios priemonės
buvo tradicinės. Lietuva jas pirmą
kartą patyrė XVII a. viduryje, kai po
caro Aleksejaus Michailovičiaus ka-
riuomenės įsiveržimo, Vil niaus ir Lie-
tuvos nusiaubimo buvo tiesiog išsiva-
ryta atgal į Rusiją tūkstančiai civilių
gyventojų. I pasaulinio karo tremtiniai
ir pabėgėliai (ypač iš Rytų Prūsijos) at-
sidūrė net Altajaus krašte. Tačiau dau-
guma lietuvių susitelkė centrinės Ru-
sijos miestuose, o Voronežas net keliems
metams tapo lietuviško gyvenimo centru.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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žimo į Lietuvą srautas buvo labai spar-
tus ir platus. Rusiją savo tėvyne dėl
įvairių priežasčių pasirinko mažiau de-
šimtosios dalies to skaičiaus lietuvių,
kurie buvo atsidūrę imperijos gilumoje
I pasaulinio karo metais. Tas pasiliki-
mas – vieniems dėl idėjinių sumetimų,
kitiems – dėl ekonominių – rodė nebu-
vus vieno lietuvių diasporos pagrindo.
Kas šiuo požiū riu galėjo sieti Vincą
Mickevičių-Kapsuką ir Zigmą Aleksą-
Angarietį su Čiornaja Padina lietu-
viais? Pirmieji buvo įtikėję bolševizmo

idėjomis, kurios daugumą lie -
tuvių aktyvistų pražudė Didžiojo
teroro Sovietų Sąjungoje laikais,
kada buvo iš žudyta virš 700 000
žmonių. O lietuvių tremtinių pa-
likuonys ištvėrė prievartinę ko-
lektyvizaciją, Tiesa, būta ir šio
kaimo lietuvių šeimų, pasiryžu-
sių viską mesti Rusijoje ir pasi-
tikti naujus iššūkius laisvoje Lie-
tuvoje. Čia labai ryškiai atsisklei -
džia Juozo Kazicko tėvų šeimos
kelias. O jis pats, gimęs Rusijoje,
subrendęs ir patriotinius jaus-
mus išugdęs Lietuvoje, jau po II
pasaulinio karo išgyveno visus
naujosios išeivių bangos Vaka-
ruose išbandymus.

Sovietų Sąjungoje pradėta
kurti politinė santvarka ir socia-
linė tvarka buvo kažkas esmingai
naujo. Tradicinės lietuvių dias-
poros pajėgumo matavimo prie -
monės čia beveik neveikė: pasitu-
rėjimo lygis, užgyvento, sėkmin -
go verslo ir so cialinio kapitalo dy-

džiai buvo nustumti į sovietinio socia-
lizmo tikrovės užkulisį ir nepasiduoda
aprašymui. Žinoma, kaip ir anksčiau,
taip ir bolševikų režimo sąlygomis pro-
fesinėje veikloje, kultūroje ir politikoje
lietuvių karjeros buvo sti prus argu-
mentas. Daug sudėtingiau išmatuoti
lietuvių organizuotumo lygį, kul tūri -
nės veiklos horizontus ir ryšius su pro-
tėvių šalimi.

Žiūrint iš Lietuvos ir dėliojant lie-
tuvių pasaulio žemėlapio spalvas, so-
vietų Rusijos lietuviai atrodė pilka dar-
bininkų ir valstiečių minia. Ją spalvino
prole tarinio internacionalizmo ir ko-
munizmo idėjoms bent jau oficialiai uo-
liau tar naujantys biurokratai, kari-
ninkai ir valstybinės pramonės inteli-
gentai. Knygoje Pasaulio lietuviai išri-
kiuotų diasporos gretų fone buvo ga-
lima pabrėžti, kad yra dar lietuvių tech-
nikų, studentų ir mokinių. Kokia ma-
terialinė jų padėtis? Pakar tokime P.
Mankaus žodžius, liudijančius ne tik
Rusijos diasporos gyvenimą, bet ir Lie-
tuvos lietuvių gebėjimą atpažinti nau-
juosius Rytų imperijos bruožus. Jam
atrodė svarbu atskleisti, kad

...didelės lietuvių daugumos už-
darbio galimybės labai aprėžtos. Pa-
vyzdžiui, šiek tiek stipresnis ūkininkas
bendrąja dalykų tvarka yra laikomas
„buože”; ne kartą toksai ūkininkas bū-
davo ištremiamas, o visas jo turtas
buvo atimamas kolchozo naudai. Šito-
kia operacija ūkininko turto atžvilgiu
nėra specialiai prieš  lietuvius nukreip -
ta priemonė; ji vienodai liečia visų tau-
tybių piliečius, gyvenan čius SSRS vals-
tybėje.317

314.�Čepėnas,�Pranas.�Naujųjų laikų Lietuvos isto-
rija, t. 2. (antrasis, fotografuotinis leidimas). Vil-
nius:�Lituanus,�1992,�p.�48.

315.�Ten�pat,�p.�51

316.�Mankus,�P.�Lietuviai�Socialistinių�tarybų�Res-
publikų�Sąjungoje�(SSRS).�In:�Pasaulio lietuviai,
p.�155.

317.�Ten�pat,�p.�156.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau,

savo vaikams, 

draugams, vaikaičiams! 

TIK

$35
pirmiems
metams

www.draugas.org/mirties.html

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas news, 4545 w 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

A † A
GRAŽINA KARSAS ČINČYTĖ

Po ilgos ligos iškeliavo Amžinybėn 2014 m. gegužės 8 d.
Gimė 1945 metais.
Gyveno  Scottsdale, AZ, anksčiau Chicago, IL ir Brockton, MA.
Nuliūdę liko: vyras Martynas Algis Karsas,  duktė Gailė Rai-

nes su vyru Jason, sūnus Darius Karsas, sesuo Irene Chardon su
šeima, teta Genė  Ankus ir trys anūkai.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdusi šeima

Dėmesio, chorai! 
Registruokitės dainų šventei, 

2015 m. liepos mėn. vyksiančiai  Čikagoje

Kaip žinia, ateinančių metų va sarą Čikagos padangėje vėl su -
skambės daugiabalsė lietuviška daina – po aš tuonerių metų į
Vėjų miestą sugrįžta jubiliejinė, dešimtoji, Šiaurės Amerikos

lietuvių dainų šventė. Cho rų registracija jau prasidėjo. Anketa–
šventės interneto svetainėje dainu svente.org. Ten galite prisirašyti
ir prie el. žinučių bei pasidalinti, kaip lietuviška daina praturtina
jūsų gy venimą. Primename, jog jaunimo cho ruose dainuoja gimna-
zistai (nuo 9-tos iki 12-tos klasės) ir studentai, o vaikų choruose – pra-
džios mokyklos mokiniai (nuo 3-čios iki 8-tos klasės).

Be to, jau galima užsisakyti ir viešbučio kambarius (Sheraton
Chi ca go Hotel and Towers, 301 E North Water St., 877-242-2558. Pa -
minėkite Lithuanian Song Festival, kad gautu mėte nuolaidą). Dau -
giau svarbios in formacijos rasite svetainėje dainu svente.org. 

Mums rašykite el. pašto adresu info@dainusvente.org. sheraton -
chi ca go. com

Dainų šventės organizacinio komiteto info

Kviečia VDU

Vytauto Didžiojo universitetas, minėdamas savo atkūrimo 25-metį,
skiria 10 Lituanistikos stipendijų būsimų Lietuvių kalbos ir kul-
tūros vasaros kursų dalyviams bei 2 stipendijas lituanistikos

studijoms – semestro ir (ar) akademinių metų trukmės kursams. Vytauto
Didžiojo universitetas padengs vasaros kursų ir semestro studijų mo-
kestį bei dalyvių apgyvendinimo išlaidas studijų laikotarpiu.

Į Vytauto Didžiojo – Pasaulio lietuvių – universitetą kviečiami at-
vykti lietuvių bendruomenių nariai, lituanistinių centrų studentai, stu-
dijuojantys baltistiką, lietuviškų šaknų turintys ar jų ieškantys pasau-
lio lietuviai, lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjantys užsienio šalių pi-
liečiai.

Informuojame, kad paraiškas reikia pateikti iki 2014 m. birželio 10
d. Daugiau informacijos apie Lituanistines stipendijas: www.hmf.
vdu.lt/en  --> Lithuanian language course arba el. paštu: lithuanian
@trt.vdu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas taip pat pristato naujai įkurtą kul-
tūros ir kalbų mokyklą ,,CLUE – CultureandLanguage: UniqueExpe-
rience”, į kurią kviečiami piliečiai, norintys susipažinti su Lietuvos kul-
tūra ir patobulinti užsienio kalbų žinias. Siūlomos programos:

• 5 savaičių trukmės vasaros ir žiemos kursai, kurie supažindins su
Lietuvos kultūra per anglų, rusų bei vokiečių kalbos studijas;

• 16 savaičių trukmės rudens ir pavasario kursai, kurių metu Lie-
tuvos kultūra bus pristatoma per anglų kalbos studijas.

Prie laiško prisegame skelbimus, kuriuose rasite išsamesnę infor-
maciją apie kultūros ir kalbų kursus, vyksiančius vasarą ir rudenį.

Daugiau informacijos apie kultūros ir kalbų mokyklą: www.
vdu.lt/en  --> Studies --> Language schools arba el. paštu: language
@trt.vdu.lt

Visi, susidomėję kultūros ir kalbų mokykla, lituanistinėmis studi-
jomis, vasaros kursais, stipendijų galimybėmis turėtų kreiptis į Tarp-
tautinių ryšių tarnybą, tinklalapis: www.vdu.lt,

tel. +370 37 327986, Facebook: VMU on the Move.                   VDU info
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Kviečiame draugus ir pažįstamus
prisiminti mūsų mielą Mamytę šio
ypatingo Jubiliejaus proga.

dr. Jonas Prunskis,„Drau go”
garbės prenumeratorius, gyve-

nantis Barrington, iL, dar metams
pratęsė laikraščio garbės prenume-
ratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote.

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Atsidėkodamas už kalendorių
„Draugo” leidybai paremti Ri chard
Klementavičius, Gulf Breeze, FL,
paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už Jūsų nuo -
širdžią paramą.

www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gegužės 14 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC skaityklą, kur  ma-
tysite žinomo Lietuvos  gyvenimo, gamtos,
pa pročių filmuotojo ir režisieriaus Arvydo Ba-
ryso vaizdingą filmą ,,Lietuviškas kalendorius”
apie visų keturių metų laikų tradicinius kaimo
renginius.    

� Gegužės 15, 16 ir 17 d. nuo 8 val. r. iki
2 val. p. p. Ateitininkų Namų garaže vyks
daiktų išpardavmas – ,,garage sale”. Atvykite!

� Birželio 1 d., sekmadienį, Ateitininkų Na-
muose ruošiama gegužinė.  Pradžia 12 val.
p. p. Jūsų lauks skanūs lietuviški pietūs ir
nuostabios A. Barniškio atliekamos dai-

nos, puikūs pokalbiai bei diskusijos su nau-
jais ir senais draugais gaivinančiame ąžuolų
pavėsyje. Adresas:1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL 60439.

� Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 5:30 val. p. p.
Lietuvių Fondo salėje, PLC, Lemonte, įvyks
Audrės Budrytės spektaklis ,,Une Baye”. Vi-
sus maloniai kviečia Giedros Korporacija.
,,Une Baye” anglų kalba parašytas ir atlie-
kamas monospektaklis, sukurtas pačios Aud-
rės. Jis pasakoja apie moters pastangas per
saviraišką meno pasaulyje suteikti savo gy-
venimui daugiau prasmės. Sunkūs išgyveni-
mai vaikystėje kartais padeda, kartais ap-
sunkina jos siekius. 

Jo Ekscelencija arkivyskupas
Gintaras Grušas lankysis 

New Yorko Apreiškimo parapijoje!

GeGUŽĖS 18 d. 10 val. JE arkivyskupas Gin ta -
ras Grušas koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Su -
tvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuo-
liams.  Kviečiame visus ateiti į Apreiš ki mo baž ny -
čią ir drauge su Ekscelencija prašyti Viešpa ties Palaimos mūsų lietuviškam
jaunimui. Po šv. Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arkivysk. Grušu.
Gausus dalyvavimas parodys, kad lietuviams svarbi sava parapija ir
jos lietuviška veikla. Dalyvaukime visi ir kvieskime savo draugus!

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211
(Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street kampas), prie ,,L” ir ,,G” traukinių
Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties. (Interneto svetainė:
www.nyapreiskimo.com)

Gegužės 23 d., penktadienį, 6:30 val. v. Ateiti-
ninkų namuose (1380 Castlewood dr., Lemont,
iL) įvyks „Padėkos vakaronė”, skirta indrei Ti-
jūnėlienei, kuriai neseniai buvo įteiktas G. Pet-
kevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite
Lietuvai”. „Saulutės” vaikų globos būrelis ma-
loniai kviečia visus ateiti ir kartu pasidžiaugti
šiuo žymeniu.

Indrės vadovaujamas Lietuvos vaikų globos bū-
relis per 20 metų į Lietuvą išsiuntė arti 3 milijonų do-
lerių. Remiami vaikai su negalia, studentai, daugia-
vaikės šeimos, dienos centrai, motinų ir vaiko namai,
vėžiu, tuberkulioze sergantys vaikai.

Buvo pirkti mokykliniai autobusėliai, šelpiamas vaikų maitinimas mokykloje, lab-
daros valgyklos, skatinamas įsivaikinimas, neįgaliųjų įsiliejimas į visuomenę bei savanorių
talka.

informacija tel. 708-425-4266, Ramunė

Sveikiname brangią Mamytę
Aleksandrą Indriulytę Eivienę, 
sulaukusią ir švenčiančią savo

100-jį Gimtadienį.

Dukros Marija ir Alexandra Vilija
su šeimomis


