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Vyresnieji lietuviai gal ir žino,
kas tai yra Lietuvių vyrų klu-
bas, tačiau dauguma mūsų

apie šią organizaciją nebuvome gir-
dėję. Pasirodo, kad ši garbinga orga-
nizacija savo veik lą pradėjo dar 1908
metais Bridge porte, CT. Įkurta ji buvo
tam, kad galėtų padėti lietuviams ne-
laimėje: susirgus, netekus darbo, mir-
ties atveju. 1911 m. sausio 4 d. organi-
zacija Lithuanian Young Men’s So-
ciety vardu buvo inkorporuota Con-
necti cu to valstijoje ir savo veiklą tęsė
daugiau nei 100 metų. Ilgainiui jos
veikla išsiplėtė, ji turėjo per 600 narių.
Jos nariais galėjo tapti lietuviai vyrai
nuo 18 metų amžiaus. Nariu galėjo tap-
 ti ir ne lietuvis, jei jis buvo vedęs lie-
tuvę. Posėdžiuose buvo draudžiama
kalbėti religiniais ir politiniais klau-

loginės
(PDPD)
as.

keletą kartų
įvairius klau-

buvo
arių bei valdy-

veik-

draugijos iždi-
isijos ata s-

rinkimų ne-
val-

dvejiems
o pernai.
rau gijos

r. Valdas

gražioje Tė-
bažnyčioje

Springs, IL
augijos val-

Liudas Miliaus-

yra atviri,
riems įdo-
t no rin tys
iavimo.

inkime
savo pa-

siūlymus bei dalyvavusių diskusijose.
Psichologinės ir dvasinės pagalbos

draugijos pagrindinė veikla bendruo-
menei žinoma pagal tris sritis: pa gal-
bos telefonas, savitarpio pagalbos gru-
pės ir paskaitos. Pirmadie niais ir ket-
virtadieniais nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
visus metus galima skambinti nemo-
kamu pasitikėjimo telefonu 866-438-
7400 ir pakalbėti dėl iškilusių dvasinių
ar psichologinių klausimų su budin-
čiais apmokytais savanoriais profe-
sionaliais psichologais, draugijos na-
riais.

Savitarpio grupių susitikimai pa-
prastai rengiami rudenį ir pavasarį, jie
vyksta Ziono liuteronų bažny čioje Oak
Lawn bei Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Susirenka mišrios grupės ir
taip pat vien tik moterys. Paskaitos
rengiamos pagal atsirandantį poreikį
Pasaulio lietuvių centre. Susirinkimo
metu draugijos na riai kiekvienas pa-
pasakojo, ką nuveikė per metus bei dis-
kutavo, kaip galėtų pagerinti sava-
norišką tarnystę lietuvių bendruome-
nės narių la bui. Savanorystės altruis-
tinė veikla – rimtas įsipareigojimas
suteikti para mą jos ieškančiam žmo-
gui.

Vilma Kava – Psichologinės ir dva-
sinės paramos draugijos atstovė.

tarnystės savanoriai

e, Elena Ablingytė, Vilija Aukštuolis; už jų – Daiva
Vilma Kava, Živilė Jerominienė, kun. dr. Valdas Auš-

kun. Liudas Miliauskas. PDPD archyvo nuotr.

Organizacijos inkorporavimo do kumento
kopija. 

Lietuvių Fonde – 
naujas vardinis fondas

Lietuvių vyrų klubas švenčia savo 15 metų sukaktį 1923 metais. LVK archyvo nuotr.

emeritas
nkėsi Floridoje

Bartkus, kan. Bernardas Talaišis, J. E. arkivyskupas
J. Put rimas. Priekyje – kun. dr. Matas Čyvas.

Kęstučio Kazlausko nuotr.

laiškus, kuriuos pats perskaitė ir įteikė Jubilia-
tui.

Jubiliatas kun. dr. Matas Čyvas gimė 1916m.
balandžio 20 d., įšventintas kunigu 1941 m. sausio
26 d. St. Petersburgo visuomenė dar ruošiasi
svei kinti Jubiliatą jo gimtadienioproga.

Ilgiausių metų!

Lietuvių Fondas neseniai gavo advo-
kato Thomas L. Kanasky, Jr. iš Bridge-
porto, Connecticuto, laišką, ku  riame jis
rašė, jog  nustojus veikti Lietuvių vyrų
klubui (LVK – Lithua nian Young Men’s
Society, Inc.) buvo nu tarta likusias šio
klubo lėšas – 131 000 dol. – pervesti į
Lietuvių Fondą ir įkur ti čia vardinį fon-
dą. Šio fondo lėšos bus skiriamos stu-
dentų stipen dijoms ir projektų paramai,
pirmenybę teikiant Connecticuto vals-
tijai. 

simais. Organizacija buvo finansiškai
pajėgi ne tik teikti socialinę pa galbą
Bridgeporto lietuvių bendruo menės
lietuviams, bet ir išlaikė biblioteką,
chorą, daug dirbo lituanistinio švieti-
mo baruose, prisidėdavo ruošiant įvai-
riausius kultūrinius ren ginius.

Deja, taip jau gyvenime būna, kad
organizacijos susikuria, auga, kles ti,
merdi ir išnyksta ar formaliai užsida-
ro. Taip atsitiko ir su Lietuvių vyrų or-
ganizacija – 2014 metais ji nutraukė
savo veiklą, o likusias jų sąskaitoje lė-
šas nutarė pervesti Lie tu vių Fondui,
įkuriant čia vardinį fondą. 

Taigi, prieš daugiau nei 100 metų
įkurtos organizacijos darbai bus tę sia-
mi toliau. Gal kiek kitaip, bet geros idė-
jos bus įgyvendinamos. Lietuvių Fon-
das dėkingas už pasitikėjimą ir yra įsi-
tikinęs, kad tik savitarpio bendradar-
biavimas ir pasitikėjimas leis iš kartos
į kartą nešti lietuvybės vė lia vą. 

Lietuvių Fondo info




