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PERIODICALS

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Gegužės 11 dieną, trečiadienį, Kongreso auditorijoje, JAV Ka-
pitolijaus lankytojų centre Washingtone vyks lietuvių reži-
sieriaus Manto Kvedaravičiaus dokumentinio filmo ,,Ma-
riupolis” peržiūra. Šiuo renginiu norima pagerbti režisieriaus,
Rusijos pajėgų nužudyto Mariupolyje balandžio 2 dieną, atminimą. Seansas taip pat skiriamas didvyriškiems
apgulto Mariupolio gynėjams bei visiems už laisvę kovojantiems ukrainiečiams.          – 11 psl.

Ministrė Gintarė Skaistė: 
Lietuva saugi ir stipri

Visą savaitę, balandžio 19–26 d., vyko Lietuvos finansų ministrės susi-
tikimai Washingtone su svarbiausių finansinių ir ekonominių instituci-
jų vadovais, politikais, žurnalistais. Pagrindine pokalbių tema, be abe-
jo, tapo Rusijos karas prieš Ukrainą, jo įtaka Europos ir pasaulio eko-
nomikai, Vakarų sankcijos. 

Apie ministrės vizitą JAV skaitykite – 3 psl. 

Bostono lietuvių apaštalinės misijos kvietimu ten gyvenančius
mūsų tautiečius aplankė svečias – Kauno arkivyskupas emeritas
Lionginas Virbalas. Dvasininkas visą Velykų laikotarpį buvo kartu
su Šv. Petro bažnyčios parapijiečiais: kalbėjosi juos dominančio-
mis temomis, bendravo su jaunimu, ir svarbiausia – aukojo šv.
Mišias lietuvių kalba. O tai buvo didelė dvasinė dovana bostonie-
čiams, kurie paprastai tik kartą per mėnesį turi galimybę daly-
vauti lietuviškose pamaldose. 

Apie L. Virbalo viešnagę ir darbus Bostone – 5, 9 psl. 

Apie gyvenimą šalia karo

Su Pasaulio banko viceprezidente Anna Bjerde (k.).

Dvasinė dovana 
bostoniečiams



KARDINOLAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Vienas iš pačių įdomiausių ir spalvin-
giausių žmonių, buvusių Jėzaus artu-
moje, yra apaštalas Petras. Jo asme nyje
susipina gilus tikėjimas, kančios baimė,
atgaila ir ištikimybė savo Mokytojui.

Jėzus sutiko Petrą ant Genezareto
ežero kranto, kai šis plovė tinklus,
ir pakvietė sekti paskui jį. Petras

tučtuojau paliko žvejo tinklus ir tapo iš-
tikimiausiu Jėzaus mokiniu; jis klau-
sėsi Jėzaus kalbų, matė jo darbus ir
buvo pasiryžęs už savo Mokytoją gul-
dyti net galvą.

Kartą Jėzus paklausė savo moki-
nių: ką jie mano apie Žmogaus Sūnų?
Petras tuojau visų vardu atsakė: Tu esi
Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! (Mt 16, 16).
Ta proga Jėzus pažadėjo: Tu esi Petras
– Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenu-
galės. Tau duosiu dangaus karalystės
raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta
ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus at-

rišta ir danguje (Mt 16,18–19).
Petrui ne viską, ką Jėzus kalbėjo,

buvo lengva suprasti. Ypač jį nerami-
no Jėzaus kalbos, kad Jeruzalėje jam
teks daug kentėti, būti nužudytam ir
trečią dieną prisikelti. Petras nesuvo-
kė, kad tai galėtų nutikti Mesijui, todėl
pradėjo drausti, kad taip nekalbėtų. Tą-
kart Jėzus aštriai subarė Petrą: Tu man
papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o
žmonių mintimis (Mt 16, 23).

Paskutinės vakarienės kambaryje
Jėzui kalbant apie artėjantį išsiskyri-
mą Petras tvirtino: „Aš ir gyvybę už
tave guldysiu!”, o Jėzus į tai atsakė: Iš
tiesų sakau tau: dar gaidžiams nepra-
gydus, tu tris kartus manęs išsiginsi!
(Jn 13, 37.38). 

Petrui buvo nelengva klausytis
šių Jėzaus žodžių, nes per daug pasi-
tikėjo savimi. Drąsa apleido Petrą Ka-
jafo kieme, kai tarnaitė prie laužo be-
sišildantiems vyrams pasakė, kad jis
buvo vienas iš Jėzaus mokinių. Įvyko,
kaip Jėzus buvo sakęs: Petras tris kar-
tus pakartojo, kad jis pasmerktojo Jė-
zaus nepažįsta.

Gaidžiui pragydus Petras prisi-

minė, ką Jėzus buvo sakęs, ir graudžiai
pravirko (plg. Mk 14, 72). Palaimintos
atgailos ašaros; palaimintos jos ir kiek-
vieno žmogaus gyvenime, nes atkuria
nutrūkusius draugystės ryšius su Jė-
zumi. 

Prisikėlęs iš numirusiųjų Jėzus pa-
sirodė savo mokiniams ant Genezare-
to ežero kranto ir valgė su jais iškeptą
žuvį. Papusryčiavus Jėzus paklausė
Si moną Petrą: „Simonai, Jono sūnau,
ar myli mane labiau negu šitie?” Tas at-
sakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad
tave myliu.” Jėzus jam tarė: „Ganyk
ma no avinėlius” (Jn 21, 15). Jėzus net
tris kartus klausė, ar Petras myli jį. Pri-
siim ti didelę užduotį – vadovauti Baž-
ny čiai ir vesti žmones prie Dievo gali
tik tas, kuris tikrai myli. Petras tikrai
mylėjo Jėzų ir greitai po Jėzaus įžen-
gimo į dangų ta meilė buvo išbandyta.

Apaštalų darbų knygoje skaito-
me, kaip apaštalai buvo atvesti į teismo
tarybą, ir vyriausiasis kunigas metė
jiems kaltinimą: „Mes jums drauste
uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs
užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar
norite ant mūsų galvų užtraukti to
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Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?”

žmogaus kraują.” Petras ir apaštalai at-
siliepė: „Dievo reikia klausyti labiau
negu žmonių” (Apd 5, 28–29).

Šiuos apaštalo Petro žodžius –
„Dievo reikia klausyti labiau nei žmo-
nių” – amžių būvyje pakartos daugelis
krikščionių ir turės drąsos už tai pri-
siimti skiriamą bausmę.

Apaštalo Petro pavyzdys ir užta-
rimas tepadeda kiekvienam iš mūsų iš-
tikimai sekti paskui Jėzų.

PADĖKA

Karo sukrėstas Vakarų pasaulis įvai-
riausiais būdais apglėbė Ukrainos pabėgėlius.
Daugelis iš mūsų kadaise buvome pabėgėliai
ir kiti mus priglau dė. Lietuvoje suskubo pa-
dėti vienuoli jos: užleido namus, kambarius,
maitina, rūpinasi buitimi, vežioja pas gydy-
 tojus, slaugo, perka vaistus, parūpina užim-
tumą ir mokyklinių priemonių vaikams.

Už panašią pagalbą fiziniai asmenys
gali iš LR Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos gauti kompensaciją, tačiau vie-
nuolijos pagal įstatymą yra priskirtos vie-
šųjų juridinių asme nų grupei, kurie tokios
kompensacijos gauti negali.

Žinodamos, kad pačioms Lietuvos vie-
nuolijoms neretai reikia finansinės pagalbos
savo misijos vykdymui, suskubome kreiptis
į išeivijos lietuvius. Po šių dviejų mėnesių
džiaugiamės galėdamos pranešti, kad 240 as-
menų suaukojo beveik 50 000 dolerių. 

Tiems pabėgėliams, kurie galėjo greitai
įsidarbinti Lietuvoje, yra šiek tiek leng-
viau. Kitiems – sunkiau. Atve jai skirtingi:
mamos su vaikais, tetos ir seneliai, vieniši
seneliai; yra ir šeimų, kurias iki Lietuvos ga-
lėjo palydėti vyrai, bet jie dirba kitame kraš-
te. Yra ir neįgaliųjų. Poreikiai įvairūs. O dar
ir vasara prieš akis, reikės pasirūpinti vai-
kų užimtumu, organizuoti stovyk las ir iš-
kylas.

Taigi, jūsų parama bus reikalinga ir to-
liau. Bet šiandieną dėkojame, kad prisidedate
prie mūsų pagalbos Lietuvoje esančioms
vienuolijoms pasirūpin ti pabėgėliais. 

Jums Viešpaties palaimos meldžia me. 

Seselė Ignė, 
Putnam, CT

Norintiems paaukoti  per internetą: 
https://www.

immaculateconceptioncenter.org/support
Parenkant

,,Ukrainian Refugee Aid” 

Pirmasis gegužės sekmadienis – 
laukiama šventė mylinčiose šeimose. 

Su Motinos diena, brangios mamos, 
močiutės, promočiutės!

Dovanojame poetės Laimos Petronienės eilėraštį

Mamai

Mamyte, esi Tu dieviška malonė ir šviesa

Ir kalba Tavo lūpomis šventa tiesa.

Tu liūdinčius paguodi, palaikai.

Vis glaudžias prie tavęs anūkai ir vaikai,

Visiems Tu savo meilę dalini.

Ji šviečia tartum auksas rudeny.

Ji apkabina ir globoja mus – 

Tas jausmas toks jaukus, toks nuostabus.

Mes mylime Tave labai ir Tau dėkojam, 

Kad savo buvimu kuri mums Žemėj rojų.

Sveikiname!
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ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR
Specialiai�,,Draugui”�iš�Washingtono

Ukrainos vėliavos spalvų kregždu tės formos ženk-
liukas Lietuvos finansų ministrės Gintarės Skaistės juo-
do švarko fone – iškalbingas jos susitikimų Was-
hingtone simbolis. Ministrei ženkliuką padovanojo
ukrainiečiai, be je, kregždutė yra Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų partijos, kurios nare
yra G. Skaistė, ženklas.

Rusijos karas prieš Ukrainą buvo pagrindinė Pa-
saulio banko (PB) ir Tarp tautinio valiutos fon-
do (TVF) pavasario susitikimų tema. Ukrainai

pagalbos reikia ne tik gynybai, bet ir Vyriausybės pa-
laikymui. Pagalbos reikės šalies atstatymui, kai
karas baigsis, nors niekas šiuo metu negali atsaky-
ti, kada ir kaip karas baigsis. 

Ministrė pabrėžė, jog nepaisant ka ro, Ukrainos
Vyriausybė yra veiksni, ir tai skiria ją nuo kitų karo
zonų, kur vietos valdžios dažniausiai nebūna veiks-
nios. Todėl TVF ir PB padeda Ukrainos vyriausybei
vykdyti jos kasdienius finansinius įsipareigojimus
– mokėti algas, pensijas ir kt. G. Skaistė tikisi, jog to-
lesnė pagalba Ukrainai bus siejama ir su jos narys-
te Europos Sąjungoje, todėl procesas bus sklandes-
 nis. 

Ministrė priminė, jog Lietuva ragi no tarptautinę
bendruomenę išbraukti Rusiją ir Baltarusiją iš TVF
ir PB narių sąrašų, to prašė ir Ukrainos prezidentas
Volodymyras Zelenskis, tačiau kol kas Rusijai užte-
ko įtakos užblokuoti abiejų tarptautinių organizacijų
komunikatus dėl juose vartojamo žodžio ,,karas”, tai-
gi susitikimai bai gėsi be vieningų pranešimų. Pagal
PB skaičiavimus, Ukrainos atstatymui gali prireik-
ti mažiausiai 60 milijardų JAV dolerių. 

Klausiau ministrės, kodėl Rusijai vis dar lei-
džiama įtakoti Jungtinių Tautų Organizacijos ir kitų
pasaulio valstybes vienijančių organizacijų veiklą,
juk JTO šalys narės dalyvauja ir PB bei TVF veik-
loje. Kaip taikliai pastebėjo G. Skaistė, tai lemia or-
ganizacijos sukurtos taisyklės, o jas pakeisti galima
tik valstybėms narėms susitarus. Taigi, nepaisant
daugybės Rusiją smerkiančių įvairaus lygio prane-
šimų, Rusijos atstovai vis dar turi galimy bių įtako-
ti tarptautinių organizacijų veiklą.

Vakarų valstybės ir jų partneriai Rusijai, jos val-
džiai ir verslo elitui, pritaikė precedento neturinčias
sankcijas, tačiau karo nesustabdė, taigi, atrodo, jog
laukiamo poveikio nepadarė. Bet ministrė įsitikinusi,
jog sankcijos tikrai turės įtakos Rusijos ekonomikai,
tiesiog reikėtų vertinti trumpalaikes ir ilgalaikes
sankcijų pasekmes.

Pasak jos, buvo tikėtasi, jog trumpa laikės sank-
cijos privers Vladimirą Putiną derėtis. Kadangi to
neįvyko, ilga laikėmis sankcijomis reikia susilp -
ninti Rusijos ekonomiką tiek, kad ji negalėtų fi-
nansuoti karo mašinos. Kai Rusija nepajėgs paga-
minti ar nusipirkti tankų, lėktuvų, bombų ir nega-

Lietuva saugi, Lietuvos ekonomika stipri, lietuviai kūrybingi
lės išlai kyti di-
džiulės kariuome-
nės, ji nekels pavo-
jaus kitoms Euro-
pos valstybėms,
nes šiuo metu ben-
dra nuotaika yra
tokia, kad V. Puti-
nas Ukrainoje ne-
sustos.

Tačiau skai-
tant Rusijos nau-
jienas ar rusų įra-
šus socialiniuose
tinkluose, akivaiz-
du, kad daugumai
rusų Vakarų sank-
cijos nieko nepa-
keitė, nes jie, kaip
vargingai gyveno,
taip ir toliau gyve-
na vargingai. Kaip
tikėjo Putinu, taip
ir toliau tiki.

G. Skaistė su-
tiko, kad nuo informa cijos atkirstų rusų mąstysenos
nepakeisi, tačiau, kita vertus, ji įsitikinusi, jog Pu-
tinas puikiai suvokia tikrąją situaciją, ir tam tikrų
sankcijų nenori, ypač energijos sektoriuje, nes tai tik-
rai turėtų įtakos šalies ekonomikai. Ruošiamas šeš-
tasis sankcijų paketas, ir Putinas kažkada turės no-
rėti kalbėtis su tais, kuriuos jis dabar įvardija prie-
šais.

Anot ministrės, Lietuva yra viena iš daugiausiai
pagal bendrąjį vidaus produktą paramos Ukrainai
skiriančių valstybių ir bene pirmoji, kuri skyrė gink-
luotės Ukrainai.

Lietuvos biudžetas neseniai buvo peržiūrėtas ir
atnaujintas, jame numa tant lėšas pabėgėliams iš Uk-
rainos Lietuvoje, kad jie galėtų normaliai gyventi, kol
galės grįžti namo.  

Lietuvos Vyriausybės duomenimis, sienos su Uk-
raina neturinčioje Lietuvoje šiuo metu yra jau netoli
50 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos, o tai suda ro apie 2
proc. visų šalies gyventojų. Estijoje pabėgėlių iš Uk-
rainos – apie 2.5 proc. visų gyventojų. Žinoma, kad
Ukrainos pasienio valstybėse pabėgėlių yra dar
daugiau.

Su Rusija, Baltarusija ir Ukraina Lietuva dėl
savo geografinės padėties turėjo intensyvių ekono-
minių ryšių, ir karas juos nutraukė. Eksportas į šias
šalis beveik sustojo, tiesa, ministrė, pažy mėjo, jos Lie-
tuva neturėjo didelės eksporto į Rusiją apimties, tu-
rėjo daugiau perparduodamų prekių iš kitų vals ty-
bių, o tokia veikla paprastai nesukuria didelės pri-
dėtinės vertės, tad jos žlugimas Lietuvos ekonomikai
neturės didelio neigiamo poveikio.

Su Baltarusija santykių šiuo metu kaip ir nėra,
Lietuva netgi stato kelių metrų aukš-
čio sieną tarp Lietuvos ir Baltaru-
sijos.  

Ministrė jaučia padėką Vakarų
partneriams, kurie palaikė Lietuvą
ir jos konflikte su Baltarusija, ir
ginčuose su Kinija. Investuotojai
Lietuva pasitiki, taigi tie konfliktai
neturėjo tokio ilgalaikio poveikio,
koks buvo pranašaujamas

Ministrė nuramino: namų
fronte viskas ramu

Kai pokalbis pasisuko apie Lie-
tuvos vidaus situaciją ir Lietuvos
ekono miką, gerų naujienų teko iš-
girsti daugiau nei blogų. Lietuvos
ekonomika tikrai neblogai atlaikė ir
pandemiją, stabiliai laikosi ir da-
bartinėje situacijoje. 

Paklausta, kokios yra pagrindi-
nės stabilios Lietuvos finansinės si-
tua cijos priežastys, ministrė pažy-
mėjo, kad pagrindinis mokesčių va-
riklis yra stabiliai veikiančios pra-
monės įmonės. Per pastaruosius me-
tus stebimos ženklios Lietuvos įmo-

nių investicijos į naujas technologijas ir jų verslo plėt-
rą, taigi galima tikėtis, jog ekonomikos augimas nau-
jus sukrėtimus atlaikys.

Lietuvoje pastaraisiais metais gerai surenkamas
pelno mokestis. Minist rė paminėjo ir JAV farmaci-
jos kompa nijas, turinčias padalinių Lietuvoje, kurios
sukūrė daug gerai apmokamų darbų. Nedarbo lygis,
nepaisant pan demijos, yra žemas. 

Kaip ir daugelyje kitų valstybių, išau gęs varto-
jimas reiškia gerai surenka mą pridėtinės vertės mo-
kestį; per pastaruosius metus augo ir atlyginimai, o
su jais augo ir į valstybės biudžetą surenkamas pa-
jamų mokestis. 

Dažnai Lietuvos socialiniuose tinkluose ar nau-
jienų tinklalapių komentaruose matyti nusivyli-
mas valdžia ar net gi depresijos apraiškos. Kaip tai
su prasti – jei ekonomika stipri, atlyginimai auga, o
nedarbo lygis žemas?

Ministrė paaiškino, jog daliai visuo menės vis
tiek atrodo, kad turi bū ti daug geriau. Jei paklausi
žmonių, kokia turėtų būti jų pensija ar atlyginimas,
jie dažnai nurodo dvigubai dides nius skaičius. Bet
ji siūlė žiūrėti į tikrus Lietuvos ekonomikos statis-
tikos duomenis, kurie liudija, jog Lietuvos ekonomika
yra stipri, lietuviai išradin gi, gebantys greitai pri-
sitaikyti prie įvairių iššūkių. 

Paprašyta pakomentuoti vis dažniau girdimus
ekspertų perspėjimus, jog Lietuvos ir kitų šalių
ekonomikos augimas yra trumpalaikis ir reikia
ruoš tis rimtai recesijai, ministrė pripa žino, jog pa-
saulio ekonomikos neapibrėžtumas yra akivaizdus,
ir daug lems, kaip ir kada baigsis karas Ukrai noje,
kokios sankcijos ir kaip ilgai bus taikomos, nes jos
įtakoja ir Europos Sąjungos, pagrindinės Lietuvos
prekybos partnerės, ekonomiką. Tiksliai pasaky ti,
kas pasaulio laukia,  neįmanoma, tačiau negalima
ir teigti, kad viskas yra netvaru, – tvirtino G. Skais-
tė.  

Tačiau ji yra įsitikinusi, kad Lietuva saugi, o eks-
pertai jokios grėsmės mūsų saugumui nemato, vie-
ninteliai iššūkiai gali būti kibernetinės atakos.
,,Lietuva yra NATO valstybė, ir po NATO skėčiu Ru-
sija nenorėtų lįsti”, – teigė G. Skaistė.   

Anot ministrės, strateginės Lietu vos Vyriausy-
bės reformos vykdomos pagal planą, nors tenka pri-
sitaikyti prie kintančios situacijos ir augančios inf-
liacijos. ,,Tiesiog reikia reaguoti, padėti vartotojams,
todėl paren gėme apie 2 milijardų eurų dydžio fi-
nansinės paramos projektą, kuris apims ne tik šiuos
metus”, – sakė G. Skais tė. 

Vienas iš svarbiausių strateginės veiklos punk-
tų – atsinaujinančios energijos skatinimas. Dabar-
tinės Lietuvos Vyriausybės tikslas – iki 2030 m. 93 pro-
centus Lietuvoje naudojamos energijos išgauti per
atsinaujinančios energijos šaltinius. 

Pokalbio pabaigoje ministrė man sakė, kad ga-
liu ramiai planuoti vasaros kelionę į saugią Lietuvą.
Žinau, jog tikrai ne aš viena tai noriu girdėti.

Su JAV iždo sekretorės pavaduotoju Wally Adeyemo.
Ministrės�,,Twitter”�paskyros�nuotraukos

Diskusija su Elisabeth Braw (d.) Amerikos verslo institute.
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TELKINIAI

ROMA BIKULČIUS

2022 m. balandžio mėn. 9 dieną Pa sau-
lio lietuvių centre Lemonte (PLC) įvyko
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
XXII visuotinis dalinių suvažiavimas.
Jame dalyvavo  šauliai iš Čikagos (IL),
Detroito (MI), Los Angeles (CA) ir Flori-
dos Rytinės pakrantės. Specialiai į su-
važiavimą atvyko  Lietu vos šaulių sąjun -
gos vadas pulkininkas Albertas Dapkus
su delegacija. 

Šventės dalyviai rinkosi į šv. Mišias
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, kurias atnašavo LŠSI ka-

pelionas kun. Jaunius Kelpšas. Po šv.
Mišių suvažiavimo dalyviai padėjo gė-
lių prie Adolfo Ramanausko-Vanago pa-
minklo. Vėliau programa vyko salėje.
Buvo su giedoti JAV ir Lietuvos himnai,
sukalbėta invokacija bei tylos minute
pagerbti mirę ir žuvę, nukankinti šau-
liai, laisvės kovotojai už Lietuvos ne-
priklausomybę kovose prieš raudoną-
jį tironą. XXII LŠSI suvažiavime svei-
ki nimo žodžius tarė JAV LB pirmi-
ninko pavaduotoja Daina Miežlaiškis,
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi-
ninkas adv. Saulius Kuprys, JAV LB
Lemonto apylinkės pirmininkė Viole-
ta Valaitytė, LŠS vadas plk. Albertas
Dapkus, V. Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidentas Stasys Ignatavičius. Šiltus

prisiminimus ir padėkos žodžius šau-
liams Lietuvoje ir išeivijoje tarė a. a. il-
gamečio LŠSI vado Mykolo Abariaus
(palaidotas 2022 m. vasario 16 d.) duk-
ra Violeta Abariūtė.  Malonu buvo sve-
čių gretose matyti Lituanistikos tyrimo
centro tarybos pirmininką dr. Robertą
Vitą, Lietuvos automobilių sporto lenk-
tynininką čempioną, Dakaro ralio vie-
nuoliktosios vietos laimėtoją Vaidotą
Žalą ir jo tėvelį Kęstutį Žalą, Audrių ir
Gediminą Skaisčius ir kitus garbingus
svečius. 

Svečiai ir šauliai, negalėję atvyk-
ti į suvažiavimą, atsiuntė savo sveiki-
nimus raštu. Dalyvius sveikino Lietu-
vos Respublikos generalinė konsulė
Čikagoje Sigrida Mulevičienė,  LŠS
pradinininko V. Putvinskio-Pūtvio pro-
vaikaitis architektas Stasys Pūtvis ir
V. Putvinskio šaulių kuopos Kanadoje
vadas Vytautas Pečiulis. 

Vėliau vyko diskusijos dėl Lietu-
vos šaulių sąjungos išeivijoje statuto
projekto, veiklos koordinavimo su šau-
lių daliniais Europoje ir atstovavimo
LŠS. 

Suvažiavimo metu įvyko ir rinki-
mai, kurių metu naujuoju Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje vadu tapo
šaulys Ovidijus Bernatonis. 

Naujai išrinktas vadas pasirašė ir
įteikė LŠSI šaulio žvaigždės ordino
ap dovanojimą Juliui Rūteniui Butkui,
kuris net tris kadencijas (9 metus) va-
dovavo LŠSI.

Suvažiavime išrinktas naujas šaulių vadas

Ilgametis LŠSI vadas Julius R. Butkus perduoda sąjungos vėlia-
vą naujai išrinktam vadui Ovidijui Bernatoniui. Šauliai padėjo gėlių prie Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo.

Šaulių padėka J. R. Butkui už vadovavimą LŠSI.

Iš k.:  V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Lietuvos šaulys Gedi-
minas Skaistys, šaulys iš Floridos Klemensas Petrus, LŠS vadas plk. Albertas Dapkus, dr.
Audrius Skaistys. 

Po šv. Mišių – LŠSI suvažiavimo dalyviai su kapelionu kunigu Jauniumi Kelpšu. LŠSI�archyvo�nuotraukos
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Generalinis konsulas New Yorke Vac-
lovas Šalkauskas balandžio 23 dieną
dalyvavo Tado Kosciuškos pagerbi-
 mo ceremonijoje West Pointe. 

„Pirmas žingsnis išsilaisvinant
iš vergovės  yra nebijoti būti
laisvu, o pirmas žingsnis į

pergalę yra patikėti sa vo jėgomis”, –
sveikinimo kalboje gene ralinis kon-
sulas V. Šalkauskas priminė Tado
Kos ciuškos žodžius, kurie ir šiandien
aktualūs už nepriklausomybę kovo-
jančioms tautoms. 

Tadas Kosciuška yra legendinis
didvyris, kuris sujungia Lietuvos,
Lenki jos, Baltarusijos, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų tautų kovos už laisvę is-
torijas ir mums šiandien primena,
kad herojiškos ir drąsios asmenybės
gali keisti vi sų mūsų ateitį.

West Pointe  minėjimą kasmet ren-
gia Tado Kosciuškos draugų asociaci-
ja Amerikoje. Šiais metais Lietuvos
himną giedojo Kristina Malinauskaitė.

West Pointo tvirtovė, įkurta  1778
me tais, buvo  žymiausias Tado Kosciuš -

GAILA NARKEVIČIENĖ

Neseniai JAV Lietuvių Ben-
druomenės Bostono apylin-
kėje ir Švento Petro bažny-

čioje apsilankė ypatingas svečias iš
Lietuvos – Kauno arkivysku pas eme-
ritas Lionginas Virbalas SJ. Ta pro-
ga pakalbinau vieną iš Bostono lie-
tuvių apaštalinės misijos vadovių dr.
Aldoną Lingertaitienę. 

Miela Aldona, trumpai pristaty kite
mūsų svečią, arkivyskupą Lionginą Virbalą. 

Vyskupas Lionginas Virbalas SJ
yra Kauno arkivyskupas emeritas,
šiuo laiku paskirtas į Šiluvą.  Vyskupas
Virbalas ruošėsi kunigystei pogrin-
džio seminarijoje ir vėliau – Kauno se-
minarijoje. Po to tęsė mokslus užsieny -
je, Romoje studijavo dvasingumo teo lo-
giją. Jis įstojo į Jėzaus Draugiją, ėjo
įvai rias pareigas, tarp kurių – ir Vil-
niaus Šv. Kazimiero bažnyčios rekto-
riaus.  Popiežius Pranciškus jį pasky-
rė Panevėžio vyskupu, vėliau – Kauno
arkivyskupu metropolitu.  L. Virbalas
yra buvęs Lietuvos Vyskupų Konferen -
cijos vicepirmininkas ir Liturgijos
Komisijos pirmininkas. Neįmanoma
trumpai papasakoti apie šio žmogaus
nuveiktus darbus.  Vyskupas Virbalas
kalba penkiomis kalbomis – be gimto-
sios lietuvių, moka italų, ispanų, rusų,
vokiečių. Ir dar Bostone pastebėjau,
kad jis puikiai susikalbėjo anglų kalba.

Bostone teko geriau susipažinti
su šiuo dvasininku ir pažinti jo švelnų,
atvirą būdą ir gerą širdį. Daug bosto-
niš  kių sakė, kad jiems buvo malonu su
šiuo dvasininku susipažinti ir pasikal -
bėti.  Tai ne tik gabus, išsimokslinęs ir
aukštas pareigas pasiekęs vyskupas,
bet ir nuoširdus ir šiltas asmuo.

Kodėl, jūsų manymu, vyskupo apsi-
lankymas pas Bostono lietuvius toks svar-
bus ir ypatingas?

Vyskupo apsilankymas JAV LB
Bostono apylinkėje buvo tikrai svarbus
ir ypatingas. Jis aplankė Bostono litua -
nistinę mokyklą ir gražiai bendravo su
tėvais, mokytojais ir vaikais.  Su vyres -
niais mokiniais mokėjo pajuokauti,
su mažyliais kalbėjo pritūpęs. Jis visus
pakvietė švęsti Velykas parapijoje.  Ir
ma tėm rezultatus. Verbų sekmadienį ir
per Velykas bažnyčioje buvo daug jau-
nimo ir jaunų šeimų. Vyskupas taip pat
ap lankė Bendruomenės paruoštą Ne-
pri klausomybės šventę Bostono Lietu -
vių piliečių klube, gražiai pasikalbėjo
su šventės dalyviais. O Švento Petro pa-
rapijoje  vyskupas Lionginas paruošė
re kolekcijas, lietuvių kalba klausė iš-
pažinčių, aukojo šv. Mišias Verbų sek-

Pagerbė Tado Kosciuškos atminimą

Simona Smirnova, talentinga jauna lie-
tuvė kompozitorė ir atlikėja, neseniai
savo talento gerbėjus nustebino nau-
ju kūriniu „Jauna meilė”.   

Subūrusi Nyderlandų, Japonijos ir
JAV atlikėjus (Simona Smirnova,
Vivienne Aerts, Takuma Mat-

sui, Erik Schark), lietuvė muzikė ba-
landžio 21 dieną New Yorko Atsimai-
nymo bažny čioje (Church of  the Trans-

figuration) žiū rovams atliko šį kūrinį
lietuvių kal ba ir sulaukė daug plojimų
bei komp limentų.

„Šis kūrinys yra sukurtas dide-
liam chorui”, – dalijosi planais Simo-
na ir minėjo ką tik išleistą savo naują
albumą „Bird language” (Paukštelių
kalba). Tuo tarpu vienas iš atlikėjų gru-
 pės – Takuma Matsui pripažino, kad
pati lietuvių kalba jam tapo iššūkiu, ta-
čiau ja dainuoti buvo lengva. 

Vyskupo Liongino Virbalo 
apsilankymas Bostone

madienį, vadovavo Didžiojo Tridienio
ir  Velykų pamaldų iškilmėms. Visos
Di džiosios savaitės metu dar susitiko
su mažesnėmis tikinčiųjų grupėmis pa-
sikalbėti ir pasidalinti mintimis apie ti-
kėjimą, apie problemas Ukrainoje ir
apie mūsų parapijos ateitį.  Buvo nuo-
sta bu, kad Bostono kardinolas Sean
O’Malley, pakvietė vyskupą Lionginą į
Katedrą Krismos dalyvauti šv. Mišiose.
Į Krismos šv. Mišias susirenka arki-
vyskupijos kunigai ir vyskupai.  Kar-

dinolas gražiai pasveikino svečią iš Lie-
tu vos ir jį pristatė visiems susirinku-
siems.  Kardinolas katedroje pranešė,
kad vyskupas Lionginas aplankė lietu -
vius Bostono apylinkėje. O privačiai
kar  dinolas pasakojo vyskupui, kad jo
pradžios mokyklos mokytojos buvo
lietuvės vienuolės, kurios jam paliko di-
delį įspūdį.

Mūsų Lietuvių Apaštalavimo misi -
ja ir jos taryba, kuriai vadovauja Glo-
 ria Adomkaitienė ir aš, pajutome tikrą
džiaugsmą per šias Velykas. Para   pija
lyg atsigavo.  Liturgijos buvo ypatingai
gražios.  Įgijome daug vilties ateičiai.
Susidarė nuostabus branduolys para-
pijiečių, kurie įsijungė į velykinių
švenčių planavimą ir pasiruošimą. Kle-
bonas Fr. Peter DeFazio ir kiti kunigai,
kurie gyvena klebonijoje, taip pat džiau-
gėsi vyskupo buvimu.  Fr. Peter pasakė,
kad vyskupas Lionginas bu vo „geros
valios ambasadorius” („good will am-
basador”) visur, kur tik jis lankėsi,
ypač tai pasakytina apie susitikimą su
kardinolu Sean O’Mal ley. Džiau giamės
ir labai laukiam, kad vyskupas Lion-
ginas ateityje vėl mus aplankytų. O šiuo
metu tariamės su Pranciškonais Ken-
nebunke prašydami, kad dažniau at-
vyktų lietuvis kunigas į Bostoną laikyti
šv. Mišias lietuvių kalba.  

Iš d.: G. Adomkaitienė, L. Virbalas, A. Lingertaitienė kalbasi su su Bostono lituanistinės mo-
kyklos vyresniųjų klasių mokiniais.

Simona Smirnova, Vivienne Aerts, Takuma Matsui ir Erik Schark dainuoja lietuviškai. 

Lietuvos atstovai West Pointe – V. Šalkaus-
kas ir K. Malinauskaitė, šventėje sugiedojusi
Lietuvos himną. 

Tarnystė – būti ten, kur labai reikia

Užsienio atlikėjai 
dainavo lietuviškai

kos projektas. Ši tvirtovė  suvaidino le-
miamą vaidmenį Amerikos revoliuci-
jos istorijoje, o dabar čia  yra įsikūru-
si prestižinė JAV karo akademija.

Parengta pagal LR generalinio konsu-
lato New Yorke inf. ir nuotr. 

LR gen. konsulo V. Šalkausko kalba Tado Kosciuškos pagerbimo ceremonijoje. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Suomija ir Švedija nori stoti į NATO

Įprastai gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse buvo švenčiama iškilmingu minėjimu. 
Lrytas�nuotr.

Helsinkis (ELTA) – Suomija ir Švedija ruošiasi gegužę kartu paskelbti, kad
nori stoti į NATO.

Abi šios šalys tradiciškai laikosi neutraliteto, tačiau, Rusijai užpuolus Uk-
rainą, padidėjo gyventojų pritarimas galimai narystei Aljanse.

Suomių laikraštis „Iltalehti” paskelbė, kad gegužės 16 dieną prasidėsian-
čią savaitę numatomas Suomijos ir Švedijos lyderių susitikimas, kurio metu abi
šalys paskelbs, kad sieks narystės NATO. 

Suomijos užsienio reikalų ministras Pekka Havisto atsisakė pakomentuo-
ti, tačiau pakartojo savo įsitikinimą, kad Helsinkis ir Stokholmas galėtų priimti
panašius sprendimus.

Rusija yra perspėjusi, kad, jei Suomija ir Švedija įstos į NATO, Baltijos re-
gione bus dislokuoti branduoliniai ginklai.

Rusija reikalauja rublių  
Briuselis (ELTA) – Europos Sąjungos valstybės stengėsi suprasti Rusijos

sprendimą nutraukti dujų tiekimą į Lenkiją ir Bulgariją, norėdamos išsaugo-
ti dujų tiekimą ir nepažeisti Maskvai taikomų sankcijų.

Rusijos „Gazprom” paskelbė sustabdanti dujų tiekimą abiem ES šalims, ne-
sulaukusi iš jų apmokėjimo rubliais.

Energetikos milžinė teigė, kad šalys pažeidė Rusijos prezidento Vladimiro
Putino įsakymą už dujas mokėti tik Rusijos valiuta, o ne doleriais ar eurais.

Reikalavimas mokėti rubliais daugiausia aiškinamas kaip Kremliaus gud-
rybė, kuria siekiama savo dujų tiekimą paversti ginklu ir sukurti teisines spra-
gas sankcijose, kurias ES nusprendė taikyti Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.

Siekdama, kad jos reikalavimas būtų vykdomas, Rusija nurodė „nedraugiškų
šalių” energetikos bendrovėms pakeisti savo mokėjimus už dujas į rublius „Gazp-
rombank” banke; kai kurios ES šalys, įskaitant Vokietiją, teigia, kad šis rei-
kalavimas nepažeidžia sankcijų.

„Mokėjimai bus atliekami eurais, o paskui „Gazprombank” juos perves į va-
dinamąją K sąskaitą”, – sakė Vokietijos ekonomikos ministras Robert Habeck,
kurio šalis yra labai priklausoma nuo rusiškų dujų.

Tačiau kiti, įskaitant Europos Komisiją, įspėjo, kad toks pervedimas gali
būti pažeidimas, dėl kurio dujų importuotojams kiltų teisinė rizika.

Siekdami išsiaiškinti šią painiavą, Europos energetikos ministrai rengia
skubų posėdį ir paprašys ES vykdomosios valdžios institucijos – Europos Ko-
misijos – pateikti aiškesnes teisines rekomendacijas, kaip elgtis su Rusijos rei-
kalavimais.

Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, praėjusiais metais Rusija
tiekė 32 proc. visų ES ir Jungtinės Karalystės suvartojamų dujų, o 2009 metais
– 25 procentus.

Neleis Rusijai šantažuoti Europos 
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Joe Biden  pareiškė, kad JAV ne-

leis Rusijai naudoti „dujų šantažo” siekiant daryti spaudimą Europos sąjun-
gininkėms ir susilpninti sankcijas, kurios buvo įvestos Maskvai dėl jos invazijos
į Ukrainą.

„Mes neleisime Rusijai gąsdinti ar šantažuoti, kad išvengtų šių sankcijų.
Neleisime jai naudotis savo nafta ir dujomis, kad išvengtų pasekmių dėl savo
agresijos”, – sakė J. Biden.

M. Kvedaravičiaus vardu pavadinta gatvė
Biržai (BNS) – Vienai Biržų gatvių

suteiktas rusų karių Ukrainoje nužudyto
režisieriaus Manto Kvedaravičiaus var-
das, jam taip pat suteiktas garbės pilie-
čio vardas.

M. Kvedaravičiaus vardas bus su-
teikiamas dabartinei V. Montvilos gatvei.

Kaip sakė Biržų savivaldybės ad-
ministracijos direktorės pavaduotoja
Astra Korsakienė, „V. Montvila – tary-
binis poetas, menkaverčių eilių kūrėjas,
šlovinęs sovietus ir tarybinę santvarką”.

Pasak jos, šis gatvės pavadinimas
buvo vienas iš nedaugelio Biržuose li-
kusių sovietinių reliktų.

M. Kvedaravičiui taip pat suteiktas
Biržų rajono savivaldybės garbės pilie-
čio vardas. Garbės piliečio ženklas bus
įteiktas mirusiojo šeimai. 

Lietuvis kino kūrėjas, kultūros antropologas M. Kvedaravičius žuvo Ma-
riupolio mieste, į kurį atvyko miestui jau esant apsuptyje. 45-erių metų režisierius
šiame mieste 2015 metais nufilmavo dokumentinę kino juostą „Mariupolis”.

Kovo mėnesį atvykęs į Ukrainą, žinomas režisierius fiksavo apsuptame ir
karo niokojamame mieste likusius gyventojus ir jų istorijas.

1976 metais gimęs M. Kvedaravičius 2011-aisiais sukūrė apdovanojimų pelniusį
dokumentinį filmą apie karo nualintą Čečėniją ir nuolat dingstančius jos gyventojus
„Barzakh”. 2016 metais jo filmas „Mariupolis” pateko į Berlyno kino festivalį. 

2019 metais pirmasis jo vaidybinis filmas „Partenonas” buvo išrinktas į Ve-
necijos kino festivalio konkursinę programą „Kino kritikų savaitė”.

Indija planuoja Lietuvoje atidaryti ambasadą
Vilnius (URM inf.) – Indija planuoja Lietuvoje atidaryti ambasadą, sako už-

sienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
G. Landsbergis  lankėsi Indijoje, Naujajame Delyje, kur susitiko su šalies

premjeru Narendra Modi ir užsienio reikalų ministru Subrahmanyam Jais-
hankar.

Abiejų šalių pareigūnai aptarė dvišalius santykius, Rusijos karą Ukraino-
je.

Naujasis Delis jau seniai bando išlaviruoti santykiuose su Vakarais ir Mask-
va, kuri tiekia Indijai didžiąją dalį ginklų. Tačiau dėl Rusijos invazijos į kai-
myninę šalį išlaikyti šią pusiausvyrą darosi sudėtinga.

Indija atvirai nepasmerkė Kremliaus ir nepalaikė Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos rezoliucijos, smerkiančios Maskvos agresiją.

Lietuva yra pasirengusi pervežti Ukrainos derlių
Vilnius (Ministerijos inf.) – Susisiekimo ministras Marius Skuodis, su Uk-

rainos žemės ūkio ministru Mykola Solskiu, aptarė bendradarbiavimą dėl Uk-
rainos grūdų derliaus gabenimo geležinkeliais. Siekiant kuo greičiau atverti lo-
gistikos kanalus Ukrainos grūdų eksportui į Europos ir pasaulio rinkas, arti-
miausiu metu planuojamas bandomasis vežimas geležinkeliu per Lenkiją į Klai-
pėdos uostą.

„Kartu ieškome optimalių sprendimų, kaip dalį krovinių iš Ukrainos eks-
portuoti per Klaipėdos uostą. Šią savaitę numatytas pirmasis bandomasis kro-
vinys iš Ukrainos”, – po susitikimo su Ukrainos ministru sakė susisiekimo mi-
nistras M. Skuodis.

Ukrainos partneriams pasiūlytas maršrutas eina nuo Medykos terminalo
(Lenkijos ir Ukrainos pasienyje) iki Klaipėdos uosto Lietuvoje. 

Lietuvos krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo” yra visiškai pasiruošu-
si gabenti šį krovinį ir prieš kelias savaites pateikė pasiūlymų Ukrainos ben-
drovėms dėl grūdų vežimo.

AB „Lietuvos geležinkelių” teigimu, Medykoje esantys du terminalai šiuo
metu pajėgūs praleisti po vieną traukinį per dieną. Esant tokiam pralaidumui,
per metus būtų galima vežti apie 1 mln. tonų grūdų. Jeigu nebūtų jokių apri-
bojimų Lenkijoje, jau šiandien „Lietuvos geležinkelių” turimi pajėgumai leis-
tų gabenti dvigubai didesnį kiekį, o artimiausiu metu pajėgumą būtų galima pa-
didinti daugiau nei iki 3 mln. tonų grūdų per metus. 

Šis grūdų gabenimo maršrutas logistikos požiūriu yra sudėtingas dėl skir-
tingų geležinkelio vėžių – Ukrainoje ir Lietuvoje naudojama plačioji, o Lenki-
joje – siauroji geležinkelio vėžė, dėl to pasienyje tektų keisti vagonų riedmenis.

Ukraina artimiausiu metu siekia eksportuoti iki 20 mln. tonų pernykščio
derliaus kviečių ir kukurūzų.

Gegužės 9-ąją sulauks žinių apie karą Ukrainoje
Vilnius (BNS) – Gegužės 9-ąją atvykstantys į kapines paminėti sovietų per-

galės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare sulauks infor-
macijos ir apie karą Ukrainoje, žada Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

„Gegužės 9-ąją, kas ateis į kapines, mes pasitiksime su detalesne ir tikres-
ne informacija, kas yra kas. Nes šūkis ‘never again’, akivaizdu, nėra pakankamas,
tas ‘again’ vyksta. Iš kapinių politinių debatų lauko nedarysime, bet vis dėlto
bus aiški informacija, kokiomis sąlygomis gyvename. Ji bus detalesnė, ne šiaip
lyg niekur nieko”, – sakė R. Šimašius.

Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės Antrajame pasauliniame kare
prieš nacistinę Vokietiją dieną, Vilniuje didžiausi minėjimai vyksta Antakal-
nio kapinėse, dažnas atvykusiųjų atributas – Georgijaus juostelės, kurias Sei-
mas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti.

„Drausti į kapines eiti mes neturime pagrindo ir nesiruošiame, kažkas gal
ir turi asmenines priežastis ateiti”, – kalbėjo meras.

Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad gegužės 9-ąją Lietuvoje ga-
limos provokacijos ir smurtiniai incidentai. 

Kultūros ministras Simonas Kairys šią savaitę paragino gyventojus veng-
ti provokacijų gegužės 9-ąją ir leisti prie kapinių ar kitose minėjimo vietose dirb-
ti pareigūnams.

M. Kvedaravičius rusų okupantų buvo
nušautas Ukrainos Mariupolio mieste. 

LRT�nuotr.�
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66 Rusijos karo Ukrainoje dienos

Tą dieną, kai Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterres lankėsi Kyjive, vos
už dviejų kilometrų nuo tos vietos, kur jie posėdžiavo, Rusija paleido 5 sparnuotąsias ra-
ketas. AP�nuotr.�

Okupantų nuostoliai. Rusijos armija
Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki balan-
džio 28 d. jau neteko apie 22,8 tūkst. ka-
reivių. 

Per šį laikotarpį okupantai rusai
neteko 970 tankų, 2 389 šarvuotųjų ko-
vos mašinų, 431 artilerijos sistemos, 151
reaktyvinės salvinės ugnies sistemos,
72 priešlėktuvinės gynybos priemo-
nių, 187 lėktuvų, 155 sraigtasparnių, 1
688 automobilių, 8 laivų, 215 dronų.

Laukia atpildas. Ukrainos tyrėjai nu-
statė daugiau kaip 8 000 įtariamų karo
nusikaltimų atvejų nuo Rusijos inva-
zijos pradžios, sakė Ukrainos genera-
linė prokurorė Iryna Venediktova.

„Iš tiesų tai yra 8 600 bylų tik dėl
karo nusikaltimų ir daugiau kaip 4 000
bylų, kurios yra susijusios su karo
nusikaltimais”, – sakė I. Venediktova.

Dokumentuose užfiksuoti įtariami
nusikaltimai apima „civilių žudymą,
civilinės infrastruktūros bombarda-
vimą, kankinimus” ir „seksualinius
nusikaltimus”, apie kuriuos praneša-
ma „okupuotose Ukrainos teritorijose”,
sakė I. Venediktova.

Prašo pagalbos. Ukrainos Mariu-
polio uostamiestyje esančią „Azovstal”
gamyklą ginančio ukrainiečių „Azovo”
pulko vado pavaduotojas paprašė Ky-
jivo pagalbos.

„Raginu karinę ir politinę vado-
vybę imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų
galima pralaužti (Rusijos) blokadą ar
evakuoti visus savo tėvyne tikinčius
žmones”, –  teigė pulko vado pavaduo-
tojas Sviatoslavas Palamaras. 

Pasak jo, pulko nariai vis dažniau
klausia, kodėl Kyjivas netesi savo pa-
žadų. „Kas gali mums atsakyti – kodėl
mes vieni stovime prieš artileriją, laivus
ir lėktuvus?” – klausė S. Palamaras.

„Azovstal” gamykloje Ukrainos
Mariupolio uostamiestyje esantiems
žmonėms pradeda stigti vandens ir
maisto. 

Šiame metalurgijos komplekse
maisto ir vandens atsargų turėjo pa-
kakti trims savaitėms, tačiau čia uk-
rainiečių kariai ir civiliai įstrigę jau
beveik du mėnesius. Įmonės direkto-
rius Jurijus Ryženkovas teigė nežinąs
tikslaus ten esančių gamyklos dar-
buotojų skaičiaus, tačiau ten kilo „hu-
manitarinė katastrofa”.

Jis nurodė, kad buvo kelis kartus
mėginama evakuoti ten esančius civi-
lius, tačiau „kaskart, kai žmonės mė-
gindavo išvykti, į juos buvo šaudo-
ma”. J. Ryženkovo teigimu, tenykštė si-
tuacija yra „tragiška”. 

„Azovstal” gamykla laikoma pa-
skutiniu ukrainiečių pasipriešinimo
bastionu Mariupolyje. Manoma, kad
čia gali būti įstrigę šimtai ar net tūks-
tančiai žmonių.

Manoma, kad, be karių, gamyklos
bunkeriuose gali būti įstrigę šimtai ar
net tūkstančiai žmonių.

„Azovstal” gamykla laikoma pa-
skutiniu ukrainiečių pasipriešinimo
bastionu Mariupolyje. Likusią miesto
teritoriją kontroliuoja Rusijos kariai.

Prašo negrįžti. Ukrainos sostinės
meras Vitalijus Klyčko dar kartą pa-
ragino pabėgusius gyventojus kol kas
negrįžti į Kyjivą. Ukrainiečių kariai
daro viską, kad numuštų rusų raketas,
tačiau Kyjivas dar nėra saugus miestas,
sakė jis. 

Kyjivas buvo ir yra užpuolikų tai-
kinys, pabrėžė V. Klyčko. Jis teigė ne-
galįs uždrausti žmonėms sugrįžti, ta-

čiau primygtinai rekomenduojąs to
nedaryti.

Anot V. Klyčko, vis dar pavojinga
ir priemiesčiuose, nes ten neutrali-
zuotos dar ne visos minos. Mero duo-
menimis, jau yra nuo jų žuvusių žmo-
nių.

Tieks ginkluotę. Vokietijos Bundes-
tagas priėmė dokumentą, kuriame ša-
lies vyriausybė raginama plėsti ir
spartinti sunkiosios ginkluotės tieki-
mą Ukrainai. 

Deputatai paragino federalinę vy-
riausybę „tęsti ir, kur įmanoma, spar-
tinti būtinos įrangos pristatymą į Uk-
rainą, o kartu plėsti sunkiosios gink-
luotės ir sudėtingų sistemų tiekimą”.

Okupantų valdžia. Kyjivo vyriausy-
bė perspėjo, kad Rusija planuoja Cher-
sone surengti panašų referendumą dėl
nepriklausomybės kaip ir prorusiš-
kose separatistinėse Donecko ir Lu-
hansko srityse. 

Jau kelias savaites Chersonas yra
beveik visiškai okupuotas Rusijos ka-
riuomenės. Chersono mieste ne kartą
vyko civilių protestai prieš rusų oku-
pantus. 

Prorusiška administracija taip
pat paskelbė, kad nuo sekmadienio
oficiali valiuta bus Rusijos rublis. Uk-
rainos grivina nustos galioti po ketu-
rių mėnesių pereinamojo laikotarpio.

Buča. Ukrainos prokurorai atlieka
tyrimą dėl 10 Rusijos karių, įtariamų
įvykdžius karo nusikaltimus Bučoje,
kur atsitraukus Maskvos kariuomenei
buvo rasti žmonių civiliais drabužiais
kūnai.

„Dešimt Rusijos ginkluotųjų pa-
jėgų 64-osios motorizuotosios pėsti-
ninkų brigados, priklausančios 35-ajai
armijai, karių įtariami žiauriu elgesiu
su civiliais ir kitais karo įstatymų bei
papročių pažeidimais”, – sakoma Uk-
rainos generalinės prokuratūros pa-
reiškime.

Nuo Rusijos invazijos pradžios iš
Ukrainos į kaimyninę Lenkiją jau pa-
bėgo 3 mln. žmonių.

Oligarchų turtai. Baltieji rūmai pa-
siūlė iš Rusijos oligarchų konfiskuotą
turtą panaudoti siekiant kompensuo-
ti Ukrainai žalą, kurią padarė Maskvos
sukeltas karas.

Iki šiol sąjungininkės ES įšaldė
daugiau kaip 30 mlrd. dolerių vertės
Rusijos turto, įskaitant beveik 7 mlrd.
dolerių vertės prabangos prekes, pri-
klausančias oligarchams – jachtas,
meno kūrinius, nekilnojamąjį turtą
ir sraigtasparnius.

Pripažino genocidą. Kanados įstaty-
mų leidėjai Rusijos karo veiksmus Uk-
rainoje pripažino genocidu. Priimtoje
rezoliucijoje teigiama, kad tarp rusų
karių vykdomų karo nusikaltimų yra
sistemingas ukrainiečių civilių žudy-
mas, kankinimai, prievartavimai, pa-
laikų išniekinimai. 

Kiek anksčiau šį mėnesį premjeras
Justin Trudeau atkartojo Jungtinių
Valstijų prezidento Joe Biden žodžius,
jog Rusijos veiksmai Ukrainoje yra pri-
lygintini genocidui. 

Kanada taip pat daugiau nei
dviems šimtams asmenų Rusijoje pa-
skelbė sankcijų dėl jų vaidmens sie-
kiant aneksuoti dalį rytinių Ukrainos
teritorijų.

Žala. Ukraina skelbia, kad Rusijos
sukeltas karas jai pridarė žalos už
maždaug 90 milijardų dolerių. Didžią-
ją dalį šios sumos sudaro apgadinti ke-

liai, geležinkeliai bei tiltai.
Pentagono atstovas spaudai John

Kirby sakė, kad „daugiau nei pusė” iš
90 haubicų, ilgojo nuotolio ginklų, ku-
riuos JAV siunčia į Ukrainą, jau yra ša-
lyje.

Galvoja apie Krymą. Didžioji Brita-
nija neigė, kad persistengia reaguo-
dama į Rusiją, kai užsienio reikalų sek-
retorė Liz Truss pareiškė, jog turi būti
išlaisvinta „visa Ukraina”, o tai rodo,
kad turi būti atgautas ir Krymas. 

Gynybos sekretorius Ben Wallace
sakė, kad L. Truss pastaba, išsakyta di-
delio atgarsio sulaukusioje kalboje,
atitinka ilgalaikę Vakarų poziciją nuo
pat tada, kai Rusija 2014 metais užgrobė
Krymo pusiasalį. „Mes nuolat karto-

paramą. „Mes eisime toliau ir greičiau,
kad išstumtume Rusiją iš visos Uk-
rainos”, – sakė ji ir paragino Vakarų
sąjungininkes didinti karinę gamy-
bą, įskaitant tankus ir lėktuvus, kad
padėtų Kyjivui. 

B. Wallace pakartojo, kad bet kokie
Jungtinės Karalystės tankai ir lėktuvai
nekeliaus tiesiai į Ukrainą, o vietoj to
„užpildys” sovietinių laikų atsargas,
kurias siunčia tokios šalys kaip Len-
kija. Jis patikslino, kad į Ukrainą
siunčiamos ilgojo nuotolio „Brimsto-
ne” raketos, kurios gali būti šaudomos
jūroje, „bus naudojamos virš žemės”,
tačiau Didžioji Britanija svarsto pa-
galbą priešlaivinėmis raketomis. „Ne-
paprastai svarbu, kad grūdai, kurie

Kyjivo meras primygtinai prašo dar negrįžti namo – mieste namai, butai, netgi gatvėje
gulintys ukrainiečių palaikai ar daiktai gali būti užminuoti.                                     AFP�nuotr.�

jome, kad Rusija privalo palikti Uk-
rainos suverenią teritoriją, todėl tai ne-
pasikeitė”, – sakė B. Wallace. Tačiau pa-
klaustas, ar Didžioji Britanija kariškai
parems Ukrainą kokiame nors puolime
atsiimant pusiasalį, jis atsakė: „Dar rei-
kia nueiti ilgą kelią, kol Ukraina įsiverš
į Krymą”.

„Tikrai galiu pasakyti, kad re-
miame Ukrainos suverenų integralu-
mą. Mes tai darėme visą laiką. Tai, ži-
noma, apima ir Krymą. Tačiau visų
pirma išvykime Rusiją iš ten, kur ji da-
bar įgyvendina savo invazijos planus”. 

Londone kreipdamasi į diplomatus
ir verslo lyderius L. Truss sakė, kad
Britanija „padvigubina” savo karinę

turi įtakos mums visiems, maisto kai-
noms, būtų išvežami iš Ukrainos, kad
rusai negalėtų kontroliuoti Juodosios
jūros”, – sakė jis. 

B. Wallace taip pat sakė, kad pre-
zidentas Vladimiras Putinas rengiasi
svarbiam pranešimui, skirtam Rusijos
Antrojo pasaulinio karo Pergalės die-
nai gegužės 9-ąją paminėti. 

„Jei jis nori labiau sutelkti Rusijos
žmones, turės pripažinti, kad tai yra
karas”, – sakė ministras. V. Putinas va-
dina karą „specialia karine operacija”.
„Jis negali to pripažinti pasakydamas
„aš klydau”. Jis turės tai pripažinti mė-
gindamas apkaltinti visus kitus”, įskai-
tant NATO”, – sakė B. Wallace.
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2022 m. kovo 27 d. Lietuvos ambasada Was-
hingtone kartu su Šiaurės Amerikos Ateitininkų ta-
ryba (ŠAAT) virtualiai paminėjo 50 m. sukaktį nuo
Kronikos leidimo pradžios. Minėjime dalyvavo: iš
Lietuvos – steigėjas ir pagrindinis redaktorius kar-
dinolas Sigitas Tamkevičius SJ, redaktorė ir leidė-
ja ses. Bernadeta Mališkaitė, iš JAV – viena iš Kro-
nikos platintojų Vakaruose – Marian Skabeikis.
Vilniaus uni versitetui atstovavę istorikas profesorius
dr. Arūnas Streikus ir politinių mokslų profesorė dr.
Ainė Ramonaitė aptarė Kronikos istorinį konteks-
tą bei įtaką. Minėjimą atidarė Lietuvos ambasado-
rė Jungtinėse Amerikos Valstijose Audra Plepytė. O
modera vau aš, bažnyčios istorijos profesorė Kana-
doje dr. Indrė Čuplinskaitė. Prisijungė daugiau kaip
100 klausytojų.

Dr. A. Streikus, parašęs pirmąją Kronikos isto-
riją, padėjo suprasti Kronikos atsiradimą platesnė-

je pasipriešinimo Lietuvoje istorijoje. Jis išryški no
tris svarbius etapus: pokario partizaninis pasiprie-
šinimas, katalikiškasis pasipriešinimas ir Sąjūdis.
Šeštojo ir septintojo dešimtmečio pasipriešinimas
įgavo katalikišką atspalvį, ir Kroni ka buvo labai svar-
bi šio pasipriešinimo dalis.

Kas išaiškėjo iš dalyvių kalbų – Kronika buvo ne
vieno žmogaus projektas. Tai darbas, kuris pasise-
kė, nes prisidėjo daug rankų, Kronikos bendra-
 darbiai pynė tankius tinklus, kurių dė ka tiesa galėjo
prasiskverbti pro geležinę uždangą.

Kardinolas S. Tamkevičius vadovavo Kroni-
kos leidimui daugiau kaip 10 metų, bet 1983 metais
jis buvo suimtas ir nuteistas 10-čiai metų. 1989 m. pa-
leistas į laisvę. Jis išryškino kai ku riuos įvykius ir
žmones, kurie padėjo Kronikai atsirasti ir gyvuoti.
Stalino laikais Sovietų Sąjungos oponentai buvo šau-
domi ir kalinami. Septintajame dešimtmetyje so-
vietai pasidarė jautresni pasaulio viešajai nuomo-
nei. Įkvėpė ir 1968 m. Prahos pavasaris, kai prieš ko-
munistinę valdžią sukilo čekos lovakai. Nors pro-
testai buvo numalšin ti, šis reiškinys padrąsino lie-
tuvius priešintis sovietinei sistemai. Daug pa ramos
sulaukė ir iš rusų disidentų, ypač Maskvoje. Kar-

dinolas S. Tamkevičius taip pat aptarė tai, kas
Kronikos bendradarbius motyvavo. Svar-
biausia – buvo pasitikėjimas Dievu. Žmonės
dirbo ne dėl atlyginimo, o iš idėjos, kuria ti-
kėjo. Pradėdami šį darbą jie neži nojo, kokia
bus Kronikos svarba. Jie nežinojo, kad So-
vietų Sąjunga už poros dešimtmečių sugrius.
Tai buvo vilties ir teisingumo darbas. Kas taip
pat įstrigo iš kardinolo Tamkevičiaus kalbos,
buvo tam tikra ironija. Viena vertus, ben-
dradarbiai leisdami Kroniką patyrė baimės,
bet išryškėjo ir tai, kad sovietai tiek pat (o gal
daugiau) bijojo – bijojo tikinčiųjų, religinių lei-
dinių, viešai tarto tiesos žodžio.

Ses. B. Mališkaitė padėjo klausytojams su-
prasti, kaip jautėsi dirbdama Kronikos lei-
dimo darbą. Po S. Tamkevi čiaus arešto, kar-
tu su kitomis vienuolėmis pasiryžo toliau leis-
ti Kroniką. Ji gyvai pasakojo, kaip pirminis
bejėgystės jausmas išgaravo po jos pačios areš-
to. Seselės ėmėsi darbo nežinodamos, ar sek-
sis ir kaip ilgai. Parengusios numerį ir per-

davusios jį kam nors, kad išgabentų į Vakarus, jos
laukdavo radijo pranešimų iš uždraustos Vakarų ži-
niasklaidos, ir taip įsitikindavo, kad numeris sėk-
mingai pasiekė Ameriką. Tik tada Kroniką raštu pla-
tindavo Lietuvoje. Ses. Bernadeta vaizdžiai pasako-
jo, kaip seselės įvyniodavo Kronikos medžiagą ir iš-

nešdavo kartu su skalbiniais. Prisiminė, kokios
naudingos bu vo iš Amerikos padovanotos vaikiškos
lentelės su celofaniniu lapeliu – kai pakeli, viskas,
kas parašyta, dingsta. Šie žaislai sovietų akyse tapo
grėsmin gi, imperiją griaunantys įrankiai.

Kronikos gijos buvo persimestos per Atlantą.
Amerikoje susikūrė dar vienas tinklas, padedantis
viešinti Kronikos liudijimus. Apie savo patirtį pa-
sakojo M. Skabeikis, kuri, sužinojusi apie šį neži-
nomų autorių pogrindinį leidinį, pasiekiantį Ame-
riką, nuspren dė prisidėti prie jo platinimo darbo. Ma-
rian šeima iš Lietuvos atvyko Amerikon dar prieš
šimtmetį, ir Marian pati lietuviškai nemokėjo. Ji su-
telkė savo organizacinius sugebėjimus ir pradėjo
dirbti kunigo Kazimiero Pugevičiaus vadovauja-
mame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos centre New
Yorke. Marian prisiminė, kaip Centras platino Kro-
niką ne tik Amerikos politikams, bet ir pasaulio vys-
kupams bei įvairioms žmogaus teisių organizaci-
joms. Ji taip pat savo pasakojime pabrėžė technolo-
gijos svarbą – platinimo darbas prasidėjo nuo rašo-
mosios mašinėlės ir gerokai palengvėjo atsiradus
kompiuteriams, o vėliau – ir lietuviško šrifto prog-
ramoms. Ji baigė savo pasakojimą kunigo K. Puge-
vičiaus nuolat kartotu iššūkiu. Kur jis bekalbėdavo
apie Kroniką, visada baigdavo iškeldamas Nukry-
žiuotąjį su nulaužtomis galūnėmis ir primindavo
klausytojams, kad jie turi būti Kristaus rankos ir
kojos.

O dr. A. Ramonaitės analizė pokal bio pabaigoje
pateikė perspektyvą ar lęšį, per kurį galima žvelgti
į Kronikos fenomeną – tai tinklų svarba. Ji pabrė žė,
kad Kronika buvo fenomenas tuomi, kad įstengė

veikti daugiau nei septyniolika metų. Kronikos
darbuotojai vei kė grupelėmis – ilgomis bendravimo
grandinėmis, kas neleido joms lengvai išnykti. Kro-
nikos slaptasis tinklas buvo labai tankus, ir būtent
tas tanku mas ir ne hierarchiškumas užtikrino, kad
net ir suėmus kun. Tamkevičių, Kronika galėjo
veikti toliau. Plati bendruomenė, atviri ir tankūs ry-
šiai užtikrino, kad saugumas nesugebėjo sugaudy-
ti visų galų.  

Renginio organizacinis komitetas norėjo, kad šis
paminėjimas atspindėtų Kronikos leidimą kaip
transatlantinį reiškinį. Tie faktai apie katalikų per-
sekiojimą – tos tiesos gijos, surinktos iš įvairių Lie-
tuvos kampų, rado kelią per Atlantą, kur JAV lie-
tuviai toliau tuos siūlus audė į įvairių kalbų juostas.

Dėkoju organizaciniam komitetui – Vainiui
Aleksai, Rytei Kukulskytei ir Grasildai Reinytei-Pet-
kienei už darbą bei Gabijai Juozapavičiūtei-Pet-
rauskienei už jos užrašus. Renginio įrašą ga lite
rasti ŠAAT ir Lietuvos ambasados JAV tinklala-
piuose.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” buvo fenomenas
Lietuvos ambasada Washington, DC, kartu su Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba

virtualiai paminėjo jos 50 m. leidimo sukaktį

Namas Kybartuose (Vasario 16-osios g. 19), kur seserys vie-
nuolės po kun. S. Tamkevičiaus arešto 1983-1988 m. leido
LKB Kroniką.

INDRĖ ČUPLINSKAITĖ

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” – tai ilgiausiai Sovietų Sąjungoje ėjęs pogrindinis leidinys. Nuo
1972 m. kovo 19 d. iki 1988 m. Kronikos leidėjai išleido 81 numerį. Kronikoje buvo registruojami Lietuvos
katalikų teisių pažeidimai ir Katalikų Bažnyčios perse kiojimas. Kai Kronika pasiekdavo JAV, informacija buvo
viešinama ne tik tarp lietuvių, bet ir verčiama į anglų ir kitas kalbas, kad Sovietų Sąjungos žmogaus teisių
pažeidimai būtų plačiai žinomi. Tos žinios po to grįždavo į Lietuvą radijo bangomis: apie įvykius, aprašy-
tus Kronikoje, Lietuvos gyventojai sužinodavo klausydami Vatikano, „Laisvosios Europos” ar „Amerikos bal-
so” radijo pranešimų.

Pudros dėžutė ir dantų pastos tūbelė, kuriose slapta į užsienį buvo
gabenami leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ mikro-
filmai. Ne anksčiau kaip 1972 m. kovo mėn.

Pokalbio dalyviai: Viršuje iš k.: Marian Skabeikis, prof. Indrė Čuplinskaitė, prof. Ainė Ramonaitė. Apačioje iš k.: ses. Ber-
nadeta Mališkaitė, prof. Arūnas Streikus ir kardinolas Sigitas Tamkevičius.
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Pas  Bostono  lietuvius  – Velykų  laikotarpiui

JAV LB Bostono apylinkės lietuviams labai pa-
sisekė: visą šv. Velykų laukimo ir švenčių lai-
kotarpį  su jais kartu buvo, bendravo, bažny-

čioje šv. Mišias aukojo iš Lietuvos atvykęs Kauno
arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Jis sutiko
pasidalinti savo mintimis ir su ,,Draugo” skaitytojais. 

Dvasininką pakalbino Bostono lituanistinės
mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė. 

Jūsų Ekscelencija, kokie keliai atvedė Jus į Bostoną?
Ar lankotės čia pirmą kartą?

Atvykau Lietuvių apaštalinės misi jos Bostone va-
dovės Aldonos Linger taitienės kvietimu. Jau kurį lai-
ką Bostono katalikai neturi lietuvio klebono, todėl lie-
tuviškos pamaldos vyksta tik kartą per mėnesį, kai
iš Kennebunkporto atvažiuoja pranciškonas kun. Au-
relijus Gricius OFM. Didžioji savaitė ir Velykos – la-
bai svarbus laikas. Ypač dabar, kai vyksta tiek neri-
mo keliantis karas Ukrainoje ir išgyvena me blogio
išsiliejimą tarsi per Didįjį penktadienį, kai Jėzus buvo
nukryžiuo tas. Tad dar labiau reikia tikėjimo prisi-
kėlimu, Dievo pergale prieš bet kokį blogį, net prieš
mirtį. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti dvasiškai pa-
siruošti šventėms, o svarbiausia – švęsti šiuos Kris-
taus mirties ir prisikėlimo slėpinius Bostono Šv. Pet-
ro bažnyčioje. Po kelerių metų pertraukos lietuviai
tikintieji galėjo dalyvauti Didžiojo Tridienio pa-
maldose lietuvių kalba. 

Bostoną esu aplankęs prieš trejus metus, mel-
džiausi šioje bažnyčioje vieną gavėnios sekmadienį.
Džiugu buvo tada sutikti ilgametį parapijos kleboną
monsinjorą Albertą Kontautą. Tas apsilankymas
buvo labai trumpas, o dabar galėjau pabūti visą sa-
vaitę, sutikti daugiau žmonių, pamatyti miestą.

druomenės žmonėmis. Taip pat apsilankiau pas ke-
lis lie tuvius Bostone ir Maino valstijoje, pašventinau
namus. Užsukau ir į pranciškonų vienuolyną Ken-
nebunkporte. Buvau nuvykęs į Putnamą pas Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių
seseris. Jau iš seniau pažįstu ses. Ignę Marijošiūtę,
tad buvo gera vėl gyvai susitikti ir pabendrauti. Bi-
rutei Šležienei esu dėkingas už įdomią ir turiningą
ekskursiją po Bostoną. 

Aš kaip mokyklos vadovė,
esu dėkinga Jums, jog aplankėte
Bostono lituanistinę mokyklą.
Kokį įs pūdį paliko trumpi pa-
šnekesiai su mokytojais ir mo-
kiniais?

Nuoširdžiai dėkoju už
kvietimą apsilankyti litua-
nistinėje mokykloje. Tai
buvo trumpas vizitas, bet
galėjau užeiti į kelias klases,
pasisveikinti su mokiniais.
Jie papasakojo, ko tuo metu
mokėsi, parodė savo atsi-
neštus margučius. Vyres-
nieji mokiniai palyginti ge-
rai kalba lietuviškai, akty-
viai dalyvauja mokykloje
padėdami mažesniesiems.
Kai kuriems mažiausiems
mokiniams nėra lengva su-
prasti lietuvių kalbą, bet ti-

kiu, kad mokykla jiems padės išmokti. Direktorės pa-
vaduotoja Ramunė Keegan supažindino su mokyto-
jomis – mačiau su kokiu entuziaz mu ir atsidavimu
jos dirba ir kaip sklandžiai viskas yra organizuoja-
ma. Svarbu, kad visi Bostone ir apylinkėse gyve-
nantys lietuviai jungtųsi siekdami to paties tikslo. Ge-
riausias rezul tatas pasiekiamas, kai vyksta bendra-
darbiavimas tarp mokyklos, parapijos, kitų organi-
zacijų. Tokį pavyzdį paliko vyresnė emigrantų iš Lie-

tuvos karta. Juos gražiai suvienydavo įvairių tauti-
nių, valstybinių sukakčių minėjimas, organizacijų
šventės, o taip pat parapijos gyvenimas bei pamaldos.

Jei reikėtų išskirti vieną įsimin tiniausią dalyką iš Jūsų
viešna gės Bostone, kas tai būtų? Kodėl?

Bostone buvo daug gražių ir reikšmingų mo-
mentų. Tai ir pamaldos Šv. Pet ro bažnyčioje, gražus
lietuvių para pijiečių įsijungimas, susiorganizavimas.
Buvo įdomu dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės
minėjime. Didžiosios savaitės antradienį galėjau
švęsti taip vadinamas Krizmos Mišias Bostono ka-
tedroje su daugybe arkivyskupijos kunigų ir Bostono
arkivyskupu kardinolu Seán Patrick O’Malley. Jam
sakiau, kad šiomis dienomis patarnau siu lietu-
viams, o jis nuoširdžiai už tai padėkojo, taip pat ir
už atvykimą į šv. Mišias katedroje. Be to prisiminė,
kad vaikystėje lankė mokyklą, kurioje dirbo lietu-
vės seserys vienuolės. 

Gal aplankysite Bostono lietuvius ir ateityje?
Nesu numatęs konkrečios kelionės, bet jei kada

nors ateityje atsiras tinkama proga ir galimybė, mie-
lai vėl atvyksiu pas taip šiltai ir svetingai priėmu-
sius Bostono lietuvius.

Ko palinkėtumėte Bostono ir apskritai Amerikos lie-
tuviams ir tikintiesiems?

Visų pirma linkiu viltingų šventų Velykų! O taip
pat pažinti Kristaus žinią, kuri teikia daug drąsos ir
vilties gyvenime. Pasaulis per du tūkstančius metų
radikaliai pasikeitė, bet Evangelija visada išlieka
svarbi ir aktuali. Drąsiai atsiverskite ją kiekvienu
metu – ir kai viskas sekasi, ir kai ateina sunkumų
metas. Kiekvienai organiza cijai, taip pat parapijos
bendruomenei svarbu, kad vyresnieji perduotų
savo patirtį, jaunesni žmonės būtų kviečiami imtis
bendros atsakomybės, o jauniausieji įneštų savo ener-
giją, gyvastingumą bei perimtų iš vyresniųjų visiems
brangias tradicijas. Tad visiems lietuviams linkiu
gero ir gražaus bendradarbiavimo.

Jūsų apsilankymas Šv. Petro bažnyčioje per Didžiąją
Savaitę yra ypatingos svarbos įvykis Bostono lietuviams. O
ką jis reiškia Jums?

Labai brangu ir miela būti per šias šventes su Bos-
tono lietuviais. Galvoju apie mūsų tautiečius, kurie
čia atvyko daugiau kaip prieš šimtą metų ir norėjo
melstis lietuviškai ir stengėsi turėti savo bažnyčią. Bū-
tent šis troškimas paskatino statyti gražų ir erdvų baž-
ny čios pastatą. Nors tuomet visi dirbdavo šešias die-
nas per savaitę, bet poilsio laiku dar rinkdavosi dar-
buotis tam, kad ši bažnyčia iškiltų. Tai gražus pa-
vyzdys Bažnyčios, kurią sudaro ir už kurią atsako-
mybės imasi visi tikintieji, o ne vien dvasiškiai. Pri-
simenu ir visus kunigus, kurie čia darbavosi, para-
pijiečius, kurie palaikė šią parapiją. Ne paslaptis, kad
dabar į pamaldas lietuvių atvyksta mažiau, negu prieš
po rą dešimtmečių. Bostono arkivyskupija, planuo-
dama tolesnę parapijų veiklą, turi minčių jas jungti.
Todėl svarbu palaikyti mūsų tautiečių bendruomenę,
kad Šv. Petro bažnyčioje ir toliau visi galėtų melstis
lietuviškai. Tiems, kurie į Ameriką atvyko ne taip se-
niai, ši parapija gali padėti atrasti tikėjimą, supras-
ti jo grožį ir reikšmę, o ankstesnių kartų lietuviams
išlaikyti savo tautinę tapatybę, tradicijas. 

Ką dar aplankėte Bostone? Su kuo susitikote?
Pagrindinis apsilankymo tikslas buvo patar-

nauti Šv. Petro bažnyčioje per Verbas ir kartu švęs-
ti Velykas. Tu rėjome susikaupimo popietę prieš Ver-
bų sekmadienį, įvairių susitikimų ir pokalbių su ben-

Jaunimas noriai rinkosi bažnyčioje ir mielai dalyvavo šv. Mišiose.

Velykų laikas kartu su arkivyskupu L. Virbalu – tikra dvasinė dovana Bostono lietuviams. 
JAV�LB�Bostono�apylinkės�archyvo�nuotraukos

Dvasininkui smagu, kad mažieji Bostono lietuviai yra mokomi lietuvių kalbos.
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CLEMENTE DEDELA

Kovo 12 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos koplyčioje Lemonte teko visam laikui atsisveikinti
su geru senu draugu – Alberto Glavinsku. Mūsų drau-
gystė prasidėjo prieš šešiasdešimt metų Argentinoje –
tai beveik žmogaus amžius. Neįtikėtina...

Norėčiau pasidalinti savo prisiminimais, pa-
žvelgti atgal į tą laikotarpį, kai  atvykę į Ame-
riką, gyvenome su Alberto kartu. Galiu pa-

sakyti,  kad mudviejų likimai panašūs, likimas
mus vedžiojo  per  gyvenimą  panašiais vingiuotais
keliais.

Draugystė su Alberto prasidėjo Argentinoje,
kai mes dar buvome vaikai. Mūsų šeimos gyveno
Buenos Aires didmiesčio pakraštyje, gana toli nuo
miesto centro. Vietovė vadinasi Villa Lugano, tai dar-
bininkų rajonas, kuris nepasižymi niekuo ypatingu.

Aš gyvenau keturi kvartalai į rytus nuo trau-
kinio stotelės, o Alberto – tokiu pačiu atstumu į va-
karus. Iš viso tame Villa Lugano rajone gyveno ne
daugiau kaip 20 lietuvių šeimų.

Deja, pradines mokyklas lankėme atskirai –
mano buvo visai prie namų, o jo – vakarinėje pusėje.

Apie 1959-uosius su Alberto, po trumpo apsilan -
kymo pas gimines Amerikoje, Brocktone, sugrįžu-
sio į Argentiną, pradėjome susitikinėti dažniau. Al-
berto smulkiai „apšviesdavo” mus apie tai,  kaip skir-
tingai nuo mūsų žmonės gyvena JAV. Pasakodavo,
kad ten, Amerikoje, visai kitokia ekonomika, pre-
kyba, kitoks transportas, kitokie papročiai. Visi klau-
sydavomės ištempę ausis, nemirksėdami...  Tokį gy-
venimą, apie kokį jis mums pasakojo, Argentinoje
galėjo gyventi tik pasiturintys prekybininkai, pro-
fesionalai, daktarai, politikai, bet ne paprasti dar-
bininkai.

Ilgai netrukus Alberto nutarė nebelikti Argen-
tinoje, o vėl patraukti į Šiaurę, į Ameriką.

Paskui draugą patraukiau iš aš

Tuo metu aš dirbau lietuvių parapijos spaustu-
vėje, Avellanedos priemiestyje. Tėvų marijonų
kongregacija vienuolyne prie bažnyčios turėjo įsi-
rengę spaustuvę ir leido dvisavaitinį laikraštį lie-
tuvių kalba „Laikas”. 

Lietuviai kunigai – dauguma jų atvykę iš Ame-
rikos – minėdavo, kad Čikagoje Tėvai marijonai turi
moderniškai įrengtą spaustuvę ir nuo 1912 m. joje
spausdina dienraštį „Draugas”. Kaip tik tuo metu
„Draugo” spaustuvėje reikėjo raidžių rinkėjo ir li-
notipo rinkimo mašinų mechaniko. Sulaukiau pa-
siūlymo – ar nenorėčiau tos vietos užimti. Neilgai
pagalvojęs sutikau ir 1960 metų birželį jau buvau Či-
kagoje.

Prieš išvykstant sutarėme su Alberto, kad kai tik
Čikagoje surasiu pastogę, jis galės atvykti pas ma -
ne. 

Taip ir buvo. Netrukus Alberto atsirado Čika-
goje, tik iš Brocktono jis atvyko ne vienas, o su  dar
dviem lietuviais argentiniečiais. Vienas iš jų, Os-
valdo Bražiūnas, norėjo čia pasilikti, o kitas, Alberto
Erskis, buvo pasiruošęs grįžti pas tėvus į Argenti-
ną ir ten perimti tėvo baldų dirbtuvę.

Keturiese nuomavome „beismentą” – pusrūsį,
gražiai vadinamą „Garden apartments”, kuris buvo
judriojoje Western alėjoje, netoli 44 gatvės sankry-
žos, Brighton Parko apylinkėje. Tie keturi buvome:
Vito Aviža, aš – Clemente Dedela, Alberto Glavins-
kas ir Osvaldo Bražiūnas. Erskis po trumpos vieš-
nagės išvyko atgal į Argentiną. 

Gavome apstatytą butą su viena sąlyga – gyventi
ten ne mažiau kaip porą metų, nes tas butas buvo pa-
ruoštas namo savininkės dukrai, kurios vyrą Kas-
tytį iš karto po vestuvių paėmė į kariuomenę ir iš-
siuntė tarnauti į Vokietiją dvejiems metams. Žmo-
na išvyko iš paskos. (Na, ar ne nuostabus kraštas ta
Amerika, kur paprastas kareivis gali išsikviesti savo
žmoną ten, kur jis tuo metu tarnauja!?)

Tiesą sakant, kalbu ne apie tokį jau jau paprastą
kareivį. Kastytis Izokaitis buvo profesionalus fo-
tografas ir vėliau, atitarnavęs kariuomenėje, dirbo
pagarsėjusio žurnalo „Playboy” leidykloje. Jis buvo
atvykęs iš Brazilijos, bet gimęs Lietuvoje ir ten tar-
navo kariuomenėje. Mus, argentiniečius (kaip ir
Amerikos kontinento piliečius apskritai), nuo ka-

Atsisveikinimas su vaikystės draugu ir… jaunyste
riuomenės apsaugojo valstybių sutartis, vadinama
Monroe Doctrine, pagal kurią, atvykus gyventi į JAV,
nereikėjo tarnauti antrą kartą. 

Čikaga priėmė šiltai

Lietuviška Čikaga mus, argentiniečius, priėmė
gana šiltai. Mus „išduodavo” jau pirmas ištartas žo-
dis. Užtekdavo pasakyti „labas” ir pašnekovas su šyp-
sena iš karto klausdavo: „Ar tik nebūsi iš Pietų Ame-
rikos?”

2020 m. St. Petersburg, FL – trys  linksmi argentiniečiai (iš k.): Elvira Sprindys, Clemente Dedela ir Alberto Glavinskas.
Asmeninio�albumo�nuotraukos

to, iš kurio buvo kilę. 

Kur argentiniečiai, 
ten ir futbolas

Čikagoje buvome kviečiami aktyviai dalyvauti
įvairiose jaunimo veiklose. Alberto nuo pat atvyki-
mo buvo įtrauktas į Liths klubą. Tai – Čikagos futbolo
lygos komanda su būstine Marquette Parke, netoli
bažnyčios, populiarioje 69-toje gatvėje. Sakau –
įtrauktas, nors iš tikrųjų futbolas buvo Alberto

kraujyje. Tai buvo svarbi jo
gyvenimo dalis, ir šio spor-
to jis neapleido iki pat gar-
bingo amžiaus. 

Tuo laiku Liths klubo
rungtynės vykdavo Mar-
quette Parke, prie Califor-
nia gatvės. Puiki miesto pa-
ruošta aikštė, net ir tribū-
nos publikai. Liths klube,
be Alberto, buvo dar du ar-
gentiniečiai žaidėjai – bro-
liai Pijus ir Gediminas
Bielskus. Vėliau prisidėjo
Luís Kunickis iš Brazilijos.

Prisimenu, kaip po sek-
madieninių Mišių ir pietų
lietuviškose užeigose, 69-
oje gatvėje, žinomoje kaip
Lithuanian Plaza, šventiš-
kai apsirengęs jaunimas ir
senimas traukdavo į parką
palaikyti lietuvių sporti-
ninkų. Vienas žaidėjas at-
vykdavo žaisti net iš Det-
roito...

Alberto ir Gediminas
liko ištikimi Liths klubui
daug metų, dar ir po to, kai
lietuviai jau turėjo savo
aikštelę Lemonte, prie Pa-
saulio lietuvių centro. Tie-
sa, tada jau ne kaip žaidėjai,
o kaip treneriai, vaikų ko-
mandų treneriai. Taip pat
dirbo valdyboje, po žiemos
paruošdavo aikštę, perda-

žydavo zonas ir ribas. Tikri lietuviško futbolo Čika-
goje pionieriai.

Alberto PLC atlikdavo nemažai ir kitų reikalin-
gų darbų, vienas iš jų – stebėti ir koordinuoti savai-
tinius Bingo žaidimus.

Visai neseniai kalbėdamas su P. Bielskumi suži-
nojau, kad 1991 metais, kai Lietuvoje vyko olimpia-
da, joje dalyvavo Amerikos lietuvių futbolo rinktinė,
kurioje žaidė ir argentiniečiai Alberto Glavinskas,
Gediminas ir Pijus Bielskai. Futbolo rungtynės
vyko Klaipėdoje. Taip sužinojau, jog Alberto yra bu-
vęs Lietuvoje

Per atsisveikinimą bažnyčioje man ypatingai nuo-
stabu buvo matyti prie karsto ne tik Argentinos vė-

Pirmoji žiema Amerikoje (iš k.):  Alberto Glavinskas, Osvaldo Bražiūnas, Clemente De-
dela ir Vito Aviža. 

Vietinis jaunimas su malonumu mus įtraukė į
savo socialinį, visuomeninį, kultūrinį, sportinį gy-
venimą. Būdavome nuolat kviečiami į pramogas, su-
sirinkimus, išvykas, ypač mėgdavome susitikti „San-
dūnuose”, kur smagiai praleisdavome savaitgalius
prie Michigano ežero.

Dauguma iš mūsų, gimusių Argentinoje, netu-
rėjome progos lankyti lietuvių kalbos pamokų – ne-
buvo lietuviškų mokyklų. Laimingi buvo tie, kurie
gyveno netoli vienintelės lietuvių parapijos ir galė-
jo ten lankyti lietuvių kalbos pamokas. 

Mūsų lietuvių kalba buvo tokia, kokios išmoko-
me iš tėvų. O dauguma jų, išvykę iš Lietuvos prieš
Antrąjį pasaulinį karą, išsivežė kalbą ir tarmę to kraš-
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Apie gyvenimą šalia karo

Atkelta iš 1 psl.

Mantas Kvedaravičius grįžo į Mariupolį 2022 m. kovą, siek-
damas atkurti ryšį su žmonėms, kurie pasirodė jo 2016 metų fil-
me, jiems padėti, o taip pat nufilmuoti vykstanti karą ir galbūt
sukurti ,,Mariupolio” tęsinį. 

Į filmo peržiūrą Kapitolijuje žiūrovus kviečia Lietuvos Res-
publikos ambasadorė JAV Audra Plepytė ir Ukrainos ambasadorė
JAV Oksana Markarova. Įžanginį žodį tars Parlamento pirmi-
ninkė Nancy Pelosi.

Filmo peržiūrai prašoma registruotis iki gegužės 4 dienos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfff_c3uvo6WXNEPHF6cgq
8E6tQFdE8eHQoyCM5EpRDeV7VMQ/viewform Registruojantis rei-
kia nurodyti savo vardą ir pavardę (kaip yra asmens tapatybės do-
kumente su nuotrauka – jį reikės pateikti prie įėjimo į Kapitolijaus
lankytojų centrą). Kaukės dėvėti neprivaloma.

Seanso pradžia – 6:30 val. vakaro. Trukmė – 96 min.
Adresas: First St NE, Washington, DC 20515.

Daugiau informacijos: culture.us@mfa.lt

FILMAS, ĮAMŽINĘS MIESTĄ, 
KURIAME ŽUVO JO REŽISIERIUS

Dokumentinė juosta „Mariupolis” – tarptautinio pripažinimo su-
laukęs M. Kvedaravičiaus
darbas, 2016 metais patekęs į
Berlyno kino festivalį, nomi-
nuotas tarptautiniam „Am-
nesty International” apdova -
nojimui, rodytas festivalyje
„Kino pavasaris”.

Juostoje pasakojama apie
miestą, besirengiantį karui:
vieniems tai proga parodyti
agresiją, kitiems – geriau-
sias laikas pasitaisyti batus
ar repetuoti naujus spektak-
lius. Traukinių stotis prave-
ria duris kasdien penktą va-
landą ryto, nors per pasta-
ruosius kelis mėnesius čia
neatvyko nė vienas trauki-
nys. Susprogdintas geležin-
kelio tiltas simbolizuoja
įtemptą karinę padėtį. Ta-
čiau nepripažintos prorusiš-
kos liaudies respublikos Rytų
Ukrainoje vadai šį procesą
yra linkę vadinti paliaubomis.

Mariupolio priemiesčius sprogdinančios bombos ir garsiau už
bažnyčios varpus gaudžiantys susišaudymai neleidžia suabejoti, kad
į miestą neišvengiamai įsibrovė karas. Vis dėlto kultūros rūmuose
aktoriai repetuoja graikų pjesę, o kartais dirbančiame zoologijos sode
galima pasižvalgyti į liūtus, lamas ir iš netolimų pievų atvestas kar-
ves...

Šis filmas – tai karo įkaitu tapusio miesto paveikslas. Jį prista-
tydamas šviesaus atminimo režisierius sakė: „Tikiuosi, kad žiūrė-
dami šį filmą bent dalį minutės pasijusite Ukrainoje, Mariupolyje,
kartu su žmonėmis, kurie gyvena tame pusės milijono gyventojų
mieste, kurio pašonėje vyksta karas: sprogsta bombos, žūsta žmonės.
Tas karas kartais ateina į patį miestą, bet, nepaisant to, gyvenimas
tęsiasi.”

Filmo „Mariupolis” stop kadras.

Režisierius M. Kvedaravičius ,,Mariupolio”
premjeroje.

liavą, bet ir Argentinos „Huracan”
futbolo komandos išsiuvinėtą emblemą
– balioną su H raide. Ši komanda žai-
džia Argentinos futbolo lygoje, o Al-
berto nuo jaunystės buvo šios koman-
dos sirgalius, iš toli sekė jos laimėjimus
ir nesėkmes.

Mūsų nuotykiai

Dar kartą norėčiau sugrįžti prie
buto, kurį nuomavome, ir kurį mūsų
draugai kartais vadindavo „kolcho-
zu”. 

Po metų jame likome tryse, mat vie-
nam – Vito Avižai – susuko galvą gra-
ži lietuvė brazilietė ir jis mus paliko.

Kai atėjo laikas išsikraustyti, būs-
tą gana sunku buvo atpažinti. Visai jį
nugyvenome – gėles, papūgą, baldus,
sienas, nemažai indų dingo. Bet, kaip
pagalvoji, jaunimas lieka jaunimu.
Nors ir bandėme palaikyti tvarką ir
švarą, viengungiai nėra pavyzdingi
nuomininkai.

Man tai buvo gera pamoka vėliau
pačiam nuomojant butus kitiems. Iš
anksto galėjai nujausti, kuris bus tin-
kamas, ramus gyventojas, o kuris – ne.
Ir ne viskas priklauso nuo amžiaus.

Prisimenu dar vieną „nuotykį”.
Tuo metu dirbau „Drauge” antrojoje
pamainoje, tad vakarais nebūdavau
namuose. Vieną penktadienio vakarą
man skambina į darbą savininkės sū-
nus Edmundas ir prašo, kad nura-
minčiau tuos dainorius, kurie visa
gerkle traukia „Granada… Granada…
Granada…” Sako: „Jeigu nenustos,
šauksiu policiją! Jie neatsako man te-
lefonu!” O tas telefonas visada būdavo
kur nors po pagalvėmis paslėptas...

Per tuos dvejus metus visko buvo:
ir džiaugsmo, ir ašarų, ir barnių, ir pra-
mogų, ir liūdesio, nes visi buvome pa-
likę savo tėvus, o tais laikais telefoni-
niai tarpvalstybiniai pasikalbėjimai
buvo brangūs, tik laiškais palaikyda-
vome ryšį.

Kartais visi kartu vykdavome į
krautuvę pirkti maisto. Tais laikais už
20 dolerių galėdavai nupirkti maisto ke-
turiems visai savaitei. Naujas kostiu-
mas Robert Hall krautuvėje taip pat
kainavo 20 dol. Išmokome gamintis
maistą, nors vengdavome sudėtingų pa-
tiekalų. Mėsos kepsniai, sriubos, ma-
karonai visų be komentarų būdavo
priimami. Tas, kas gamindavo, turėjo
žiū rėti, kad visiems užtektų.

2020 m. St. Petersburgo Lietuvių klube švenčiant Vasario 16-tąją.  Stovi iš k.: Algirdas Bobelis,
Alberto Gravinskas, Clemente Dedela. Sėdi: Alena Bobelytė-Glavinskienė ir Dalia Bobe lienė.

Baigėsi viengungiškas gyvenimas

Apie 1963-iuosius metus kiekvienas iš
mūsų pasileidome skirtingais keliais,
skirtingomis kryptimis, galvodami apie
ateitį, bandydamas gerinti savo darbo
sąlygas. Taip pat atėjo laikas kurti šeimas.

Alberto neužteko mankštinti raume-
nis žaidžiant futbolą – jis dar priklausė
Šaulių tautinių šokių ansambliui. Jo šo-
kių partnerė Laima tapo ir partnere visam
gyvenimui.

Tie pirmieji metai Amerikoje mums
visiems nebuvo pelningi – mūsų tuome-
tinės algos neleisdavo daug susitaupyti.
Bandydavome, bet tuo pačiu norėdavosi vi-
sur dalyvauti, pamatyti kitus miestus.

Iš pradžių aš „Drauge” uždirbdavau
po 1,30 dol. per valandą. Tas, kuris tuo
metu gaudavo 2 dolerius, skaitėsi gerai ap-
mokamas. Tokias algas gaudavo  statybi-
ninkai, staliai, amatininkai su stažu.

Alberto kažkaip pajėgė sutaupyti už-
tektinai dolerių, kad nupirktų tėvams
Argentinoje gražų namelį su raudonų
čerpių stogu, iškilmingiau vadinamą cha-
let. Šis Alberto nupirktas chalet buvo ne-
toli nuo mano tėvų, taigi mūsų mamos
daž nai susitikdavo, pasidalindavo naujie -
nomis.

Vėliau Alberto, numatydamas, kad jo
tėvams reikės priežiūros, pasikvietė juos
pas save į Čikagą. Sudarė jiems idealias
gyvenimo sąlygas ir visą laiką jais rūpi-
nosi.  

Vieni jau sugrįžo, 
kiti dar keliauja

Kas beliko iš to mūsų nemažo argen-
tiniečių būrio, kuris kadaise buvo gy-
vas, aktyvus? Jau užtektų dviejų rankų
pirštų visiems suskaičiuoti. Vieni, išėję į
pensiją, pabėgo nuo Čikagos klimato ten,
kur šilčiau. Bet didelė dalis jų jau „sugrįžo
namo”, kaip paskutinę žmogaus kelionę
gražiai apibūdina skautai...  

Kai po Alberto laidotuvių Šv. Kazi-
miero kapinėse sėdėjau prie stalo La
Grange golfo klubo valgomajame ir klau-
siausi sūnaus Tado pasakojimo apie tėvą,
jo kietą būdą, fone skambant populiariai
Frank Sinatra dainai „My Way”, atrodė,
kad girdžiu Alberto, su pasididžiavimo
dainuojant: Viską dariau, kaip aš norė-
jau... „I did it My Way…”

Alberto, tu jau sugrįžai, mes dar ke-
liaujame.

Berwyn, IL
2022 m. balandžio 18 d.
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REmkimE 
DRAuGo foNDą

Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�pade-
da�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,�katalikišką
„Draugo”�laikraštį.�Prisiminkite�Draugo
fondą�savo�testamente.�Keletas�stam-
besnių� palikimų� užtikrins� „Draugo”
laikraščio�gyvavimą�daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

www.DRAUGAS.ORG

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

PETRAS V. KISIELIuS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

ChIRURGAI AKIŲ LIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

5706�W�111th�St.,
Chicago�Ridge,�IL

Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

V E T E R I N A R A I  

Dr. Gabriellė Rutkauskaitė,
veterinarė, kalba lietuviškai

Glen Ellyn 
Animal Hospital, 

21 S. Park Blvd., 
Glen Ellyn, Illinois. 

Tel. 630-469-7400

DANTŲ GyDyTOjAI

DR. LInA POŠKuS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos�susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SIMOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055�S.�Roberts�Road,�
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

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

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

ir partneriai Illinois Pain and spine Institute
Nugaros,�sprando,�galvos,�sąnarių,�

sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų
skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.

Itasca
McHenry

Barrington
Libertyville

847-289-8822 
1-800-340-PAIN
www.illinoispain.com

Skaitykite „Draugą”  internete! 
www. draugas.org

„Draugo”�prenumeratoriai�gali�skaityti�„Draugą”
internete�be�jokio�papildomo�mokesčio.

Pageidaujantys�turėtų�parašyti�
apie�tai�administracijai:�

administracija@draugas.org
ir�gauti�„log�in”�bei�slaptažodį.�

www.draugas.org • 773-585-9500

S K E L B I M A I
773-585-9500
www.draugas.org

REAL ESTATE

Chicago and 
surrounding areas
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Sponsoring Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

www.facebook.com/draugolaikrastis
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KNYGA
tai dovana, kuri paliks amžiną pėdsaką 

Populiariausios knygos vaikams:
Algirdas Gustaitis:
,,Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys plaukia upėmis” – 5 dol.
,,Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys sodininkai” – 5 dol.
,,Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys Tvankstės pilyje” – 5 dol.
,,Algis  Trakys ir Taksiukas Šleivys žuvininkai” – 5 dol.

Nijolė Mackevičienė: 
,,Aš esu” – 5 dol.
,,Kalbėkime lietuviškai” – 5 dol.

Nijolė Mackevičienė, Ramunė Račkauskienė. 
,,Eglė žalčių karalienė” – 10 dol.
Nijolė Mackevičienė,  Ramunė Račkauskienė, Gailutė Valiulienė.
,,Pelenė” – 10 dol.

Richard Scarry. ,,Mano žodynas” – 20 dol.

Vytė Nemunėlis. ,,Meškiukas Rudnosiukas” – 15 dol.

Rolandas Dabrukas:
,,Aš kitoks”  – 21 dol.
Spalvinimo knygutės: „Varliukas Tutis”
(priedas prie „Aš kitoks”) – 15 dol. 

„Gandrytė Ora” (priedas prie „Aš kitoks”) – 15 dol.

„Draugo” knygynėlyje ––
didelis knygų pasirinkimas

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
arba rašyti el. paštu: skelbimai@draugas.org
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, iL 60629

„Surašymo” nr. 133 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose:�KOMPANIJA.

Kryžiažodį�išsprendė:
Jonas Sugintas, Chicago, IL

Nuoširdžiai�dėkojame�sprendėjams.�
Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�

„Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba�el.�paštu�– redakcija@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

SKELBIMAMS
skelbimai@draugas.org

773-585-9500

BENDRAUKIME!

www.facebook.com/draugolaikrastis

Koncertuoja
Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”

PJMM vaikų choras ,,Vyturys”

Ištraukas iš Juozo ir Aleksandros Kazickų knygos
,,Vilties kelias niekada nesibaigia” 

skaito Audrė Budrytė Nakienė

Koncertas vyks

Gegužės 14 d., šeštadienį, 5 val. p. p. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje

Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Įėjimas nemokamas

Po koncerto paroda
,,Visą gyvenimą kartu: Kazickų šeimos istorija”

Banio šeimos salėje

Telefonas pasiteirauti: 630-257-8787

Skirtas Kazickų šeimai pagerbti
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Kitokių 
minčių 
spiečiai

Meškis Hugo
apžvalgininkas Lietuvos,
Žemės rutulio ir Visatos

SKAIČIAVIMAI. Mūsų mieste X
(žinoma, Vilniuje) už lango darbe kle-
vas pasiilgtu žalumu žydi ir giriasi, kad
pirmasis išsiskleidė. Po palange slyvai -
tė baltais apdarais pavėjui plasnoja.
Taip nesinori saulėtą dieną linkti prie
stalo ir būti darbininku, nesvarbu,
kad tik iš raidžių žodžius dėlioti. Akys
laksto nuo rašymo prie lango prisimi-
nusios, kokia mokykloje smagi mate-
matika buvusi. Tiek skaičių išmokta
skaičiuojant, rodos, nesuskaičiuoja-
mas varnas. Bet. Jos visos suskaičiuo -
tos. Jų yra lygiai begalybė. Nei dau-
giau, nei mažiau. Nė vienos netrūksta,
nė viena ne per daug. Čia ne koks mi-
lijonas ar milijardas, kur tarp nulių ly-
gioje vietoje gali paslysti ar netgi pa-
klysti. Bet. Moksleiviški įgūdžiai nie-
kur nedingo. Ką galvon įsidėsi, nė pro
nosį neiškrapštysi. Akys už lango skai-
čiuoja. Bites žiedynuose. Iš pradžių
jų – šimtas, paskui – du. Galų gale lenk-
da  mi paskutinį pirštą, vėl suskaičiuo-
jame teisingą atsakymą. Begalybė. Pa-

vasarį visko begalių begalės. Tiek nu-
ti kimų jokiu kitu metų laiku nenutin-
ka. Nes. Jei galėtų nutikti ne dabar, bū-
tinai nutiktų kitada. Bet. Jei galėtų. Ne-
gali. Pvz., žiemą daržą, o ne sniegą ka-
sinėjantis kasėjas būtų palaikytas pa-
mišėliu. Viso pasaulio žurnalistai ban-
dytų imt iš jo interviu. O jis bandytų ne-
duot. Bet. Interviu būtų vis tiek atim-
tas. Taip skandalingai viskas ir baig-
tųsi, jei ne pavasaris. Ikiki, plačiai
šypsosi Meškis Hugo beigi siunčia
šviesios dienos palinkėjimų. Su pa-
žie davimais. Su padūzgimais. 

DRAUGAVIMAI. Meškis Hugo ba-
landžio 24-ąją sveikino visus, mylinčius
keturkojus lakstančius draugus. Klus-
nius, padykusius ar kiek vėplokus. Ir
priminė. Kad. Kiekvienas turi auksinę
širdį. O jei krečia eibes, ne keturkojai
kalti. Ko mokyti, kas leista, tą ir da ro.

Ko nemokyti, patys išmoksta. Kur?
Niekas nežino. Pvz., vienas mūsų pa-
žįstamas, vardu Sraiggaudas, keiksmų
kalbą puikiai išmoko gatvėje. Pedago-
gikos titanikai sako, kad gatvėje nėra
gerai mokintis, nors ten geriausiai
viskas į galvą lenda. Nesuprantama.
Jei būtent ten išmokstama be pastan-
gų, būtent ten ir reikia mokyti. Ne tik
žmonių vaikus kokios matematikos
ar  braižybos  ant  šaligatvių ir sienų
bei gi taisyklingos šnekamosios kal-
bos. Bet. Ir šunis – gerų manierų beigi
paty lėti, kai nėra jokio reikalo išsižio-
ti. Gal ir ko nors daugiau, kas keltų
džiugesį. Susivaipymų daug pas mus
dėl gyvūnų. Į parduotuves jų neįleidžia.
Lyg eitų vogti. Pvz., ką šuniui nu-
gvelbti drabužių krautuvėj? Mokslas
dar nenusta tė. Reta kavinė sutinka
priimti lankytojus su augintiniais. Ne-
vagia jie kavos. Nevagia jie lankytojų
paltų. Ir nepabėga nesusimokėję. Žmo-
nes labiau reikia mokyti gerų manie-
rų.

PASIGYRIMAI. Meškis
Hugo, belauk damas, kol ims
aušti Šuns diena, labai jau-
dinosi, kad nič niekas nepa-
sveikins su svarbiausia metų
švente. Ji tokia svarbi, kaip
šios planetos piliečių Kalėdas
ir Velykas kartu sudėjus.
Arba, kaip viena Delfinų pa-
saulio gyventojų, švenčiama
gegužės 16 d., nors pasitaiko
ir kokio kito mėnesio 20-ąją d.
Toks jaudulys Meškį Hugo
jaudino, kad ne tik  keturios
kojos, bet ir visa uodega beigi
visas priekis su abiem ūsais
ir visomis ausimis drebėjo.
„Kaip?! Niekas nepasvei-
kins?!” – klausinėjo slampinė -
damas iš vieno galo, į kitą. Iš
kito – į trečią. Iš šio – į ket-
virtą. Net ėmė svarstyti, ar
kampų namie daugiau, ar sie-
nų. Lygiai tiek pat. Todėl ir ti-
kimybė sulauk ti sveikinimų
tokia pat, kaip nesulaukti.

Bespręsdamas kvailą rebusą, Meškis
Hugo nusprendė pats save nustebinti,
kad kiti nustebinimai tik papuoštų jo
nustebimą. Jis stojo į ringą šalia mies-
to X (Vilniaus, Vilniaus) varžytis šunų
sportinio paklusnumo varžybose. At-
rodė, sėkmė atsuks nugarą. Bet. Ji per
kiekvieną pratimą vis labiau atsisuk-
davo veidu. Meškiui Hugo pavyko nu-
sistebinti. Ne tuo, jog pelnė antrąją vie-
tą. Kad pirmą sykį prisirinko artipilnį
krepšį taškų, gerokai viršijo įvertini-
mo ribą labai gerai, o iki puikiai, trū-
ko tik trupinio. Laimė šypsosi, kad kitą
kartą labiau nusišypsos. Pergalė mėgs-
ta triūsą.

SKANAVIMAI. Mėnulis vis dyla
ir dyla. Kažkas tyliai po kąsnį, po kąs-
nį kremta buvusį apskritą mėnulio
bly ną, tuoj bus sugraužta iki plonytės
riekelės. Tokiom dienom tiek kvailybių

Pavasaris atėjo!

Iš visų metų sezonų pavasaris, be abejo, yra laukiamas labiausiai. Vos snie-
gui nutirpus išlenda violetiniai ir geltoni krokusai, pro kuriuos sunku
praeiti nesustojus, nepasidžiaugus. Netrukus pastebime ir pirmuosius

pumpurėlius ant medžių bei krūmų. Tada švelnaus vėjo supami pradeda
plazdenti linksmi narcizų veideliai. Per vieną dieną ankstyvo pavasario sau-
lė prabudina iš karto beveik visą nuostabią gamtą – sužaliuoja žolė, pra-
žysta magnolijos ir tulpės, pakelėse vėl balta, tik šįkart ne nuo sniego, o nuo
pavasarinio žydėjimo. Tai pavasario simfonija, kurios pagaliau sulaukė-
me ir kuri skamba visu pajėgumu. Švęsdami šv. Velykas ir Kristaus Pri-
sikėlimo šventes žinojome, kad netruks ateiti gegužė – mėnuo, pašvęstas
Šv. Motinai Marijai. Ją garbinsime, o visas mylimas mamytes ir močiutes
pasveikinsime pavasarinių gėlių puokštėmis. Kaip gera yra sulaukti! 

Su ta mintimi Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už ištikimų rėmėjų dos-
nias aukas, kurių sulaukėme per pa vasario vajų.  Tuo pačiu apgailestau-
 jame, jeigu kartais pavėluotai tenka gauti laukiamą ,,Draugą” –  žinokite,
jis tikrai ateis!  

Širdingai sveikiname visus ,,Draugo” prenumeratorius ir Draugo fon-
do rėmėjus su pavasariu, o mielas mamy tes ir močiutes – su Motinos die-
na!        

Su 5,000 dolerių:   
Dalia Jakienė, Blue Bell, PA, gar-

bės narė, iš viso 22,518 dol.

Su 600 dolerių:
Lydia Griauzdė, Riverside, IL,

garbės narė, iš viso 2,000 dol.

Su 300 dolerių:
Nemira Šumskienė, Hinsdale, IL,

garbės narė, iš viso 10,100 dol. 

Su 200 dolerių:
Jonas ir Vitalija Dunčai, Ne-

wtown, PA, garbės nariai, iš viso
1,850 dol.

Su 100 dolerių:
Algis ir Vaida Mikuckis, Pasade-

na, CA, garbės nariai, iš viso 2,825 dol.

Antanas Sužiedelis, Annapolis,
MD, garbės narys, iš viso 2,275 dol. 

Algirdas ir Eglė Paulikai, Downers
Grove, IL, iš viso 400 dol.

Su 50 dolerių:
Alma Vilkas-Stočkus, La Canada,

CA, garbės narė, iš viso 1,360 dol.
Regina Juškaitis, Oak Lawn, IL, iš

viso 725 dol. 
Regina Palubeckas, Canton, MI, iš

viso 180 dol.
Aldona Saimininkas, W. Hartford,

CT, iš viso  50 dol.

Su 30–20 dolerių:
Aldona Kudirkienė, La Crescenta,

CA, iš viso 555 dol.
Algimantas Totilas, Onaha, NE, iš

viso 135 dol.                

Draugo fondo pavasario įnašai

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

pasipila, lyg iš sugedusio gausybės
rago. Parko pakrašty gyvenantis krank-
lys Franas iki šiol atrodė žmogus, kaip
žmogus. Šįryt protas pasimaišė, ėmė
suktis apie strazdienės lizdą. Jos visa
giminė grūmodama puolė chuliganui
akių draskyti: kas čia daros, ko jam rei-
kia?! Paslaptį atskleisime. Iš mūsų se-
namiesčio X (žinoma, Vilniaus) gatvės
raitytos auštant vėjas parko pusėn lė-
tai neša viešbučio gyventojams ruošia -
mo pusryčio kvapus. Kam dešrelė čirš-
kinama, kam duona skrudinama, kam
duonos atriekiama, o kam ir šoninės at-
pjaunama, kam tik košės verdama. Na,
o Franui ilga juoda nosis dar labiau iš-
tįsta nuo kiaušinienės su kumpiu ir om-
leto su sūriu kvepėjimo. Tai štai kas
kranklio galvoj – strazdų kiaušiniai.
Nie kadėjui nepavyko apsivogti, du
strazdai jam tvojo nosin. Spruko Franas
užu upės, tupi kleve susisukęs. Mes ap-
skritai nemėgstame skandalų, o čia
toks didelis nutiko. Kaip gerai, kad
yra mėnulis, yra kam kaltę suversti.

ŠVENTIMAI. Mokslininkai iš pre-
kybos centro atrado netikėtą atradimą.
Darbo savaitė trunka tik tris dienas, o
savaitgalis – keturias (kad galėtų mums

savaitgalio nuolaidas taikyti ne nuo šeš-
tadienio, o nuo ketvirtadienio iki sek-
madienio). Pridėjus dar visas šventes,
tarpušvenčius, atmintinas bei profesi-
nes dienas ir atostogas, paaiškėja, kad
pas mus per savaitę yra tik dvi darbo
dienos, o poilsio – penkios. Šventė veja
šventę, nepaveja. Štai ir šią dieną bent
su mažyčiu dūdų orkestrėliu vertėjo
pradėti. Dar vakarykštės šventės nuo-
taikos neišblėso, o jau reikia švęsti
Daržų dieną. Ant pečių – po kastuvą ir
marš į lysvę marši ruoti! Pirmiausia pa-
sveikinome Bjaurislovą, mūsų darže
auginantį puikiausius kurmrausius. Šį-
met šis kurmio derlius itin geras, o au-
gintiniai gero kai didesni nei pernai.
Neteisingai sakoma, kad ką pasėsi, tą
ir pjausi. Mes dar niekada nesėjome dil-
gėlių, usnų, kiaulpienių ir balandų, bet
jos visada laiku išdygsta ir mes jų der-
lių dykai susirenkame. Net per di-
džiausias kaitras dilgėlių nelaistome,
bet jos nevysta. Gal netikros? Dirbti-
nės? Prisilieti – dilgina. Gal atspaus-
dintos 3D spausdintuvu, kad tokios
tikroviškos? Visko gali būti šiais lai-
kais.

Užrašė Alfredas Zdramys



draugas.org/mirties

BENDRAUKIME
www.facebook.com/draugolaikrastis
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

Mirus aktyviai lietuvybės Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose puoselėtojai, buvusiai JAV Lietuvių Bend ruomenės
valdybos, Pasaulio Lietuvių Bendruo me nės valdybos pir-
mininkei, Seimo ir Pasaulio Lietu vių Bendruomenės ko-
misijos aktyviai narei, iškiliai teisininkei

A † A
REGINAI GYTEI NARUŠIENEI

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės šeimai, ar ti mie-
siems, JAV lietuviams, velionę pažinojusiems bei su ja dir-
busiems žmonėms, kuriems Regina Gytė Narušienė išliks
pilietiškumo ir ištikimybės savo šaliai pavyzdžiu.

Su nuoširdumu –

TS-LKD frakcijos seniūnė, Seimo Pirmininko pavaduotoja
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė

Seimo narys Antanas Vinkus

A † A
JONAS SPURGIS

Mirė š. m. balandžio 12 d., su-
laukęs 93 metų.

Gimė 1929 m. sausio 3 d., Lie-
tuvoje, Vadoklių kaime, Pane vė žio
apskrityje, Kazimiero ir Marijonos
(Vilniškytės) Spurgių šeimoje.

Gyveno New Buffalo, MI, anks-
čiau Čikagoje, Brighton Parke. 

Giliai nuliūdę liko: mylima
žmona Rūta (Radvilaitė) Spur gie-
 nė; dukros Nora Buczek ir Asta su
vyru Ramūnu  Širveliu; anūkas
Aras Širvelis; sūnėnas Linas Lau-
raitis su šeima; dukterėčios Kris-
 tina Lauraitytė, Egidija Rackow, Stasė Dinsmonienė, Zita Bers  tau-
tienė ir jų šeimos; bei kiti gimines ir artimieji Amerikoje ir Lie-
tuvoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniui karui, pasitraukė iš Lie tu vos
į Vokietiją.  1949 m. emigravo į JAV.  Netrukus buvo pašauktas į
kariuomenę ir  tarnavo Korėjoje. Atitarnavęs kariuomenėje, 1954
m. vedė Rūtą Radvilaitę ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Par-
 ke. Daugelį metų dalyvavo Brighton Parko bendruomenės ir Ne-
kalto Prasidėjimo lietuviškos mokyklos veikloje. 2018 m. persi  kėlė
į New Buffalo, MI, kur iki mirties džiaugėsi ežeru, gamta ir gy-
vūnija.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gegužės 7 d., 9 val. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chi cago,
IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Lai-
dotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus da  -
lyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Joną savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Jono atminimui aukas skirti  Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629

Liūdinti šeima

JAV Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi vienos
iškiliausių asmenybių, aktyvios Lietuvių Bendruo -
me  nės narės

A † A
REGINOS GYTĖS NARUŠIENĖS

reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams ELENAI,
SUSANAI ir VIKTORUI su šeimomis, artimiesiems ir
bičiuliams. Jos atsidavimas Lietuvai ir reikšmingi
darbai puoselėjant lietuvybę išliks ilgai visų mūsų
šir dyse ir atmintyje.

JAV Lietuvių Bendruomenė

Visuomenininkei, teisininkei

A † A
REGINAI GYTEI NARUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą šeimos nariams ir
ar timiesiems. Kartu liūdime netekę brangios kole -
gės.

Amerikos Lietuvių advokatų draugija – LABAS
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 St., Chicago, IL 60629
(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100 •  info@midwaylegal.com
Paslaugos: Nekilnojamas turtas •Testamentai ir palikimai •

Verslo reikalai • Bendri teisės reikalai

www.draugofondas.org

Čikagos tautinių šokių ansamblis „Grandis” 
visus kviečia į sezono pabaigos koncertą 

Visi kartu į karalių pasaką, 

šokėjų pasirodymą prieš keliaujant į 
XVI Lietuvių Tautinių Šokių šventę, Philadelphia, PA.

Kada? Sekmadienį, gegužės 22 d., 17:00 val.
Kur? Pasaulio Lietuvių centro Ritos Riškus salėje,

Bilietų rezervacijos: 
Rasa Zakarauskienė rasazak@yahoo.com;

tel. 708-712-4931
Bilietu kainos: $25.

Vaikams 11 metų ir jaunesniems $15.

Paramos Ukrainos vaikams koncertas – 

UŽ TAIKĄ IR GYVENIMĄ
Gegužės 7 d.

Pirmą kartą po ilgos pertraukos tiek daug atlikėjų susirinks vieno-
je sceno je! Nepraleiskite progos viską išvys ti gyvai puikioje COMPASS
ARENA ir tuo pačiu padėti Ukrainos vaikams. 

Vis daugiau vaikų Ukrainoje patiria sunkius sužalojimus, seksuali-
nę prievartą, sprogimų traumas. Mes visi kartu galime jiems padėti! 

Net viena išgelbėta vaiko gyvybė – labai daug!
Bilietus galite įsigyti visose lietuviškose parduotuvėse. Užsisakyti

bilietus galite ir nusiųsdami sms žinutę tel. 708-668-6214 bei nurodydami
vardą, pavardę, bilietų skaičių ir rūšį. 

Bilietų kainos: VIP – 75 dol., papras ti – 30 dol. 
Renginyje gali dalyvauti ir įvairaus amžiaus vaikai. Kviečiame visus!

Organizatoriai

L K B K  j u b i l i e j u i
Trečiadienį, gegužės 3 d., Notre Dame universitetas ruošia in-
ternetinį seminarą apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
ką, kuriame dalyvaus Lietuvos mokslininkai ir Vilniaus arki-
vyskupas Gintaras Grušas. Renginio partneriai yra Lietuvos
ambasada ir Amerikos Katalikų universitetas. Renginio lai-
kas – 12–1val. p. p. (EDT)/ 7–8 val. v. (EEST). 

Daugiau informacijos:
https://nanovic.nd.edu/events/2022/05/04/panel-

discussion-faith-and-freedom-a-lithuanian-perspective/


