
VIDA RUPŠIENĖ

Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis kvietė į kla-
ses, o jau ir vasara. Gegužės 19 d. į mokyklą
pradėjo rinktis XXVI laidos abiturientai, lydimi
tėvelių, sesių, brolių ir senelių. Su gužėjo visi,
kas norėjo pasidžiaugti šaunaus penkioliktu-
ko finišu. Į gy venimą išlydėta 15 abiturientų. Tą
dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeš-
tokais. 20 mokinių laikė baigiamuosius viduri-
nės mokyklos egzaminus ir išlaikė, buvo per-
kelti į aukštesniąją mokyklą.
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Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) šventė prasidėjo šv. Mi-
šiomis Jaunimo centro koplyčioje, kurias vedė kun. Gedi-
minas Keršys, kaip visuomet maloniai ir nuoširdžiai kal-

binęs mokinius ir pasakęs gražų pamokslą. Jaunimo centro kop-
lyčioje muzikos mokytoja Dalė Gedvilienė ir akompaniatorė Rasa
Stanevičienė at liko skambius muzikos kūrinius. Vė liau šventė
persikėlė į Jaunimo centro didžiąją salę. Visi nekantriai laukė
pasirodančių mokyklos abiturientų. 

Paskutinio skambučio šventės pradžią eilėmis paskelbė pa-
vaduotoja Vilma Poliuvienė. Skambant Vlado Bagdo no dainai
„Mano senai mokyklai” į salę iškilmingai įžygiavo ČLM XXVI lai-
dos abiturientai. Juos lydėjo mo kyklos direktorė Vida Rupšienė
ir pirmos klasės mokinukai: Mia Ruz gytė nešė mokyklos baigi-
mo atestatus, o Matas Sabaliauskas skambino varpeliu. Nuostabūs
jausmai užliejo salę – kas paskendo savuose prisiminimuose, kas
džiaugėsi užaugusia naująja lietuvaičių karta.                  – 7 psl. 

ČLM baigė 26-uosius mokslo metus
Dešimtokai – nuo šiol jau svečiai mokykloje. ČLM archyvo nuotraukos

,,Lituanicos” krepšininkai bei jų lyderis D. Molis (antras iš k.) penktą kartą paeiliui lai-
mėjo ŠALFASS žaidynių krepšinio turnyro auksinius apdovanojimus. Nugalėtojus pa-
sveikino LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys (antras iš d.) ir ŠALFASS vadovas Lau-
rynas R. Misevičius (pirmas iš k.).

Paskuti-
nius du
ge gužės

mėnesio savaitga-
lius Amerikos Vidu-
rio Vakaruose spor-
tu „alsuojantys” lie-
tuviai gyveno krep-
šiniu. Tačiau jie
džiaugėsi ne tik
Kauno „Žalgirio”
pergalėmis Euro-
lygoje ar eiliniu
tapusiu Clevelando „Cavaliers”
viešpatavimu NBA Rytų konferen-
cijoje. Gegužės 18–20 d. Detroite
suvažiavo net 33 Šiaurės Amerikos
jaunučių ir jaunių (nuo 5 iki 16 metų
amžiaus) komandos, kurios kovojo
dėl 9-ių skirtingų amžiaus grupių
apdovanojimų.                      – 9 psl. 

68-osios ŠALFASS žaidynės pasibaigė
dar viena „Lituanica”  pergale
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
KUN. TOMAS KARANAUSKAS

Šiandien bažnyčia švenčia pačią bran-
giausią slėpinį – eucharistiją. Kaip tą kar-
tą minia klausėsi Jėzaus žodžių ir buvo
pasotinta Jėzaus padauginta duona,
taip ir mes, šiandien susirinkę aplink
Viešpaties altorių, esame kviečiami so-
tintis duona, kurią Jis mums duoda už
mūsų ir pasaulio gyvybę. 

Kada žydų šeima sėsdavo prie
stalo Velykų vakarienei (14 Ni-
san), pagal Bibliją buvo nuro-

dyta, kad jauniausias sūnus savo tėvo
turėdavo klausti: Ką reiškia šios apei-
gos? (Iš 12, 26).

Taip pat ir mes panašiai turėtume
klausti: ką reiškia šios apeigos? Ką
reiškia mums eucharistija?

Į šį klausimą atsakymą mes galime
rasti antrajame skaitinyje, kur apaš-
talas Paulius kalba apie tai, ką mums
perduoda. Jis perduoda tai, ką pats
gavo iš Viešpaties – Vakarienės įsteigi -
mą kaip naujos sandoros ir Jo mirties
at minimą: taigi, kada tik valgote šitą
duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skel-
biate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis. 

Apaštalas Paulius tik kitu būdu iš-
reiškia paties Jėzaus ištartus žodžius:
tai darykite mano atminimui. Eucha-

ristija mums yra atminimas. Tačiau
ko?  Ne tik Jėzaus mirties. Eucharis-
tinis šventimas mums primena visą Jė-
zaus slėpinį, šio slėpinio išankstinį
numatymą Senajame Testamente ir jo
išsipildymą Naujajame Testamente
(panašiai kaip žydai švęsdami Velykų
šventę joje matė visus svarbiausius iš-
ganymo tarpsnius – tarsi jie būtų  per
vienas Velykas).

Eucharistija yra atminimas Vieš-
paties  atlikto išganymo, kuri kulmi-
nacija – mirtis ir prisikėlimas. Ji yra
Dievo tautos atminimas. Kiekviena
tauta turi savo praeitį, svarbius įvy-
kius, kuriuos švenčia ir įamžina pa-
minkluose. 

Tačiau Dievo tautos „paminklas”
priešingai tiems, kuriuos kiekviena
tauta turi, yra gyvas atminimas. 

Šv. Rašte prisiminimas ar atmini-
mas nėra paprastas prisiminimas, bet
to konkretaus įvykio realus išgyveni-
mas – tai ir prisiminimas, ir tuo pačiu
metu buvimas. 

Tą patį mes galime pasakyti ir
apie mūsų eucharistiją. Mes ne tik
prisimename Jėzaus išganymo įvykį ar
jo mirtį ir prisikėlimą, bet čia ir dabar
išgyvename jo tikrąjį buvimą ant mūsų
altoriaus. 

Eucharistija – tikėjimo paslaptis,
kurios metu Kristus  realiai yra tarp
mūsų: duona ir vynas perkeičiami į Jo

kūną ir kraują. Eucharistija leidžia tą
mums pajusti  visu savo tikrumu. Tai
meilės paslaptis, nes Kalvarijos auko-
je Kristus pateikė aukščiausios meilės
įrodymą.

Ką reiškia šios apeigos? Mes dabar
jau galime atsakyti – tai Viešpaties at-
minimas ir Jo buvimas tarp  mūsų.
Švęs damas Velykų šventę žydas saky-
davo: ir aš tenai buvau, ir aš buvau iš-
laisvintas iš Egipto vergovės ir perėjau
Raudonąją jūrą. Taip pat ir mes tenai
buvome – galime sakyti krikščionys –
tą dieną, kai mūsų Viešpats mus išva-
davo iš nuodėmės vergovės, iš tam-
sos išvedė į šviesą, iš mirties į gyveni-
mą. 

Šv. Mišiose svarbu ir tai, kad ta-
riant žodžius: imkite ir valgykite jos visi,
nes tai yra mano kūnas, kuris už jus ati-
duodamas, šie žodžiai jau nėra vien tik
Kristaus žodžiai. Jie yra istorinio Jė-
zaus, kuris pirmą kartą juos ištarė
Paskutinės Vakarienės metu ir jie
kiekvienose Mišiose kartojami kunigo
lūpomis. Kristaus galva ir kūnas esa-
me taip pat ir mes. 

Eucharistijoje mes aukojame duo-
ną, kurią esame gavę iš Dievo dosnumo,
bet taip pat ir mūsų darbo. 

Šiuose žodžiuose yra vietos ir
mūsų nedrąsiam aš, bet kartu su Kris-
tume galime sakyti savo broliams, ku-
rie mus supa gyvenime: imkite ir val-

gykite – tai yra mano kūnas, kuris už jus
atiduodamas.

Tai yra – imkite mano laiką, mano
draugystę, mano džiaugsmą, mano dė-
mesį – noriu įsipareigoti ne vien tik
sau, bet ir jums. Tai darykite mano at-
minimui reiškia: darykite taip pat ir jūs
kaip aš jums dariau. Evangelistas Jo-
nas sako: 

Mes iš to pažinome meilę, kad jis už
mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime
guldyti gyvybę už brolius (1Jn 3, 16).

Štai eucharistija, kuri bažnyčioje
suburia bendruomenę ir yra kaip tas
grūdas, kritęs į žemę ir apmiręs, o vė-
liau davęs gausų derlių. Toks yra mūsų
šventimas – eucharistija. Meldžiu kiek-
vienam iš Jūsų prasmingos bendrystės
su  Viešpačiu, kuris yra mūsų kelias,
tiesa ir gyvenimas. Palaimintos vasa-
ros.

Dailiai iškarpyti Lietuvos že-
mėlapio kontūrai. Įsisupęs į
Lietuvos glėbio šiaurinę dalį,

driekiasi Rokiškio kraštas. Jo kontū-
rai žemėlapyje panašūs į Lietuvos
kontūrus... Rokiškis – antroji Lietuva...
Čia kunkuliuoja mūsų gyvenimas...
Mes savo darbais ir idėjomis mylime
savo kraštą.

Dėkoju ,,Draugui” už tai, kad
spausdinate nusiųstą informaciją
apie mūsų krašte vykstančius rengi-
nius. Visada gera matyti vaikų besi-
džiaugiančias akis, kai tik pasirodo
straipsnis informacinėse technologi-
jose. Jie ta informacija pasidalina su
savo tėvais, bendraamžiais. Taip ir
skleidžiama žinia ir apie jūsų leidinį,
o kartu ir apie mielas akimirkas Lie-
tuvoje, kuriomis pasidalinama su
svetur gyvenančiais lietuviais.

Gimnazijos skaityklos renginiuo-
se dažnai dalyvauja Rokiškio rajono
savivaldybės meras Antanas Vagonis.

Nominacijų šventės, skirtos Knygnešio dienai paminėti, dalyviai. Pirmoje eilėje iš k.: Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Diana Guzienė, Rokiškio savivaldybės
meras Antanas Vagonis, LR Seimo narys Raimundas Martinėlis, gimnazijos dailės moky-
toja Inga Vagonė.  Rūtos Vilutienės nuotr.

PADĖKOS ŽODIS „DRAUGUI”
Rajono vadovas džiaugiasi unikalia lei-
dinių kolekcija su autografais, čia įsi-
kūrusiu Lietuvos kaimo rašytojų sąjun-
gos Rokiškio skyriumi. Džiaugiamės, kad

rajono vadovas ne tik pritaria visoms kū-
rėjų idėjoms, bet kartu ir su kūrėjais pa-
gerbia iškilius kraštiečius įvairių švenčių
proga, gimnazijos skaityklos Lituanisti-
kos centrui dovanoja leidinius su au-
tografais ir labai operatyviai apie šią veik-
lą paskleidžia informaciją socialiniuose

tinkluose. Tai mūsų
visų bendras dar-
bas jaunajai kartai,
šiame krašte gyve-
nantiems žmo-
nėms, o ,,Drauge”
spausdinama infor-
macija – žinia sve-
čiose šalyse gyve-
nantiems lietuviams.

Rokiškio Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijos direktorė Diana
Guzienė taip pat džiaugiasi kūrybin-
gais, veikliais jaunais žmonėmis, ku-
rie gimnazijos vardą garsina užsienio
lietuvių informacijos  leidiniuose. 

Dėkoju jums, kad esate. Gera
jaus ti nuoširdžią bendrystę ir tik visi
kartu galime auginti vešlų lietuvybės
medį.

Pagarbiai

Reda Kiselytė, 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos „Romuvos” 
padalinio bibliotekos vedėja



Laurynas Misevičius,
ŠALFASS vadovas,
Ingrida Misevičienė, 
JAV LB Portlando apylinkės 
pirmininkė:

Laurynas: Pati nuostabiausia isto-
rija, kuri yra mums su Ingrida yra nu-
tikusi – mūsų susitikimo ir šeimos
sukūrimo istorija. Ją galėčiau pava-
dinti seno kadaise matyto filmo vardu
– ,,Tai jums net nesisapnavo”. Ji įvyko
Lietuvių dienų Los Angeles renginyje.
Taip atsitiko, kad 2012 metais iširo
mano ankstesnioji šeima. Aš tais pa-
čiais metais kartu su draugu važiavau
į Lietuvių dienų renginį. Abu tikėjomės
susipažinti su lietuvaitėmis mergino-
mis, užmegzti su jomis rimtus santy-
kius. Man reikėjo tokios, kuriai būtų
priimtinas mano gyvenimo būdas, fi-
losofija. O jos esmė – didelę savo laiko
dalį skirti visuomeninei veiklai, lie-
tuvių reikalams. Tačiau tais metais
man taip ir nepavyko savo troškimo
įgyvendinti. Pamaniau, kad man dau-
giau nebepasiseks sutikti ,,savo” žmo-
gaus. Tačiau 2013 metais aš vėl atvykau
į Los Angeles Lietuvių dienas. Nebe-
turėjau jokių lūkesčių. Tačiau kaip
tik tuomet ir susitikau Ingridą. Ją
man pristatė buvęs Portlando LB va-
dovas Vilius Žalpys. Po valandos ben-
dravimo su ja supratau, kad norėčiau,
jog ji būtų mano žmona.

Ingrida: Mano santuoka taip pat iš-
iro 2012 metais. Kaip tik tuomet buvęs
ilgametis Portlando LB pirmininkas V.
Žalpys perdavė valdybos vairą mums,
,,trečiabangiams”. Mums reikėjo iš-
mokti dirbti tą darbą, susipažinti su ki-
tais visuomenininkais, užmegzti ryšių.
2013 metais aš pirmą kartą atvažiavau
į Los Angeles vykstančią lietuvių me-
tinę šventę. Mane supažindino su dau-

geliu žmonių. Tačiau
pažintis su Laurynu
tapo lemtinga. Mūsų
vestuvės įvyko pra-
ėjus 9 mėnesiams nuo
pirmosios pažinties,
o dar po 9 mėnesių
gimė sūnus, kuriam
vyro iniciatyva davė-
me Roko Sabonio var-
dą. Aš į sūnų visada
kreipiuosi Roko var-
du, o Laurynas jį va-
dina Saboniu. Dėl to-
kio anūko vardo yra
labai nepatenkinti
mūsų tėvai. Aš silp-
numo akimirką suti-
kau, kad naujagimis
būtų pavadintas Roku
Saboniu Misevičiumi,
nes vyras labai norėjo

ir labai gražiai manęs prašė.

Laurynas: Suteikdamas savo sūnui
Sabonio vardą, norėjau tarsi įamžinti
tokį garsų ir Lietuvai daug nuveikusį
žmogų. Mano sūnus gimė Portlande,
kur Arvydas Sabonis praleido geriau-
sius savo sportinės karjeros metus.
Juk anksčiau Darius irgi buvo mūsų
tautos didvyrio lakūno Stepono Da-
riaus pavardė. O dabar kiek daug lie-
tuvių vyrų turi Dariaus vardą ir nie-
kam dėl to nekyla jokių klausimų.
Mes tikimės, kad po 100 metų taip at-
sitiks ir su Sabonio vardu.

Jadvyga,
socialinė darbuotoja:

Prisimenu klasės draugų susiti-
kimą, vykusį Lietuvoje, vieno ben-
draklasio viloje prie ežero. Tai buvo su-
sitikimas praėjus 25-eriems metams po
mokyklos baigimo. Kartu susirinkę
jaukiai ir smagiai leidome savaitgalį.
Sodybos šeimininkas savo svečių
džiaugsmui sukonstravo keistą laivą:
prie liepto siaurumo ilgo medinio
plausto pritvirtino valties variklį. Kad
būtų patogiau plaukti, ant to siauro
plausto sustatė gal dešimt kėdžių. Tas
plaustas buvo toks siauras, jog norė-
damas pereiti juo, turėjai būti atsargus,
kad nenuverstum į vandenį kėdžių.
Mūsų kokių keturių žmonių grupė už-
simanė nuplaukti į kitame ežero kran-
te esantį mišką ir ten pagrybauti.  Dar
gal penki ar šeši susitikimo dalyviai
nusprendė mus nuplukdę palikti miš-
ke, o patys šiek tiek pasiplaukioti
plaustu. Taip ir plaukėme ant tokio ne-
matyto liepto su varikliu, susėdę ant
kėdžių, stebindami vietinius žvejus, sė-
dėjusius valtyse. Sutarėme, jog pagry-
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Apie tai, kas neišblėsta

Šiandienos pokalbiai – apie mums svarbius, gyvenimą nulė-
musius, o gal ir visai iš pirmo žvilgsnio nesvarbius, tačiau kaž-
kodėl nepamirštamus įvykius. Juos prisimename ir, ko gero, pri-
siminsime praėjus net ir daugeliui metų. 

Ar turite tokių nepamirštamų istorijų, užslėptų atminties

lentynose?

Silvija Krumplis,
,,Draugo” administratorė:

Prieš ketverius metus gegužės
gale, Memorial Day savaitgalį kartu su
svečiais iš Lietuvos nuvažiavome prie
ežero Superior (vienas iš JAV ir Ka-
nados pakrantes skalaujančių Didžiųjų
ežerų, didžiausias pasaulyje gėlo van-
dens telkinys – red. pastaba). Iš tolo pa-
matėme, kad ežere kažkas baltuoja. Pa-
manėme, kad tai vėjo sukeltos bangos.
Tačiau prisiartinę negalėjome pati-
kėti: visame ežere, kiek akys užmato,

plaukiojo ledų lytys. Mums pasisekė
tapti labai reto reginio liudininkais. Tą
dieną lauke buvo 80 laipsnių šilumos,
karštas smėlis degino kojas, o ežere
plaukiojo ledai. Mes maudėmės ežere,
bandėme užlipti ant ledo lyčių, tačiau
tą padaryti buvo nelengva. Toks regi-
nys ypač didelį įspūdį paliko mūsų sve-
čiams iš Lietuvos. Šį neįprastą, iš-
skirtinį gamtos reiškinį specialistai
aiškino tuo, kad tais metais buvo labai
šalta žiema, todėl ežerą kaustęs ledas
nespėjo ištirpti iki vėlyvo pavasario ir
net vasaros pradžios.     

Kęstutis Vaškelevičius, 
LR ambasados Washingtone
patarėjas:

XXI amžiaus tempas priverčia suk-
tis iš bet kokių situacijų. Prieš atvyk-
damas į Lietuvos ambasadą Washing-
tone, dirbau užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus atstovu spaudai.
Kartą vizito Klaipėdoje metu vienai
Lietuvos televizijai skubiai prireikė mi-
nistro komentaro. Tačiau tuo metu

mieste buvo tik televizijos operato-
rius, bet ne žurnalistai. Tai teko man
pačiam bendrauti su televizijos re-
dakcija, derinti kokiomis temomis kal-
bėsime ir pačiam uždavinėti klausimus
ministrui. Situacija, kai vienu metu pa-
sijunti esantis abiejose „barikadų pu-
sėse”. Paskui tokią praktiką teko pa-
kartoti dar keletą kartų. Įsitikinau, kad
visuomet yra išeitis iš bet kokios si-
tuacijos. Ypač, kai turi supratingą ir
lankstų vadovą.

bavę paskambinsime likusiems aname
krante, kad atplauktų mūsų pasiimti.
Taip ir padarėme, bet tais telefonais,
kuriais sutarėme skambinti, niekas
neatsiliepė. Prapliupo lietus, mes per-
mirkome, valandos bėgo, niekas neat-
plaukė mūsų pasiimti. Tik po kokių
penkių valandų pamatėme vieno ben-
draklasio dukrą atirkluojančią valtį.
Paaiškėjo, kad mus nuplukdę grybau-
ti, likusieji keleiviai taip įsismagino,
kad prarado atsargumą. Plaustas pa-
tyrė avariją: dėl vieno keleivio neat-
sargaus elgesio į vandenį sukrito ir kė-
dės, ir kiti ant plausto buvę žmonės. Kė-
dės ir variklis nuskendo, draugų tele-

fonai taip pat nusėdo į ežero dugną. Ne-
daug trūko, kad ir plaustu plaukę ben-
draklasiai būtų nuskendę. Mat diena
buvo vėsoka, visi vilkėjo storus dra-
bužius, kurie sušlapę traukė į dugną.
Tik vargais negalais jiems pavyko iš-
sigelbėti. Dar kelias valandas teko
laukti, kol koks žvejys su valtimi
plauks pro šalį ir partemps plaustą su
visais peršlapusiais keleiviais į kran-
tą. Tik po to įvykio kiek atsigavę, sė-
dėdami vakare prie laužo, kalbėjomės,
kad šito klasės susitikimo niekada ne-
pamiršime. Nedaug trūko, kad būtume
netekę didelės dalies savo klasės drau-
gų.

A. Ufarto nuotr.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

JURGITA WARREN

Mes saulę tau įpinsim į gintaro ka-
sas,

Žvaigždžių skara apgaubsim pe-
čius tau ir rankas. 

Vytė Nemunėlis 

Kiekvienais metais pavasaris mus džiu-
gina pirmųjų lauko gėlių žiedais, pava-
sarinio lietaus aromatu, nauja energija
ir viena gražiausių švenčių – Motinos die-
na. Pačiais šilčiausiais žodžiais sveiki-
name savo mamas, močiutes ir globėjas!

Bendram Motinos ir Tėvo dienos
paminėjimui Los Angeles Šv.
Kazi miero lituanistinės mo-

kyklos mo kinių, mokytojų ir tėvų ko-
miteto jungtinė komanda visiems do-
vanojo nuotaikingą šventinę programą.

Salės scena pavasariškai atgijo iš-
puošta mokytojos Žydros van der Sluys
sukurtomis spalvingomis gėlių deko-
racijomis ir dūzgė nuo mokinių
džiaugsmo, jauduliuko ir vaikiško ne-
kantrumo. Mokytojos Rimos Velič kie-
nės režisuotą muzikinį popuri atidarė
sesučių Gretos ir Silvijos Velič kaičių at-
likta akustinė aranžuotė ir mokyklos
direktorės Marytės New som sveikini-
mo žodis. Programą ve dė seminaristės
Paulė Dargytė ir Darija Pakuckaitė. 

Patys mažiausieji Kiškių klasės
mokinukai pristatė linksmą epizodinį
lėlių teatro vaidinimą. Toliau progra-
moje skambėjo populiarios dainos „Bo-
ružėlė septintaškė”, „Tau, mano ma-
myte”, gal kiek mažiau girdėtos nei te-
atralizuota dainelė „Mama ir saulė”.
Trečios ir ketvirtos klasių mokiniai su-
vaidino originalią šiuolaikinės mo-
čiutės ir senelio įvaizdžio inscenizaciją
– puikūs kostiumai ir vaikų fantazija
pranoko lūkesčius! Gimnazistai nuo-
taikingai atliko lie tu vių liaudies šokį
„Malūnas”, kuris nejuokais išjudino
žiūrovus ir visus programos dalyvius!

Ypač jautriai skamba poezijos ei-
lės iš vaiko lūpų... Septintai klasei at-
stovavusi pora – Gintarė Bartulytė ir
Antanas Reivydas skaitė Bernardo
Brazdžionio ir Kosto Kubilinsko eilė-
raščius.

Negaliu nepaminėti drąsiausių
programos dalyvių – suaugusių kla sės
vyrų kvarteto! Stiprūs vyriški balsai ir
populiarios estradinės dainos „Vai-
kystė” žodžiai vilnijo per salę, suža-
dindami, atrodo, visai netolimos vai-
kystės prisiminimus ir ant skruostų pa-
likdami ašarų pėdsakus. Dainavo visi.

Garsiausių plojimų, juoko ir susi -

Gražiausios dainos – mamai ir tėčiui

žavėjimo šūksnių susilaukė de šimtokų
bei seminaristų sukurtas trumpa-
metražis filmukas „Siurpri zas ma-
 moms”, kuriame humoristiškai pa-
 nagrinėti mamyčių gebėjimai tokiose
gyvenimiškose srityse kaip maisto
gaminimas, disciplina, kantrybė, vi sa-
 žinystė ir, žinoma, neišsenkančios
meilės ištekliai.  Išvada – ne visos
mamos yra aukščiausios klasės kuli-
narės, geležinės kantrybės enciklope-
dijų žinovės, bet jos neginčijamai yra
besąlygiškos meilės ir šviesos šaltiniai.
Pačių mokinių suvaidintas, nufil-
muotas ir sumontuotas videoklipas
tikrai nepaliko abejingų! Drąsiai ga liu
teigti, kad auga būsimieji „Holy wood”
talentai, gerbiantys savo šaknis, my-
lintys savo gimdytojus ir globėjus.

Šventę vainikavo jungtinio mo-
 kyklos choro baigiamoji daina. Kiek-
 vienos mamytės, močiutės ir globėjos
rankose puikavosi karališkos rožės
žiedas bei vaiko rankų darbo dova nėlė,

o tėveliai pasipuošė popieriniais kak-
laraiščiais su trispalvės atributika ir
vaikišku palinkėjimu. Netrūko nei sal-
džių gardėsių, nei šypsenų veiduose.

Kai mama su tėčiu šalia, regis,
dingsta visos bėdos, o užuovėja tam pa
jauki, šilta ir saugi. Tad būkite pa-
sveikinti!

Skambėjo populiarios dainos ,,Boružėlė septintaškė”, ,,Tau, mano mamyte” ir kt.

Matys mažiausieji parodė lėlių teatro vaidinimą.Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jungtinė mokinių, mokytojų ir tėvų komanda visiems
dovanojo nuotaikingą programą.

Spalvingi Motinos ir Tėvo dienos koncerto dalyviai. Dariaus Bučinsko nuotraukos
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AMANDAS RAGAUSKAS

Po sėkmingos spektaklio „Rau-
do kit svajonių debesys” premje-
ros Šv. Kazimiero parapijos salėje

2001 metų balandžio 21–22 dienomis lie-
tuviškoje spaudoje – tiek Amerikoje,
tiek ir Lietuvoje – pasirodė daug
straipsnių. Nė vienas išeivijos teatrų
pastatymas praeityje nesulaukė tiek
daug atgarsių įvairiuose lietuviškos
spaudos leidiniuose kaip Olitos Dau-
tartaitės pastatymas apie M. K. Čiur-
lionį. To meto pagrindinis lietuviškų
kultūri nių renginių LA spaudoje at-
spindėtojas rašytojas, žurnalistas Pra-
nas Visvydas 2001 m. gegužės 5 d. dien-
raštyje „Draugas” parašė išsamią spek-
taklio recenziją „Įspūdinga M. K. Čiur-
lionio apraiška scenoje. Jis rašė: Kas la-
biausiai mane nustebino – šeštadienį
gausiai susirinkę jaunieji žiūrovai spek-
taklį priėmė nepaprastai palankiai.
Vaidinimo metu negirdėjau jokio šla-
mesio kėdėse. Nesu šioje salėje išstovėjęs
tiek minučių su audringai plojančiais ir
bravo šau kiančiais, kaip šį sykį. Kitoje
vietoje: … svarbiausiu veiksmo varikliu
tapo metafora. Kad ir toji žalia valtis –
gyvenimo kelionių, pagaliau ir mirties
įprasminimas. Ant jos sėdima, stovima,
besiiriant plaukiama. Tem piama laip-
tais ji bildėjo ir kaip trau kinys į Peter-
burgą. Recenzentui pa tiko ir spektak-
lio pradžia: Pra vartu paminėti ir ori-
ginalų įvadą į pjesę, kai iš kairės ir de-
šinės keli dar bininkai ateina su plak-
tukais, scenos šonuose kala vinis ir ka-
bina Čiur lionio paveikslus. Per garsia-
kalbį įvairiomis kal bomis skelbiama,
kad 2000-ųjų metų lapkričio 18 d. Pary -
žiuje, D’Orsay mu ziejuje atidaroma M.
K. Čiurlionio ta pybos darbų paroda.

Rašytojas, istorikas, žurnalistas
Algirdas Gustaitis atsiliepimus apie
spektaklį gegužės mėnesį nusiuntė į
„Dirvą”. Jis rašė: Žodžiais nenusako-
mas tikras vaidinimas. Viskas gražu,
skoninga, ačiū.

MILDA ŠATIENĖ 

Gegužės 6 d. po kunigo Gedimino Ker-
šio aukotų šv. Mišių Cicero Šv. Antano
bažnyčioje gausus būrys lietuvių rinkosi
į parapijos kavutės kambarį. 

Pirmiausia kavutės kambario ve-
 dėja Audronė Bernatavičienė pa-
kvie tė visus vaišintis. JAV Lie-

tuvių Bendruomenės (LB) Cicero apy-
linkės pirmininkė Birutė Zalatorienė
tarė sveikinimo žodį ir padėkojo Joli-
tai Kisieliūtei-Narutienei už vedamus
įdomius pokalbius kavinėje; Vidai Kup-
rytei – už paruoštus biuletenius; Aud-
ronei Bernatavičienei bei Algiui ir Da-
nutei Kirkams – už vaišių ruošimą;
chorvedei Vilmai Meiluty tei – už va-
dovavimą bažnyčios chorui; Jonui Kup-
riui – už fotografavimą; Mildai Šatienei
– už renginių aprašymus.

Pirmininkė Birutė Zalatorienė
perskaitė 2017-ųjų metų apylinkės veik-
los ataskaitą, kurioje atsispin dėjo šie
renginiai: 1945-ųjų metų trėmimų mi-
nėjimas (kalbėjo Bronė Mikulienė);
dalyvauta Šiluvos atlaiduose Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Mar-

Birželio 5 d. kanadiečių „Tėviš kės
žiburiuose” tuometinė LADS spektak-
lių recenzentė Asta Pakuckie nė rašė:
Pagrindinius vaidmenis atlikusiems
Amandui Ragauskui ir Vaidai Kiškytei
šis spektaklis įrodė, kad jie sugeba pa-
kilti į užburtą pa saulį, į „svajonių de-
besis”, gyventi sa vo veikėjų meile,
džiaugsmu ir ne laime. O. Dautartaitės
ir Los Angeles aktorių sukurtas spek-
taklis ilgam liks atmintyje. Atlikėjams
jis bus mastelis, kuriuo bus matuojami
tolimesni žingsniai scenoje, žiūrovams –
proga naujai pažvelgti į genialaus
mūsų tautiečio asmenybę.

Birželio 15 d. „Darbininko” pusla-
piuose buvo paminėta, kad LA įvyko
spektaklio „Raudokit svajonių debe-
sys” premjera.

Lietuvos rašytojų sąjungos gegu žės
25 d. savaitraščio „Literatūra ir menas”
numeryje pasirodė Veroni kos Ra-
gauskienės straipsnis antrašte „Rau-
dokit svajonių debesys...” Cali fornijoje,
kuriame Lietuvos skaitytojui papasa-
kotų apie 48 metų LADS  istoriją ir
prieš kelerius metus užsi mezgusią

draugystę tarp LADS ir Šiaulių dramos
teatro aktorės Olitos Dautartaitės.
Apie spektaklį, skirtą M. K. Čiurlio-
niui, autorė rašė: Tai lyg bendras Šiau-
lių dramos teatro ir LADS kūrybinis
darbas, kuris mus suartino ir pratur-
tino. 

Grįžusi į Lietuvą, O. Dautartaitė
dalijosi savo Californijoje pa-
tirtais įspūdžiais su draugais,

kolegomis  aktoriais.  Labai   sujaudi-
no gegužės  mėnesio  pabaigoje   sulauk-
tas laiškas iš Olitos kolegos, Šiaulių
dramos teatro aktoriaus Prano Piau-
loko. Skaityti tokius nuoširdžius Lie-
tuvos teatro žvaigždės atsiliepimus
apie mūsų spektaklį buvo nepaprastai
džiugu.

Kartu su Olita peržiūrėjęs LA lie-
tuvių kultūrinės veiklos video met-
raštininko Vytauto Petrulio su kur tą vi-
deo filmą, jis rašė: Žiūrė damas į jus p.
Amandai, buvau maloniai nustebin-
tas jūsų gebėjimu būti scenoje, jūsų
protingu, sakyčiau, išmintingu santykiu
su savo personažu, su režisierės suma-

Cicero Lietuvių Bendruomenės metinis susirinkimas

Cicero lietuviai. J. Kuprio nuotr.

nymu ir su savo paties asmenybe. Tad,
nors ir pavėluotai leiskite pasveikinti
Jus su premjera, su atsakingu vaidme-
niu, kuris, manau, turėjo didelį atgar-
sį Kalifornijos lietuviškoje padangėje.

„Šiaulių naujienų” rugsėjo 5 d.
laikraštyje pasirodė įdomus Audros
Venckuvienės interviu su O. Dautar tai-
te. Į klausimą: „Ką atradote įgy vendi-
nusi idėją pastatyti spektaklį su Ame-
rikos lietuviais?” Olita atsako: Nežinau,
ar kada nors dar patirsiu tokį stiprų
minties ir jausmo dermės išgyvenimą,
kuriam peno davė vis kas: Čiurlionis, pas
kurį ėjau pro visur, žmonės, vaidinę, žiū-
rėję ir buvę šalia, darbas, prisilietimas
prie režisūros. Nuskristi į Kaliforniją ir
sukurti spektaklį apie Čiurlionį... Ar tai
buvo?

Rugsėjo 8 d. „Šeimininkėje” išsa-
mus Viktoro Rudžiansko straipsnis
apie O. Dautartaitės kūrybinę viešna-
gę LA pradedamas tokiais žodžiais:
Šiaulių dramos teatro aktorę Olitą Dau-
tartaitę vis pasiekia žinutės iš Los An-
dželo: „Šiandien gavome ‘Draugą’ su P.
Visvydo straipsniu. Puikus, nuoširdus
mūsų pastangų įvertinimas (…) ‘Debe-
sys’ neturi išsi sklaidyti, nors mano nuo-
taika ir ‘pagrabna’. Ilgesys: repeticijoms,
prasmingam darbui, tikram teatrui,
mielai ‘direktorei’. „Direktore” jie va-
dina režisierę. O laiškelius pasirašo tai
Kastukas, tai Čiurlioniai. „Čiurlio niais”
juos padarė Olita Dautar taitė...”

Visas recenzijas ir įspūdžius vai ni-
kuoja Viktoro Rudžiansko straipsnis
„Čiurlionis Los Andželo scenoje”
spausdintas Lietuvos rašytojų sąjungos
žurnale „Nemunas” 2002 m. 2–3 nu-
meryje. Išsamiame straipsnyje, auto-
rius pateikia daug įdomios me džiagos
apie O. Dautartaitės asmenybę bei jos
teatrinę misiją Los Angeles Dramos
sambūryje. O straipsnį užbaigia taip: ...
IR KOKIA vis dėlto rizika kitam kūrė-
jui prisiliesti prie VIENINTELIO. Oli-
ta priminė akrobatą, pakankamai sėk-
mingai išsilaikiusį ant lyno. 

Spauda apie spektaklį. A. Ragausko nuotr.

quette Parke; surengta agapė prieš šv.
Kalėdas (vedė Aldona Zailskaitė); labai
iškilmingai buvo paminėta Vasario
16-osios šventė, dalyvaujant tuometi-
niam gen. konsului Marijui Gudynui ir
Cicero miestelio valdžios atstovams bei
ciceriečiams.

Susirinkime dalyvavo Vidurio Va-
karų apygardos valdybos atstovai Sva-
jonė Kerelytė ir Jonas Platakis, kalbė-

ję apie apygardos veiklą. 
Iždininkė Vida Kuprytė perskaitė

valdybos finansinę ataskaitą. Revizijos
komisijos pirmininkas Mindaugas
Bielskus patvirtino, kad iždininkė tei-
singai tvarko finansi nius dokumentus
ir padėkojo už są žiningą darbą.

JAV LB Cicero apylinkės valdyboje
yra šie nariai: Audronė Berna tavičie-
nė, Danutė ir Algis Kirkos, Jolita Ki-

sieliūtė-Narutienė, Vida Kup rytė, Ire-
na Messanger, Genutė Salyga, Milda
Šatienė, Aldona Zails kaitė, Birutė Za-
latorienė. Revizijos komisijos nariai:
Mindaugas Biels kus, Antanas Sidara-
vičius.   

Pabaigoje pirmininkė Birutė Za-
latorienė pakvietė LB apylinkės narius
balsuoti už JAV LB Tarybos kandida-
tus.

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Septinta dalis. Spektaklio „Raudokit svajonių debesys” atgarsiai lietuviškoje spaudoje
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Praėjusiais metais, po beveik dešimties metų
pertraukos, Šiaurės Amerikos ateitininkai
(ŠAA) ėmėsi iniciatyvos tęsti Darbo dienos Stu-

dijų savaitgalius. Jeigu praėjusių metų suvažiavimą
galima įvardinti kaip vienkartinį senos gražios tra-
dicijos prisiminimą, tai šių metų rugpjūčio 31-rug-
sėjo 3 d. vyksiantį Studijų savaitgalį jau galima trak-
tuoti kaip tradicijos tęsinį. Jeigu praėjusiais metais
ŠAA taryba ir valdyba buvo tam tikra prasme ska-
tinama nostalgijos, tai šiais metais pagrindiniu
akstinu tapo ypač teigiami atsiliepimai, kurių su-
laukėme iš pernykščių dalyvių. Tikrai matyti, kad
tie, kurie dalyvavo, liko patenkinti ir programos tu-
riniu, ir prelegentų erudicija, ir dalyvių dvasia. Kvie-
čiame tuos dalyvius grįžti šiemet, o taip pat maloniai
laukiame tų, kurie praėjusiais metais negalėjo da-
lyvauti.

Studijų savaitgalio esmę sudaro intensyvi aka-
deminė programa. Jeigu stovyklos būna skirtos
pirmiausia pailsėti ir su draugais pabendrauti, o pas-
kaitoms tenka svarbus, bet vis dėlto antraeilis vaid-
muo, tai Studijų savaitgalyje būna atvirkščiai. Ne-
stokojama draugiškos, tiesiog šeimyniškos aplinkos,
progų su bičiuliais pabendrauti, bet svarbiausia sa-
vaitgalio dalis – akademinė ir meninė programa. 

Šių metų programa dar nebaigta derinti. Keli nu-
matyti prelegentai dėl besikertančių įsipareigojimų
dar nėra visiškai užtikrinti. Dar deramasi su keliais
kitais, tačiau bendras vaizdas jau matyti. Laukiame
šių prelegentų su apytikrėmis temomis:

Valdas Samonis iš Toronto. ,,Ekonominis planas
Lietuvai: strategija dvidešimt pirmam šimtmečiui”. 

Saulius Kubilius, anksčiau Laisvosios Europos ra-

dijo, dabar – Vatikano radijo apžvalgininkas. Tema
dar derinama.

Darius Furmonavičius iš Didžiosios Britanijos,
Nottingham, Lietuvių tyrimų centro direktorius.
,,Karaliaučiaus kraštas – praėjusio šimtmečio ir at-
eities perspektyvoje”.

Linas Kojala, tarptautinių santykių ir politikos
mokslų doktorantas Vilniaus universitete, šiemet sta-
žuojantis Harvard universitete. Tema dar derinama,
bet apytikriai – ,,Nūdienos tarptautinės realijos ir jų
poveikis Lietuvai”.

Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus kongre-
gacijos vienuolė iš Lietuvos, medicinos gydytoja (kar-
diologė), Boston College teologijos doktorantė. Tema
dar derinama, iš dalies – „Postgulaginė kristologija
lietuvių perspektyvos kontekste”.

Šalia akademinių paskaitų vyks ir linksmesni
meniniai vakarai. Vieną tokį vakarą praskaidrins ne-
eilinių gabumų solistė Agnė Giedraitytė.

Vasarai bėgant išsamiau pristatysime ŠAA Stu-
dijų savaitgalio programą ir prelegentus. 

– Tomas P. Girnius

Po ilgos pertraukos atgimęs ŠAA Studijų
savaitgalis ima tapti tradicija

Visi kviečiami į Ateitininkų
federacijos sąskrydį 2018 –

,,Įkvėpti ateities”

Liepos 7–8 dienomis
Ateitininkų stovyklavietėje

Berčiūnuose

Po vasarišku dangumi viso pasaulio ateitininkai
kartu švęs Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo šimtmetį!

Sąskrydžio metu daug laiko skirsime vieni ki-
tiems: bendrausime, dalinsimės idėjomis, ap-
tarsime svarbius ateitininkijos klausimus, pa-
dėkosime organizacijos nariams už atliktus dar-
bus, idėjas, gerąjį pavyzdį!

Registruotis į sąskrydį galima iki 
birželio 10 d.: http://www.ateitis.lt/

,,Įkvėpti ateities” apdovanojimai – tai padėka Ateiti-
ninkų federacijos nariams už uolų darbą, aktyvų įsi-
traukimą, naujas idėjas, dvasinį, filosofinį vedimą
žvelgiant nuo atkurtos modernios Lietuvos gyvavimo
pradžios.

Apdovanojimai bus įteikti Ateitininkų federaci-
jos sąskrydžio „Įkvėpti ateities” metu š. m. liepos 7–8
d. Berčiūnuose. 

Daugiausia padėkų surinkęs žmogus, idėja, fra-
zė bus atskleisti sąskrydžio metu.

Apdovanojimams yra nominuoti iškilūs ateiti-
ninkai šiose srityse: 

• Filosofas – apdovanojimas skiriamas nariui, ku-
ris padeda organizacijai neapleisti savo filosofinės
krypties

• Įkvėpėjas – apdovanojimas skiriamas nariui, ku-
ris savo pavyzdžiu įkvepia organizacijos narius labiau
stengtis gyventi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje”

• Idėja  – apdovanojimas skiriamas nariui (vie-
netui, valdybai), kuris sugalvojo naują, sėkmingą idė-
ją, pakeitusią ateitininkijos veidą

• Kuopos globėjas
• Moksleivis – pavyzdys
• Ateitininkų šeima
• Tikėjimo vedlys
• Moksleivių ugdytojas
• Darbštuolis

Yra balsuojama ir už čia surašytas įkvepiančias
mintis: 

Gilės prigimtis nėra gulėti ant žemės, o tapti ąžuo-
lu – Linas Braukyla 

Težydi Lietuva! – Guoda Kliučinskaitė
Kiekvienam ateitininkui – po dvasios vadovą! –

Tomas Taškauskas
Nes duotą pažadą lengviau ištesėti nei neduotą –

Julija Ladigaitė
Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo šventovė dar

nepastatyta, tik išdalytas pilkas akmuo, tik tais galia
duota rankoms – Prel. Pranas Kuraitis (1883–1964).
Prel. Kuraitis, vienas iš ateitininkijos pradininkų, fi-
losofas, lietuvių kalba pateikęs pirmuosius veikalus
filosofijos centriniais klausimais.

Tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta – Her-
minegildas Žvirdzinas (Telšių gimnazijos moksleivis,
ateitininkų kuopos pirmininkas, nužudytas Rai-
niuose, 1941 m.)

Kandidatai iš Š. Amerikos

Dauguma kandidatų – gerai žinomi ateitininkai
gyvenantys Lietuvoje, bet yra ir keli iš Š. Amerikos.
Į ,,Filosofo” keturių kandidatų rinktinę yra patekęs
Ateitininkų šalpos fondo pirm. ir Sendraugių kursų
vedėjas dr. Petras V. Kisielius, o tarp pagirtinų atei-
tininkų šeimų įtraukti Daina ir Saulius Čyvai bei jų
atžalos. 

Balsuojame!

Balsuokime iki birželio 10 d. interneto adresu: 
https://goo.gl/forms/Re4tSI2TM1Gq9D4p1

2017 metų Ateitininkų Studijų savaitgalio dalyviai, ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.               Dainos Čyvienės nuotr.

ĮKVĖPTI ATEITIES apdovanojimai
• Visi kviečiami balsuoti 

• Tarp kandidatų yra ir išeivijos ateitininkų!
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Atkelta iš 1 psl.

Nuskambėjus himnams, Mia ir Matas eilėraš-
čiais  pirmieji pasveikino abiturientus,  o mokyklos
direktorė V. Rupšienė pristatė garbingus svečius – bu-
vusią ČLM direktorę Jūratę Dovilienę, Antaną Ra-
šymą – Jaunimo centro tarybos pirmininką; Vikto-
rą Kelmelį ir Salomėją Daulienę – JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Brighton Parko apylinkės narius;
Rimą Rekašių – ČLM tėvų komiteto pirmininką; poe-
tus iš Lietuvos – Eriką Drungytę, Liutaurą Degėsį,
Antaną Šimkų.

Mokyklos pagrindas – mokytojas. Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje dirba 50 mokytojų. Mokyk-
los vadovybės, mokinių ir jų tėvelių vardu į sceną
buvo pakviesti mokyklos mokytojai. Jiems plojo mo-
kiniai ir tėveliai, dėkodami už nuoširdų bendra-
darbiavimą. 

Mokykla ir JAV LB Švietimo ta ryba už ilgame-
tį darbą kasmet pagerbia mokytojus, skirdama pre-
mijas ir pagyrimo raštus. Mokykla pasidžiau gė mo-
kytojomis, mokykloje dirban čiomis daug metų. Tai
R. Stane vi čienė (10 m. mokykloje), Jolanta Žu-
rumskienė ir Juozas Polikaitis (15 m.), sesės Rasa Za-
karauskienė ir Silvija Eglynaitė (20 m.). Apdovano-
ji mų mecenatas – Lietuvių Fondas. Ačiū!

Mokykla taip pat labai džiaugiasi tarp mokytojų
turėdama JAV LB Švietimo tarybos „Gintarinio
obuo liuko” premijos laureatę. JAV LB Švietimo ta-
ryba šią premiją skiria kasmet ypatingu entuziaz-
mu ir veiksmingumu pasižymėjusiam/-iai JAV lie-
tuvių kalbos ar kultūros mokytojui/-ai. Premijos
tikslas: atkreipti dėmesį į geriausius mūsų moky-
tojus/-as ir tuo būdu puoselėti veiksmingus dėsty-
mo metodus. „Gintarinio obuoliuko” premija buvo
įteikta mokyklos 4 skyriaus mokytojai Danutei
Petraitienei. 

Pasidžiaugę laimėjimais, pakvie tėme į sceną 6
skyriaus mokytojas Jotvingę Grigas ir Rasą Ruzgys.
Tai dvi nuostabios mokytojos, kurios apglėbė savo
auklėtinius šiluma, dalijosi žiniomis ir padėjo ruoš-
tis egzaminams. Visi šeštosios klasės kursą baigė tik
gerais ir labai gerais pažymiais. Šie 20 mokinių ki-
tąmet susitiks 7 klasėje. Artėjant iškilmių svar-
biau siam momentui, į sceną pakvietėme 10 klasės
auklėtoją, literatūros mokytoją Jovitą Bičkus, kurią
auklėtiniai ir salė sutiko karštais plojimais. Auklė-
toja pakvietė savo auklėtinius, direktorė V. Rupšie-
nė spaudė jiems rankas ir linkėjo geriausios kloties.
Pavaduotoja Vilma Poliuvienė pasidžiaugė kiekvie-
no pasiekimais, abiturientai pasirašė mokyklos at-
estatų išdavimo knygoje. Tėvų komiteto pirmininkas
mokiniams įteikė mokyklos dovaną – nuotraukų vin-
jetę ir užrišo kiekvienam tautinę juostą su užrašu
„ČLM abiturientas 2018”. 

Ir štai jau visi su mokyklos baigimo atestatais –
Deividas Abrutis, Aurimas Bikulčius, Karolis Če-
ponis, Elena Galentaitė, Deimantas Gilys, Kipras Ja-
nuška, Rasa Karvelytė, Kamilė Kleinaitė, Tessa Pa-
partytė, Nojus Prišmantas, Stefanija Reka šiūtė, Be-
nas Steponavičius, Urtė Za ka rauskaitė, Laurynas Za-
vistanavi čius, Marius Zavistanavičius. Tai pavardės
šauniųjų abiturientų, kurie mokyklą lankė nepri-
ekaištingai. Vieni pradėjo „kiškių ratelyje”, kiti
kiek vėliau, bet visi tapo draugais ir viens kito gy-
venime tikrai paliko gilų pėdsaką. Jie aktyvūs šo-
kėjai, choristai, reikia tikėtis, kad juos ir toliau ma-
tysime lietuviškuose rate liuose. 

Gera buvo klausytis jų deklamuojamų eilių, šva-
rios tarties, o jie beveik visi gimę čia, Amerikoje. Mo-
kiniai tradiciškai padovanojo dovaną mokyklai ir
sau – dainą ir šokį. Dainą dainavo vadovaujami dai-
navimo mokytojos D. Gedvilienės. Pagal šokių mo-
kytojos Vilmos Vaičienės choreografiją buvo pa-
ruoštas abiturientų šokis – atsisveikinimas, kurį jie
atliko drauge su pirmo skyriaus mokinukais. Į sce-
ną įplaukė laivas su kapitonu (mažųjų šokių mo-
kytoja Onutė Cvilikienė), susikibę 10-okai aplink pir-
mokėlius darė bangą. Pagrindinė šio šokio mintis –
svečiams parodyti, kad abiturientų burės pakeltos
plaukti gyvenimo jūromis. Šventės kulminacija – V.
Vaičienės „Mokyklinis valsas”. Ačiū mūsų nuosta-
bioms dainavimo ir šokio mokytojoms – Dalei ir Vil-
mai, be Jūsų dainų ir šokių šventės pra rastų spin-
desį. 

Gražiais žodžiais mokyklą pa sveikino ir palin-
kėjo sėkmės Jauni mo centro tarybos pirmininkas A.

ČLM baigė 26-uosius mokslo metus Rašymas, kuris kiekvienam abiturientui įteikė
Jaunimo centro tarybos narystės balsą (15 abitu-
rientų tapo Jaunimo centro nariais) ir dovaną nuo
Čiurlionio galerijos direktorės Viktorijos Černi-
čenko – nemokamą renginio Čiurlionio galerijoje bi-
lietą.

Linkėjo sėkmės buvusi mokyklos direktorė J. Do-
vilienė. Eiles skaitė svečiai – poetai E. Drungytė, L.
De gėsys, A. Šimkus. Gražų sveikinimą abiturientams
ir mokyklai skyrė Lietuvos generalinio konsulato Či-
ka goje atstovė Eglė Laužonytė. Buvo apdovanoti mo-
kiniai, kurie nepraleido nė vieno savaitgalio, stro-
piai lankė ir uoliai mokėsi. 

Norisi tarti ačiū ČLM renginių koordinatorei
Sandrai Krumhorn-Stašaitis, mokyklos administ-
ratorei Linai Dukauskienei, bibliotekos darbuoto-
joms Renatai Dambrauskaitei ir Ievai Bareikaitei,
šauniam tėvų komitetui, raštinės darbuotojams
Miglei Rupšaitei, Emilijai Vaškytei, Tautvydui Po-
liui, Vakariui Ragaus kui ir Oktavijui Alonso, pa-
vaduojantiems mokytojams už nuoširdų, kruopštų
ir svarbiausia – su meile atliekamą darbą.

Mokslo metai baigti, abiturientai išlydėti. Lau-
kiame naujų „kiškučių”, kuriuos po 13 m. išlydėsi-
me taip pat,  kaip  ir šiemet XXVI laidos abiturien-
tus. Ateikite pas mus!

O vasara kviečia pailsėti ir kitą met grįžti su nau-
jomis jėgomis. Linkime mokyklos mokytojams ir mo-
kiniams, jų tėveliams prasmingai ir linksmai pra-
leisti vasarą, o rudenį grįžti į ČLM. Iki pasimatymo.
Rug sėjis mus visus sukvies.

Vida Rupšienė – Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė.

Dvidešimt šeštoji abiturientų laida.

Abiturientus sveikina pirmokai. ČLM archyvo nuotraukos

Pagerbta ,,Gintarinio obuoliuko” premijos laureatė – 4 sk.
mokytoja Danutė Petraitienė.

Visi šeštokai kursą baigė tik gerais ir labai gerais pažymiais! Kairėje – 6 b klasės auklėtoja Jotvingė Grigas, dešinėje –
direktorės pavaduotoja V. Poliuvienė, direktorė V. Rupšienė, Tėvų komiteto pirmininkas R. Rekašius.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pasirašyta Lietuvos stojimo į EBPO sutartis
Vilnius/Paryžius (BNS) – Prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė gegužės 31
dieną Paryžiuje pasirašė Lietuvos pri-
sijungimo prie Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) konvencijos susitarimą. Jį ra-
tifikavus Seimui, Lietuva oficialiai
taps 36-ąja šios organizacijos nare.

Lietuvą pasveikino ceremonijoje
dalyvavęs Prancūzijos prezidentas
Emmanuel Macron, EBPO vadovas
Angelo Gurria.

Lietuva yra viena greičiausiai
stojimo į EBPO procesą užbaigusių ša-
lių per visą šios organizacijos istoriją.
Pasak D. Grybauskaitės, tai rodo su-
telktas visos valstybės pastangas ir
stiprią politinę valią. 

„EBPO yra paskutinė iš svarbių
tarptautinių organizacijų, į kurias
įstojame. EBPO suteikia milžinišką po-
tencialą Lietuvai. Jau pats stojimo
procesas pastūmėjo seniai pribrendu-
sias reformas, o visateisė narystė duos
dar daugiau naudos. Didžiausios gali-
mybės Lietuvai atsiveria 5 srityse:
ekonomikos ir viešojo valdymo, fi-
nansų, švietimo, socialinės apsaugos ir
kovos su korupcija”, – rašoma Prezi-
dentūros pranešime. 

EBPO formuoja geriausias šalių
ūkio valdymo praktikas, todėl ekono-
mikos srityje Lietuva ir toliau kon-
centruosis į valstybės valdomų įmonių
veiklos efektyvumą ir skaidrumo di-

dinimą. Dar stojimo metu buvo imtasi
svarbių urėdijų ir susisiekimo įmonių
pertvarkų, realiai pradėtas valstybės
valdomų įmonių depolitizavimas. 

Vienas iš svarbiausių EBPO stan-
dartų – skaidrumas. Todėl Lietuva ke-
tina ir toliau stiprinti antikorupcines
priemones. Pasirašius stojimo sutartį,
ją dar turės deponuoti Prancūzijos
vyriausybė. 

Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terija preliminariai skaičiuoja, kad
narystė EBPO Lietuvai per metus kai-
nuos 2,5-3,5 mln. eurų.

Stojimo procese  Lietuva  atsiliko
nuo kitų kaimyninių Europos Sąjungos
šalių – Lenkija organizacijos nare tapo
1996 metais, Estija  – 2010 metais, o
Latvija – 2016 metais.

PLB palaiko referendumo įstatymo pataisas
Vilnius (ELTA) – Pasaulio Lietu-

vių Bendruomenė (PLB) pritaria dis-
kusijas sukėlusiai valdančiųjų politi-
kų iniciatyvai nuleisti kartelę refe-
rendumui. 

PLB pranešime pažymima, kad
referendumo įstatymo korekcijos yra
toleruotinos, nes, Lietuvai stojant į Eu-
ropos Sąjungą bei NATO, visos politi-
nės jėgos jau buvo radusios valios ir pa-
keitusios Referendumo įstatymo nuo-
statas taip, kad būtų bent formaliai už-
tikrinta referendumo sėkmė. 

PLB pirmininkė Dalia Henke tei-
gė, kad be referendumo įstatymo pa-
taisų sunku tikėti sėkmės referendume
dėl dvigubos pilietybės. „Norint įvyk-
dyti Konstitucijos straipsnio pakeiti-
mą, reikia surinkti milijoną tris šim-
tus Lietuvos piliečių balsų. Užsienyje
gyvenančių bei turinčių balsavimo
teisę LR piliečių yra tik 300 tūkstančių,
todėl daugiau negu 1 milijono balsų UŽ
reikės Lietuvoje ir nepakeitus refe-
rendumo kartelės nematome galimy-
bės referendumui įvykti”, – sakė D.
Henke.

Valdančiųjų lyderiai pastarąją sa-
vaitę pasiūlė referendumo įstatymo pa-
taisas, kuriomis siekiama, kad pilie-

tybę apibrėžiančiam Konstitucijos 12
straipsniui būtų taikoma išimtis, lei-
džianti sprendimą referendume dėl
nuostatų keitimo priimti su mažesniu
rinkimų teisę turinčių piliečių daly-
vavimu. 

Valdančiųjų inicijuojami pakei-
timai leistų sprendimą privalomajame
referendume dėl Konstitucijos pirmo-
jo skirsnio 12 straipsnio laikyti pri-
imtu, jei tam pritarė daugiau kaip
pusė piliečių, dalyvavusių referendu-
me, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, tu-
rinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rin-
kėjų sąrašus.

Dabartiniame referendumo įsta-
tyme rašoma, kad privalomasis refe-
rendumas laikomas įvykusiu, jeigu
jame dalyvavo daugiau kaip pusė pi-
liečių, o tam, kad sprendimas refe-
rendumu būtų priimtas, reikia dau-
giau kaip pusės piliečių, turinčių rin-
kimų teisę, pritarimo.

Tad tam, kad referendumas dėl
dvigubos pilietybės pavyktų, nepa-
keitus Referendumo įstatymo, reikėtų
apie 1,3 mln. piliečių sutikimo. Refe-
rendumą dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo ketinama organizuoti kartu
su Prezidento rinkimais 2019 metais.

Paskelbtos NSGK  tyrimo išvados 
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė tikisi, kad Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto (NSGK) išvados dėl verslo povei-
kio politikai virs įstatymų pataiso-
mis ir naujais įrankiais skaidrinti po-
litiniam procesui.

„Tyrimas jau atliktas, išvados pa-
teiktos. Svarbu ne tik konstatuoti prob-
lemas, bet ir imtis realių veiksmų joms
spręsti. Tikimės, kad Seimo NSGK pu-
sės metų darbas taip pat virs įstatymų
pataisomis ir konkrečiais teisiniais
įrankiais politiniams procesams skaid-

rinti”, – kalbėjo prezidentė.
Po daugiau nei pusmetį vykusio

NSGK tyrimo išvadas patvirtino tre-
čiadienio vakarą. Daugiausia dėmesio
jose skiriama koncernui „MG Baltic” ir
Rusijos energetikos milžinei „Rosatom”.

Komiteto išvadose pateikti siūly-
mai, kaip sumažinti verslo poveikį
politikai, ištirti įtartiniausius verslo ir
valstybės sandorius, tobulinti partijų
finansinę atskaitomybę, keisti ži-
niasklaidos reguliavimą ir užkardyti
parlamentinio tyrimo metu sukauptos
informacijos nutekinimą.

Tarp JAV ir Meksikos vėl įsiplieskė ginčas 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump ir jo kolega iš
Meksikos Enriqe Pena Nieto vėl susi-
ginčijo dėl planuojamos sienos statybos
abiejų šalių pasienyje. Nesantaika vėl
įsiplieskė dėl projekto finansavimo.

„Aš nenoriu sukelti problemos,
tačiau pasakysiu jums: galiausiai už
sieną sumokės Meksika, – pareiškė D.
Trump, – Meksika nedaro nieko, kad
sutrukdytų atvykti žmonėms iš Hon-
dūro ir visų kitų šalių. Ji nedaro nie-
ko, kad mums padėtų”.

Reakcijos iš Meksikos nereikėjo il-
gai laukti. „Prezidente Trump: NE.
Meksika NIEKADA nemokės už sieną.
Nei dabar, niekuomet. Pagarbiai, Mek-
sika (mes visi)”, – parašė Meksikos pre-
zidentas.

D. Trump nori Meksikos pasieny-
je pastatyti sieną, kad sustabdytų nar-
kotikų kontrabandą ir nelegalią imig-
raciją. JAV vadovas savo šalininkams
nuolat žada, kad už milijardinį pro-
jektą susimokės Meksika. Ši tai visad
tai atmeta.

JAV įspėja Maskvą nesikišti į vidaus politiką
Washingtonas (BNS) – JAV vals-

tybės sekretorius Mike Pompeo pirmą
kartą telefonu pasikalbėjo su Rusijos
užsienio reikalų ministru Sergejumi
Lavrovu ir įspėjo Maskvą nesikišti į
Amerikos vidaus politiką. 

Washingtono ir Maskvos santykiai
yra nusiritę į neregėtą duobę po abi-
pusio įtariamų šnipų išvarymo, dip-
lomatinių misijų uždarymo ir Rusijos
intervencijų Sirijoje bei Ukrainoje.

Tačiau prezidentas Donald Trump,
kuris per 2016 metų rinkimų kampaniją
žadėjo gerinti ryšius su Rusijos prezi-
dentu Vladimiru Putinu, vengia pri-
pažinti Kremliaus kišimąsi į rinkimus.

JAV žvalgybos manymu, V. Puti-
nas įsakė agentams slapta pakenkti D.
Trump varžovei rinkimuose Hillary
Clinton, kad padėtų laimėti respubli-
konui, ir dabar specialusis prokuroras
Robert Mueller aiškinasi, ar D. Trump
kampanija dėl to buvo slapta susimo-
kiusi su Maskva.

D. Trump piktai atmeta šiuos įta-
rimus ir tyrimą vadina „raganų me-
džiokle”, bet santykiai tarp Washing-
tono ir Maskvos išlieka įtempti. Buvęs
CŽV vadovas M. Pompeo, šį klausimą
iškėlė per pokalbį su S. Lavrovu.

Telefoninis pokalbis buvo orga-
nizuotas JAV iniciatyva.

Susitiks NATO ir Rusijos ambasadoriai

Makedonija rinksis šalies pavadinimą

Briuselis (ELTA) – NATO am-
basadoriai artimiausiomis dienomis
susitiks su savo kolegomis iš Rusijos.
Susitikimo metu planuojama aptarti
tokius klausimus, kaip padėtis Ukrai-
noje bei įtampos, kylančios dėl karinių
manevrų, mažinimas.

Rusijos ir Aljanso santykiai pašli-
jo 2014-aisiais Maskvai aneksavus
Ukrainos Krymo pusiasalį bei pradėjus
remti prorusiškus Rytų Ukrainos se-
paratistus.

Vyksiančios derybos – pirmasis

NATO ir Rusijos Tarybos posėdis
šiemet.

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg sakė, kad šis dialogas
gali padėti mažinti tarp NATO ir Rusi-
jos atsiradusią trintį ir netyčinių
karinių susidūrimų riziką.

2014-aisiais NATO buvo laikinai
sustabdžiusi praktinį bendradarbia-
vimą su Rusija. Ambasadorių ir min-
istrų susitikimai dvejus metus nevyko,
kol 2016-aisiais NATO ir Rusijos Tary-
bos veikla vėl buvo atnaujinta.

Skopjė (Diena.lt) – Makedonijos
ministras pirmininkas pareiškė, kad
dėl bet kokio naujo šalies pavadinimo,
dėl kurio Makedonija susitars su kai-
myne Graikija, vėliau šiais metais
bus rengiamas referendumas. 

Makedonijos premjero Zoran Zaev
teigimu, Skopjė ir Atėnai niekada ne-
buvo taip arti susitarimo dėl Make-
donijos pavadinimo, lėmusio dešimt-
mečius trunkantį kaimynių ginčą. 

Makedonijos vyriausybė įsipa-
reigojo pakeisti savo šalies pavadini-
mą, atsižvelgdama į Graikijos susirū-
pinimą, kad dabartinis Makedonijos
pavadinimas sugestijuoja pretenzijas
į to paties pavadinimo Graikijos pro-
vinciją. Mainais Graikija sutiko atsi-
sakyti savo prieštaravimų Makedoni-
jos narystei NATO ir ES. 

Anot Z. Zaev, referendumas dėl bet
kokio surasto sprendimo bus sureng-
tas rugsėjį arba spalį. Premjeras ne-
atskleidė, koks gali būti naujasis Ma-
kedonijos pavadinimas, bet sakė, kad
šiuo klausimu turėtų vykti svarbus po-
kalbis su Graikijos premjeru Alexis
Tsipras. 

Kaimynės Graikija ir Makedonija
dėl pavadinimo nesutaria nuo 1991-ųjų,
kai Makedonija atsiskyrė nuo Jugos-
lavijos. Atėnai prieštarauja Makedo-
nijos pavadinimui, nes Graikija turi to-
kio paties pavadinimo provinciją, ir
net apkaltino Makedoniją ketinimais
užgrobti jos teritoriją. 

Šiaurės Korėjoje yra 120 000 politinių kalinių
Washingtonas (LRT.lt) – JAV vy-

riausybė mano, kad Šiaurės Korėjoje
gali būti nuo 80 000 iki 120 000 politinių
kalinių. 

Šiaurės Korėja praėjusiais me-
tais ne kartą yra sulaikiusi ir užsie-

niečių. Prieš tris savaites izoliuotas re-
žimas paleido tris JAV piliečius. Tai
buvo laikoma ir geros valios gestu
prieš Šiaurės Korėjos vadovo Kim
Jong-un ir JAV prezidento Donald
Trump susitikimą.

Prezidentė D. Grybauskaitė pasirašė Lietu-
vos prisijungimo prie EBPO konvencijos
susitarimą. Prezidentūros nuotr.

Atėnai prieštarauja Makedonijos pavadi-
nimui, nes Graikija turi tokio paties pava-
dinimo provinciją. Vikipedia nuotr.
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SPORTAS
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Neoficialioje klubų turnyrinėje
lentelėje vėl – kaip ir pernai, nugalėjo
Čikagos „Lituanica” auklėtiniai, viso
laimėję 10 medalių (5 aukso, 4 sidabro
ir 1 bronzos). Šio klubo trenerio Auri-
mo Matulevičiaus dukra Viktorija tapo
net trijų amžiaus grupių (mergaičių D,
C ir vyriausiųjų B) nugalėtoja ir dau-
gelio varžovių nuomone naudingiausia
viso turnyro žaidėja! 

68-osios ŠALFASS žaidynės pasibaigė dar viena „Lituanica” pergale

ŠALFASS stalo teniso varžybų dalyviai (trečias iš d.  – čempionu tapęs M. Bieliauskas).

A. Matulevičiaus treniruojami vienuoliktokai užbaigė krepšinio sezoną laimėdami ŠAL-
FASS jaunių (iki 18 m.) pirmenybes.

Stalo teniso varžybose – dviguba 
M. Bieliausko sėkmė

Kol krepšininkai aiškinosi savo
santykius M. Riškus salės aikštelėje, ki-
toje PLC salėje liejosi aistros kasmeti-
nių ŠALFASS stalo teniso pirmenybių
metu. Pelnytai antrąja populiariausia
sporto šaka po krepšinio per paskuti-
nius 5 metus tapusio nemažai gerbėjų
tarp Čikagos lietuvių turinčio žaidimo
turnyre susirungė 11 dalyvių iš Kana-
dos ir JAV, nors šiemet į Lemontą ir ne-
atvyko pajėgiausiais užjūryje laikomi
Paulius Gurklys bei Deivis Pavasaris.
Šių labiau tituluotų varžovų nebuvimu
puikiai pasinaudojo čikagietis Min-
daugas Bieliauskas, pirmą sykį isto-
rijoje laimėjęs aukso medalį tiek ŠAL-
FASS vyrų vienetų, tiek ir su kitu
Mindaugu – Bindoku 2018 m. dvejetų
varžybose. Sidabro apdovanojimu pa-

sitenkino finale M. Bieliauskui pra-
laimėjęs Kęstutis Vileikis (nors prieš
tai grupėje sugebėjęs įveikti tą patį
priešininką), o trečią vietą užėmė dar
vienas čikagietis Stefas Majauskas.
Dvejetų sidabrą iškovojo Toronto (Ka-
nada) atstovas Eugenijus Krikščiūnas
poroje su Stefu Majausku, o bronzinius
apdovanojimus šį kartą pelnė Gedi-
minas Buzas su Kęstučiu Vileikiu.

Sveikiname 68-ųjų ŠALFASS spor-
to žaidynių nugalėtojus ir prizininkus,
visiems sportininkams linkime gra-
žios vasaros, o didžiausiai išeivijos
sporto sąjungai neabejingus užjūryje
gyvenančius mūsų tautiečius šių metų
spalio 27-ąją, šeštadienį, kviečiame į
ŠALFASS kasmetinį suvažiavimą Cle-
velande. O papildomą informaciją apie
ŠALFASS veiklą galima rasti inter-
netiniame tinklalapyje – www.sal-
fass.org 

68-ųjų ŠALFASS žaidynių vyrų krepšinio finalo akimirka – Čikagos ,,Juodkrantės” ir ,,Li-
tuanica” komandų varžybos, kurias po atkaklios kovos laimėjo ,,Lituanicos” atstovai 66:60.

Vos 1 apdovanojimu mažiau su-
rinko pastaruoju metu itin didelę pa-
žangą padarę Mississauga „Anapilio”
jaunieji krepšininkai, iškovoję 2 auk-
so, 3 sidabro ir 4 bronzos medalius. Cle-
velando „Žaibas” susižėrė 4 medalius,
o šeimininkų Detroito „Kovas” laimė-
jo vienintelį auksinį molekulių apdo-
vanojimą. 

Pasak organizatorių, šiose  Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos  (ŠALFASS) jaunimo
krepšinio pirmenybėse dalyvavo  dau-
giau nei 260 vaikų, o gegužės 19-tą lie-
tuviškoje Dievo Apvaizdos parapijoje

Southfield, MI vykusioje popietėje su-
sirinko apie 400 mūsų tautiečių. Taigi
galime drąsiai teigti, kad jaunųjų krep-
šininkų žaidynės pavyko – ir tai yra
puikus prieš keletą metų Detroito
„Kovo” pirmininku tapusio Lino Pol-
teraičio ir jo organizacinės komandos
pasiekimas! 

Deja, to paties negalėtume viena-
reikšmiškai pasakyti apie kitą savait-
galį Čikagoje, ilgojo JAV „Memorial
Day” savaitgalio metu vykusias 68-

ąsias suaugusiųjų vyrų krepši-
nio varžybas. Čia krepšininkai
varžėsi „Vėjų” miesto lietuviš-
kiausiame seniai be konkuren-
cijos tapusiame Lemonto prie-
miestyje, kur dėl ŠALFASS ap-
dovanojimų kovojo vos 6 vyrų
„A” ir „B” bei 4 jaunių (iki 18 me -
tų amžiaus) komandos – turbūt
rekordiškai mažiausias dalyvių
skaičius per pastaruosius 10 me -
tų. 

Penktoji  „Lituanica” 
pergalė

Pagrindinis 3 dienas vyku-
sių pirmenybių organizatorius
ČLKL vadovas A. Matulevičius
pasidžiaugė savo 11- tokų – „Li-
tuanica” jaunimo sėkme, o taip
pat antrąja „Lituanica-B” vyrų
užimta vieta, na ir daugkartinių
nuo 2014-ųjų metų prestižinių
„A” varžybų nugalėtojais tapu-
siais „Lituanica” meistrais,
penktąjį sykį paeiliui kėlusiais
geriausiai ŠALFASS komandai
Lietuvių Fondo (LF) įsteigtą tau-
rę. 

Čikagiečių lyderis Derek
Molis trečiajį kartą paeiliui tapo
ŠALFASS pirmenybių MVP
(naudingiausiu žaidėju), taigi
galime šį Amerikos lietuvį
šmaikščiai pavadinti „La Bro-
niumi”. Čempioniškos „Lituani-
ca” komandos branduolys pasi-
ryžęs ne tik sugrįžti į aikštelę ir
kitais metais, bet ir kuria ambi-
cingus planus 2021-aisiais daly-
vauti XI Pasaulio lietuvių sporto
žaidynėse Druskininkuose.

Jau 13-ti metai iš eilės LF re-
miama ŠALFASS ir JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Švietimo ta-
rybos iniciatyva pajėgiausia ta-
pusi vyrų krepšinio komanda
paskiria 1 000 dolerių prizą vis ki-
tai Jungtinėse Valstijose esančiai
lituanistinei mokyklai – šiemet
tokios premijos „Lituanica” ko-
mandos  dėka nusipelnė Munde-
line, IL neseniai įsteigta Gedi-

mino lituanistinė mokykla (direktorė
Jurita Gonta). 

68-ųjų žaidynių nugalėtojus ir pri-
zininkus apdovanoję ŠALFASS Centro
valdybos pirmininkas Laurynas R.
Misevičius bei jo pavaduotojas Stasys
Kuliavas sporto visuomenei Pasaulio
lietuvių centre (PLC) pristatė ir vos
prieš mėnesį išrinktą stambiausios
išeivijoje labdaros-paramos organiza-
cijos LF valdybos pirmininką Taurą
Bublį, kuris pažadėjo tęsti savo pirm-
tako Mariaus Kasniūno apsiimtus dar-
bus LF ženkliai prisidedant prie Š.
Amerikos lietuvių sportinio judėjimo. 

Naujajam ŠALFASS krepšinio komiteto vadovui
Pauliui Riškui bei jo žmonai prieš 2 mėn. gimė sū-
nus Mykolas Vladas – rimta paraiška Amerikos lie-
tuvių krepšinio ateičiai.

Pergalės šventimas.
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RASA SĖJONAITĖ

Kaip gyvenasi Akropolio papėdė-
je? Taip, taip, to tikrojo Akropo-
lio, Antikos laikus menančio ar-

chitektūros ansamblio Graikijos sosti-
nėje Atėnuose. Iš tiesų, apie tokį gyve-
nimą niekada nesvajojusi, bet štai jau
dvidešimt metų gražioje Atėnų dalyje gy-
venanti lietuvė Daiva Jurkšaitytė
šiandien prisimena, kaip jai teko jau-
kintis vieną seniausių pasaulio miestų,
pažinti jo istoriją, kultūrą, o išmokus
graikų kalbą pagaliau perprasti ir
graikų mentalitetą. 

Lietuvaitės gyvenimas 
civilizacijos lopšyje

Nuo Atėnų triukšmo Daiva mėgsta pabėgti į kalnus, kurie yra netoliese jos šeimos namų.

Įveiktas noras keliauti

„Nuo vaikystės buvau aktyvi ke -
liau toja. Mokykloje lankiau turistų
būrelį, ir jau tada  daug keliavome: į
Kaukazo kalnus, Ukrainos Karpatus,

Krymą.  Daug keliavau su draugais
autostopu. Kelias ir kelionės man nie-
kada nebuvo svetimi”, – pradeda po-
kalbį Daiva.

Jaunystėje lankiusi orientacinio
sporto užsiėmimus, ji pradėjo keliau-
ti po Europą ir labai troško aplankyti
Indiją. Deja, vietoj Indijos ji papuolė į
Ameriką. „Kadangi norėjau keliauti,
pasirašiau kontraktą su viena Flo-
 ridos kruizinių laivų kompanija. Tai
buvo didžiausia mano gyvenimo avan-
tiūra, kadangi nemokėdama anglų
kalbos, pradėjau dirbti padavėja krui-
ziniame laive”, – juokiasi Dai va. Ji iki

šiol pati vis dar sunkiai gali
patikėti, kaip tąsyk pavyko
apgauti kompanijos vadovus
ir nemokant kalbos įsidar-
binti laive. „Pamenu, iška-
 liau  visą savo biografiją ir
darbo pokalbio metu viską iš-
pyškinau be klaidų, save pri-
statydama iki smulkiausių
detalių. Papasakojau viską
apie save, kad tik tam ‘super-
vaizeriui’ nekiltų papildomų
klausimų”, – prisimena Dai-
va Jurkšaitytė, tokiu būdu
įsidarbinusi į kruizinį laivą ir
įvei kusi nenumaldomą norą
keliauti. 

Jausmai nuvedė į 
Graikiją

Darbas laive padovanojo
pažintį  su graiku, inžinie-
riumi George Xatziarvanitis
Jorgus. Daiva pasakoja, kad
vos įlipus į laivą, pačią pirmą
dieną, vyras atkreipė dėmesį
į šviesiaplaukę lietuvaitę. Tą-

syk jis liepė jai patraukti lagaminą, ku-
ris užstojo jam praėjimą. 

„Nebuvau aš laiminga tame laive,
nors dirbau gerai ir kompanija mani-
mi buvo patenkinta”, – sako Daiva.
Įveikusi anglų kalbos barjerą ji tikė-

Daiva Jurkšaitytė – Atėnų lietuvė, sėkmingai perpra-
tusi graikišką mentalitetą.

josi, kad galės toliau dirbti, ta čiau po
trijų mėnesių vis dėlto ryžosi grįžti į
Lietuvą, į gimtuosius Šiau lius. Netru-
kus paskui ją į Lietuvą atvyko ir grai-
kas George. Vyras pa siūlė jai ne tik šir-
dį ir ranką, bet ir gyvenimą antikos ci-
vilizaciją menan čiame mieste.

„Atvažiavau į Graikiją  – kaip į
kitą planetą. Prieš dvidešimt metų
man tai buvo neįkainojama patirtis ir
tikras gyvenimo iššūkis. Tai buvo ki-
tas pasaulis. Pamenu, vos išlipusi iš
lėktuvo patekau į alinantį 44
C laipsnių karštį”, – pirmuo-
sius emigracijos įspūdžius pri-
simena Daiva Jurkšaitytė. 

Graikijoje išsiverkė už 
visą gyvenimą

Universitete pradėjusi lan-
kyti graikų kalbos kursus, ste-
bėtinai greitai, per tris mėne-
sius, išmoko rašyti ir skaityti
graikų kalba. Tai davė neį-
kainojamą galimybę originalo
kalba skaityti seniausias ant-
ikinės literatūros poemas –
Homero „Iliadą” ir „Odisėją”.
Įveiktas kalbos barjeras buvo
pirmas tvirtas žingsnis, lei-
dęs tampriau įleisti šaknis
svetimoje šalyje. Vėliau įsi-
darbino žinomoje firmos „Ac-
cessorize” parduotuvėje ir joje
dirba jau 18 m. Čia turbūt ga-
lima būtų dėti tašką, jeigu ne
kitoji integracijos pusė. „Pir-
mus metus verkiau, labai daug
verkiau. Esu iš prigim ties op-
timistė ir niekada iki to laiko
nebuvau verksnė, o štai Graikijoje per
pirmus metus išsiverkiau už visą gy-
venimą”, – pasakoja Daiva.  

Lietuvaitei svečioje šalyje nuo-
lat  trūko artimųjų ir draugų. Šian-
 dien, pasukus laiką atgal, Daiva vis pri-
simena, kaip namų ilgesį jai pa dėjo

Daiva su vyru įsipareigojo išsaugoti šeimos reliktą – nuostabų namą ant jūros kranto tyliame
graikiškame kaimelyje. 

Daiva svečius poilsiui vilioja į savo šeimos vilą, nuo kurios Egėjo jūra vos keli žingsniai.

malšinti plati vyro giminė. Ir turbūt
nėra to blogo, kas neišeitų į gerą – bū-
tent tuo laiku lietuvaitė sutiko labai
daug nuostabių, drau giškų žmonių, su
kuriais labai artimai bendrauja iki
šiol. „Aš taip tampriai suaugau  su
nauja, didele graikiška šeima, kad
šiandien net neįsivaizduoju kitokio
gyvenimo. Jie visi mane apglėbė savo
artumu, dėmesiu ir šiluma”, – pasa-
koja Daiva Jurkšai tytė, seniai pamir-
šusi pralietas ašaras.

Daivą Jurkšaitytę į Graikiją nuvedė jausmai.

Atėnus pamilo ne iš karto

Daiva prisimena, kad pirmoji pa-
žintis su Graikijos sostine jai paliko
sausakimšo, automobilių  perpildyto
miesto įspūdį. Ilgainiui Atė nus ji pa-
milo, pradėjo žavėti vienodų gatvelių
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Prof. Juozas Skirius, Draugo fondo (DF) ini-
cijuotos ir finansuotos knygos „JAV lie-
tuvių darbai Lietuvai 1918– 2018 m.”
autorius, iš Vilniaus praneša, kad knyga
jau atspausdinta. Knyga įspūdinga, kas
matė, visi ją giria.

Knygos autorius skyrelyje „Padė-
kos” tarp kitų knygos konsul-
tantų, patarėjų ir pasidalijusių

medžiaga mini ir D. Janutą. Nuoširdžią
padėką jam reiškia ir DF, nes Donatas Ja-
nuta yra ir didžiausias šios knygos rė-
mėjas, prisidėjęs net 10,000 dol. auka. Jis
yra ne tik šios knygos, jis yra ypatingas
,,Draugo” laikraščio rėmėjas – iš viso DF
paaukojęs 32,600 dol. Be to, kiekvienais
metais jis paremia ,,Draugą”, nupirk-
damas po 10 bilietų į metinius pietus. 

D. Januta gimė Vilniuje 1941 m. Donato
tėvas Lietuvoje buvo teisininkas, o motina
– mokytoja, rašytoja Petronėlė Orintaitė. 1944 m., artėjant antrajai sovietų oku-
pacijai, vos 3-jų metukų Donatą jo kultūrininkai tėvai kartu su dauguma tokių
lietuvių išsivežė iš Lietuvos į Vokietiją, manydami – tik laikinai. Tačiau po karo
Lietuva neatgavo laisvės. Donato pabėgėliams tėvams, tuomet vadintiems trem-
tiniais, prieglobsčio teko ieškotis Amerikoje.

1949 m. Janutų šeima apsigyveno Čikagoje. Jaunasis Donatas Čikagoje bai-
gė vidurinę mokyklą. Vėliau su tėvais išvyko į Californiją. 1964 m. California Ber-
kley universitete jis baigė elektros inžinerijos studijas cum laude. Metus dirbo in-
žinieriumi prie „Saturn” raketos montavimo, bet ilgiau inžinieriumi neliko, tęsė
teisės studijas. 1967–1968 m. buvo žurnalo „California Law Review” vienas re-
daktorių. Atspausdino keletą straipsnių teisės klausimais. Be to, bendradarbia-
vo išeivių lietuvių spaudoje, aprašė SSRS buvusio kapitono J. Pleškio gyvenimą,
rašė lietuvių skautų spaudoje. 9 m. dirbo Californijos prokuratūroje, vėliau ver-
tėsi privačia advokato praktika. Ir niekada nenutraukė bendradarbiavimo su lie-
tuviška išeivija.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę iš Lietuvių enciklopedijos (vad. Bostono
enciklopedija) leidėjo D. Januta nupirko 40 enciklopedijos komplektų ir padova-
nojo Lietuvos bibliotekoms. Jo pasiaukojimas ir darbai Lietuvai bei išeivijos lie-
tuviams yra milžiniški. 2016 m. San Francisco advokatas, istorijos tyrinėtojas dr.
Donatas Januta išleido knygą „Lietuviški takai”, kurioje aprašoma šiandienos
ir praeities Lietuva bei lietuviai. Joje pažvelgta į Lietuvos ir į emigravusiųjų lie-
tuvių gyvenimą, pristatomi Lietuvos karžygiai. Autorius seka lietuvių pėdsakais
Gudijoje – Baltarusijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Prūsijoje – Kaliningrade ir Lat-
vijoje. Taip pat yra išleidęs knygą anglų kalba „Tragiški Lietuvos puslapiai”.

D. Januta remia ir kitas lietuviškas organizacijas, o neseniai skaitėme, kad
jis Valdovų rūmams Vilniuje padovanojo ypatingą istorinę dovaną – aukcione nu-
pirko Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero Va-
zos portretą.

„Ak, mes alpstam ilgesiu Tėvynės,/ O banguojame kaskart dar vis tolyn.../
Brėmenas – sudiev, Europa! – žvilgsnis paskutinis.../ Kas pamils mus, tremtinius,
svečio šaly?” – viename pokalbyje, spausdintame „Lietuvos žiniose”, D. Januta
prisiminė savo mamos, poetės Petronėlės Orintaitės eilėraščio „Mes užgrūdinti”
eilutes, kurias ji rašė laivu plaukdama į Ameriką. Iš šių eilučių galime supras-
ti, kokį gimtinį užtaisą jaunasis Donatas gavo iš šeimos. Tad net ir klausti nereikia,
iš kur jo toks gilus įsipareigojimas Lietuvai ir lietuviams.

Marija Remienė

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Donatas Januta – ypatingas ,,Draugo” rėmėjas

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 32,600 dol.
Kriaučiūnų šeima, Hinsdale, IL,

garbės nariai, iš viso 2,250 dol.

Su 100-150 dolerių:
Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,

garbės narys, iš viso 1,500 dol.
Stephens ir Elena Bradūnas Ag-

linskai, Kaneone, Hawai, iš viso 175 dol.

Aldona Andrijonas, La Grange
Park, IL, iš viso 150 dol.

Su 50-30 dolerių:
Linda ir Donald Jacobson, Hous-

ton, TX, iš viso 150 dol.
Vytautas ir Dalia Černiai, Glen-

dale, CA, iš viso 385 dol.

Draugo fondas už aukas visiems
nuoširdžiai dėkoja.

Donatas Januta J. Kuprio nuotr

DF pavasario vajui aukojo

www.facebook.com/draugolaikrastis

kvartalai, perpildyti rengi nių, nuo-
stabi jūra, kalnai, senovės paminklai.

Daiva su šeima ir septynmete duk-
ra Danaj gyvena Pirėjo uosto rajone,
o nuo didmiesčio triukšmo kiekvieną
savaitgalį stengiasi pabėg ti į  šeimos
vilą.

Įsisąmoninusi graikiško gyvenimo
pamatines vertybes, tampriai suaugu-
si su savo nauja graikiška šeima, Dai-
va šiandien su didžiausiu užsidegimu
pasakoja apie šeimos namą, kurį kaž-
kada statė jos uošvis. Jie kartu su
vyru įsipareigojo išsaugoti svarbiausią
giminės reliktą, o kad na-
mas nestovėtų tuščias, nu-
sprendė jį panaudoti tu-
rizmo tikslams. Nuosta-
bioje vietoje, vos 120 km
nuo Atėnų, Peloponeso
pusiasalyje ant Egėjo jū-
ros kranto, kurortinio Xy-
lokastro miestelio pa-
kraštyje jos stilingi šei-
mos namai visada atviri
svečiams. Ramybės ir pri-
vatumo oazė, apsupta cit-
rinmedžio plantacijų, kur
vietiniai gyventojai siūlo
at vykusiems įstabaus me-
daus, alyvuo gių aliejaus,
šviežių vaisių, vyno ir po-
puliarios graikiškos „Me-
taxos”.

„Šiame ramybės ro-
juje apsilanko ne tik sve-
čiai iš viso pasaulio, bet ir
turistai iš Lietuvos. Neto-
li mūsų vi los, Ksilokastre,
yra moterų vienuolynas
Panagia Lechova, kalnų
kaimelis Trikala, į
kurį  galima nuvažiuoti
mašina, o tada galima
kopti į kalnus. Peloponeso
pusiasalis labai vilioja tu-
risus, nes čia ir Sparta, ir
Mistras, ir Olimpijos se-
noviniai miestai, kuriuos
žino visas pasaulis. Čia
ir vienuolynai, pilys, sta-
laktitų urvai, garsusis Ist-
mo kanalas”, – lankyti-
nas vietas vardija Daiva.
Lietuvė atvykstantiems į
jos vilą yra nepamainoma
gidė, Graikijos vietoves žinanti ge-
riau, nei bet kuris eilinis graikas. 

Graikai taip riejasi, kad, 
atrodo, tuoj susimuš

Dvidešimt metų gyvenanti Grai ki-
joje tvirto būdo šiaulietė prisipažįsta,
kad pamažėl ji jau apsiprato su grai-
kiško gyvenimo ypatybėmis. „Grai-
kai, kai supyksta, gali labai labai rėk-
ti, draskytis, lieti tulžį, bet niekada, nie-
kada nesimuša. Nesvar bu, kas tai da-
rytų – kaimynai, draugai ar šiaip gat-

Svečių kambarys šeimos viloje.

Daiva su dukra neapsakomo dydžio bibliotekoje „Niarx-
os” kultūros centre, kuris yra Kalitėjoje, Atėnų priemiesty-
je. Asmeninio albumo nuotraukos

vėje dėl kažkokio nesusipratimo su-
sirėmę bendrapi liečiai – jie visi gali
vienas priešais kitą stovėti, visokiais
žodžiais vienas kitą plūsti, bet nieka-
da nepakels rankos vienas prieš kitą.
Kas keisčiausia  – po penkių minu-
čių, išsirėkę, išsidraskę, gali staiga ap-
sikabinti ir jau vienas kitam ranką
spausti. Štai tokie čia vyksta reika-
lai. Viena vertus, gal ir gerai, bet aš
niekaip prie šito negaliu priprasti ir
niekaip ne galiu suprasti, kaip taip
išsidras kę,  po sekundės lyg niekur
nieko gali vėl taikiai, normaliai ben-

drauti”, – stebisi Daiva ir bando ly ginti
su Lietuva. „Juk Lietuvoje po tokių žo-
dinių susirėmimų, tikėtina, į darbą pa-
leidžiami kumščiai, o po to žmonės lie-
ka priešai iki gyvenimo pabaigos”, –
pastebi Daiva. 

Nepaisant visų šių mentaliteto
skirtumų, gyvendama Graikijoje Dai-
 va sutiko daug puikių žmonių. Te-
 reikia jai atvažiuoti į miestelį, kur
yra jos vila, kaimynė vos pamačiusi
kviečia į svečius, puola kepti pyragų,
neslėpdama džiaugsmo vaišina, ben-
drauja. 



Nijolės Banienės (Nyole Banys) 
5 000 dol. vardinė stipendija meno studentams

Dosnusis geradaris Rimas Banys įkūrė 5 000 dolerių sti-
pendiją savo žmonos a. a. Nijolės Banienės (Nyole Banys)
atminimui. Ši stipendija bus teikiama lietuvių kilmės stu-
dentams, kurie yra studijavę bent dvejus metus Illinois vals-
tijos pagrindiniuose, pripažintuose meno universitetuose
bei kolegijose, siekdami meno (tapymo, keramikos, skulp-
tūros, grafinio di zai no, animacijos ir t. t.) bakalauro, magistro
ar doktorato laipsnį. 

Dailininkė Nijolė Banienė gimė Kaune 1934 metais. Po
Antrojo pasau linio karo atvyko į Čikagą, kur studijavo Uni-
versity of Illinois ir Roose velt University. Studijas tęsė Čikagos
Meno institute (Art Institute of Chi cago), kurį baigė 1957
m. Netrukus dailininkės kūriniai – paveikslai, brėžiniai, ko-
liažai bei knygų iliustracijos – buvo išstatyti parodose. Ni-
jolė Banienė dalyvavo per 20 gru pinėse parodose, suren-
gė 4 personalines kūrybos parodas. Nijolės Banienės kū-
ryboje vyravo gamtos peizažai, ypač pavasario gėlės. 

Nijolė Banienė priklausė La Grange, IL Meno lygai. Dai-
lininkė mirė 2007 m. lapkričio 18 d.

Reikalavimai
Stipendija skiriama lietuvių kil mės studentams, kurie

šiuo metu studijuoja Illinois valstijos pagrindiniame, pri-
pažintame meno laipsnio universitete, kolegijoje, siekda-
mi ba kalauro, magistro ar doktorato laipsnius.

Pateikiami dokumentai:
stipendijos prašymo anketa, vėliausias oficialus pažymių sąrašas, 
2 dėstytojų rekomendacijos, maža nuotrauka.

Stipendijos informaciją ir prašymo anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo
tinklalapyje – www.vydunojaunimofondas.org arba parašius 

Fondui el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Stipendijos prašymo anketą su visa dokumentacija grąžinti Vydūno jaunimo fon-
dui iki 2018 m. liepos 15 d. – 14911 E. 127 St., Lemont, IL 60439.
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66-erius metus gyvuojantis Vydū no jaunimo fondas remia lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria
mokslo premijas Aka de minio skautų sąjūdžio garbės narių vardais, leidžia savas knygas, skelbia rašinių konkursus

ir remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos ir Lietuvos skautijos lavinimo pobūdžio projektus.

2018 Vydūno jaunimo fondo
Liautaud 10 000 dol. vardinė stipendija verslą studijuojan-

tiems bakalaurantams/magistrantams/dok torantams

Reikalavimai
Stipendija skiriama lietuvių kil mės studentams, ku-

rie šiuo metu studijuoja (ir baigia bent antrus ba ka lauro
metus) Illinois valstijos pagrindiniame, pripažintame
verslo universitete, siekdami bakalauro, magistro ar
doktorato laipsnių.

Pateikiami dokumentai:
stipendijos prašymo anketa
vėliausias oficialus pažymių sąrašas
2 dėstytojų rekomendacijos
maža nuotrauka

Stipendijos prašymo anketą galima gauti 
el. paštu – vyduno.fondas@sbcglobal.net arba
paskambinus Vydūno jaunimo fondo valdybos 
sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678. 

Anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje:
www.vydunojaunimofondas.org.

Stipendijos prašymo anketą su visa dokumentacija grąžinti Vydūno jaunimo
fondui iki 2018 m. liepos 15 d. 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439.

2018 m.  Vydūno jaunimo fondo teikiama 
filisterės Gražinos Musteikytės 10 000 dol. vardinė stipendija

Vydūno jaunimo fondas, siekdamas įvykdyti Gražinos
Musteikie nės testamentą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės var-
dinę stipendiją. Di džioji mecenatė labai mylėjo Lietuvos jau-
nimą, juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateitimi. Gražina Musteikienė
norėdama įprasminti dukros Graži nos, per anksti iškeliavusios
į Amži nuosius namus, prisiminimą, krei pėsi į Vydūno jaunimo
fondą su pra šymu įsteigti stipendiją lietuvių kil mės studijuo-
jantiems bei skautaujantiems jaunuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė biochemijos mokslus baka-
lauro laipsniu St. Xavier kolegijoje ir magistro laipsniu Univer-
sity of Chicago. Vė liau Gražina gilino savo studijas mik robiolo-

gijos srityje Sorbonne universitete Paryžiuje. Jos indėlis akade mikų skautų veikloje buvo
didelis.  Gražina pasižymėjo draugiškumu, kuklumu, nuoširdumu, darbštumu ir parei-
gingumu. Kai Gražina mirė 1974 metais, ji buvo Vydūno jaunimo fondo įgaliotinė Ilino-
jaus valstijai. Artimos draugės prisimena fil. Gražiną Musteikytę kaip šiltą, mielą ir pro-
tingą asmenybę.

Reikalavimai ir kriterijai
Stipendija skiriama už Lietuvos ribų gyvenančiam/gyvenančiai
lietuvių skautui/skautei,
ne Lietuvos piliečiui/pilietei, 
aktyviai  dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje,
susimokėjusiam/susimokėjusiai Lietuvių skautų sąjungos 2017–2018 nario mokestį.
Kandidatas turi būti studijavęs universitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigo-
je bent dvejus metus.
Stipendiją kandidatas turi naudoti studijoms bet kurioje pripažintoje mokslo įstai-
goje.

Pateikiami dokumentai:
stipendijos prašymo anketa (turi būti pasirašyta)
2017–2018 LSS nario mokesčio kvitas
vėliausias oficialus pažymių sąrašas (,,official transcript”)
vairuotojo pažymėjimo (,,driver’s license”) kopija
pilietybės dokumentacija
dviejų dėstytojų rekomendacijos
vieno tiesioginio skautų vadovo rekomendacija

Stipendijos prašymo anketą galima gauti 
paskambinus Vydūno fondo valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-

8678 arba el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.
Anketą galima rasti ir Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje:

www.vydunojaunimofondas.org.

Stipendijos prašymo anketą su visa dokumentacija grąžinti 
Vydūno jaunimo fondui iki 2018 m. liepos 15 d.

– 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439. 
Stipendija bus paskirta rugpjūčio mėnesį.

Prof. dr. Tomo Remeikio vardinė stipendija

Stipendija teikiama prof. dr. Tomo Remeikio šeimos pavedimu. Ji skiriama kas-
met vienam studentui, kuris yra Lietuvių skautų
sąjungos (LSS) Akademinio skautų sąjūdžio (ASS)
skautas akademikas ar Lietuvos Studentų skau-
tų organizacijos (SSO) narys. 500 dol. stipendija
skiriama pagal šiuos pageidavimus: pirmenybė
kandidatamas, studijuojantiems politinius moks-
lus, Lietuvos ar rytinės Europos istoriją arba hu-
manitarinius mokslus; neatsiradus kandidatams
šiose srityse, įvertinami kandidatai, studijuojan-
tys kitus socialinius mokslus. 

Prof. dr. Tomas Remeikis gimė 1934 m. gruo-
džio 7 d. Lietuvoje. Antrajam pasauliniam karui
baigiantis, su šeima pasitraukė į Vokietiją, o
1949 m. atvykęs į JAV apsigyveno Cicero, IL, kur
baigė „Morton“ gimnaziją. 1963 m. University of Illinois at Urbana-Champaign ap-
gynė doktoratą iš politinių mokslų. Profesoriavo „St. Joseph’s – Calumet College“, Gary,
IN. Buvo aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, lietuviškos spaudos bendradarbis,
skautas, dirbo įvairiose lietuviškose bei profesinėse organizacijose. Jis – Vilniaus uni-
versiteto garbės daktaras. Dr. Remeikis buvo mokslinio darbo ,,Opposition to Soviet
Rule in Lithuania 1945–1980” bei kitų leidinių autorius. 2002 m. apdovanotas Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Stipendijos prašymo anketą galima gauti 
el. paštu – vyduno.fondas@sbcglobal.net arba
paskambinus Vydūno jaunimo fondo valdybos 
sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678. 

Anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje:
www.vydunojaunimofondas.org.

Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti 
Vydūno jaunimo fondo raštinės adresu: 14911 E. 127 St., Lemont, IL 60439 iki

2018 m. liepos 15 d. 

Vydūno jaunimo fondo 2018 metų vardinės stipendijos

„Violetiniai svogūnai”
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66-erius metus gyvuojantis Vy dūno
jaunimo fondas remia lietuvių studentų stu-
dijas ir vertingų knygų leidimą, skiria moks-
lo premijas Aka deminio skautų sąjūdžio
garbės na rių vardais, leidžia knygas ir remia
vertingus Lietuvių skautų sąjungos lavini-
mo pobūdžio projektus.

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fon-
das pradėjo skirti 1000 dol. vardines sti-
pendijas studijuojantiems Lietuvių skautų
sąjungos nariams. 2018 metais bus skiria-
ma penkiolika 1 000 dol. stipendijų stu-
dentams, ku rie atitinkamai užpildo sti-
pendijos prašymo anketą ir pateikia rei-
kalaujamą dokumentaciją iki 2018 metų lie-
pos 15 d. 

Šių metų stipendijos pavadintos Vil-
helmo Storosto-Vydūno vardu. Šiais metais
švenčiame jo 150-ųjų gimimo metinių su-
kaktį.

Didysis tautos mąstytojas, hu manistas,
filosofas, rašytojas, Mažo sios Lietuvos kul-
tūros veikėjas Vilius Storostas (Vydūnas)
gimė 1868 m. ko vo 22 d., Jonaičiuose (Ši-
lutės rajone). Rašytojas augo gausioje šei-
moje (tėvai, dvi seserys ir šeši broliai).
1883–1885 metais gyvendamas Nauja kie-
mio kaime, Vydūnas mokėsi Pil kalnyje.
Tėvas Ansis Storostas buvo pradžios mo-
kyklos mokytojas, skatinęs savo sūnų rim-
tai žiūrėti į mokslą. 

Vilius Storostas Ragainės mokytojų se-
minariją baigė 1888 metais. 1892 m. Vy-
dūnas persikėlė į Tilžę. Ten dvidešimt
metų vidurinėje mokykloje dėstė pran-
cūzų ir anglų kalbas. Suėjus 44-riems me-
tams, Vydūnas išėjo į pensiją ir atsidėjo kū-
rybiniam darbui. 

Parašė dvylika filosofijos veika lų, dau-
giau kaip šešiasdešimt filoso finio turinio dra-
mų, istoriosofinių kalbos darbų, autobiog-
rafinių knygų, daugybę publicistinių straips-
nių. Vydūnas 1927 metais tapo Pasaulinės
rašytojų sąjungos nariu. Iki pat 1989 metų
buvo vieninteliu į PEN priimtu lietuviu. 

1938 metais, artėjant rašytojo 70-me-
čiui, Vydūnas buvo uždarytas į kalėjimą. Ta-
čiau pasaulinio masto kultūros veikėjams
pareiškus nepasitenkinimą greitai paleis-
tas. 1940 metais buvo pristatytas Nobelio
premijai, tačiau tarptautinė situacija su-
kliudė Vydūnui tapti jos laureatu. 

1944 metais, kaip ir visi kiti Tilžės gy-
ventojai, rašytojas priverstas evakuotis.
Po daugybės patirtų vargų 1946 m. Vydū-
nas pasiekė Det moldą (Vokietiją). Ten pat
1953 m. vasario 20 d. ir mirė, palaidotas Det-
 moldo kapinėse. 1991 metais perlaidotas
Bitėnuose (Šilutės rajone). 

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI

1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/ak-
tyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lie-
tuvių  skautų sąjungos narys/narė-
vadovas/vadovė bent trejus metus;

2. Kandidatas/kandidatė baigęs/baigu-
si gimnaziją gerais pažymiais;

3. Kandidatas pradedantis/pradedanti
arba šiuo metu studijuojantis/studi-
juojanti universitete, kolegijoje ar ki-
toje aukšto mokslo įstaigoje;

4. Kandidatas/kandidatė turi stipendi-
ją panaudoti studijoms bet kurioje
pripažintoje („accredited“) mokslo
įstaigoje.

PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Vairuotojo pažymėjimo (,,driver’s li-
cense”) kopija

2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo
anketa

3. 2017-2018 metų LSS nario mokesčio
kvitas

4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su uni-
versiteto priėmimo laišku  – „with the
university acceptance letter“) ar uni-
versiteto pažymių dokumentas (,,of-
ficial transcript”), kuris tiesiogiai siun-
čiamas Vydūno jaunimo fondo adre-
su.

5.  Be prašymo reikalinga tiesioginio, tie-
sioginės LSS vadovo/vadovės reko-
mendacija, kuri:

a. apibūdina kandidato/kandidatės
skautišką veiklą, vadovavimo pa-
siekimus, skautiškumą bei kitą veik-
lą lietuviškoje ir savo krašto visuo-
menėje;

b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS
narys bent trejus metus ir paaiški-
na, kodėl kandidatas yra vertas
šios stipendijos;

c. vadovo/vadovės tiesiogiai siun-
čiama Vydūno jaunimo fondo ad-
resu ar el. paštu (,,mailed or e-mai-
led directly to Vyduno jaunimo
fon das”).

PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI, NEUŽ-
PILDŽIUS  VISOS ANKETOS, JOS NEPASI-
RAŠIUS IR NEPRISTAČIUS VISŲ REIKA-
LAUJAMŲ DOKUMENTŲ.

STIPENDIJŲ SVARSTYMO 
KRITERIJAI

1. Studento pasiekimai ir veikla gimnazi-
joje ir/ar universitete;

2. Skauto/skautės pasiekimai Akademinio
skautų sąjūdžio veikloje;

3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veiklo-
je: pažangumo, vadovavimo, skautiš-
kumo srityse;

4. Studento finansinis stovis ir stipendijos
reikalingumas tęsti/baigti mokslo sritį.

2018 metų

VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS

Vilhelmo Storosto-VYDŪNO
1000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS 
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS

Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jauni-
mo fondo raštinės adresu iki 2018 m. liepos 15 d. („deadline for applications – July
15, 2018“). Stipendijos prašymo anketą galima gauti, paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei tel. 708-280-8678 arba el. paštu – vyduno.fon-
das@sbcglobal.net. Anketą galima rasti ir Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje: www.vy-
dunojaunimofondas.org.

Stipendijos bus skirstomos Vydūno jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio
posėdyje.  Po posėdžio bus asmeniškai pranešta visiems kandidatams dėl stipendi-
jos suteikimo. 

Rezultatai taip pat bus paskelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje 
www.vydunojaunimofondas.org po 2018 m. rugsėjo 15 d.

Surašymas Nr. 83
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
ATAKA – BAJUS – BEMAT – DALBA – ĖMĖJA – EURAS – SESĖS –
SESUO – STANO – SUSNA – ŠERPĖ – ŠŪVIS – TAŠAS – TIESĖ.

7 raidės:
AFIKSAS – AKĖČIOS – ALIUVIS – ČIGONAI – DAVATKA – DELTU-
VA – ĖDALIAI – GIEDRIS – ITALIJA – YLDEGIS – JADVYGA –
KEPYKLA – LAIŠKAI – LALESYS – LAMZDIS – LENKIJA – MED-
VINĖ – NEMUNAS – NEVEIKA – NONETAS – ONDATRA – OTO-
MANĖ – PAAUSYS – PATIKRA – PEDALAS – SĄSPARA – SINAPSĖ
– SKALPAS – SRAIGĖS – STILIUS – ŠALANDA – ŠANSONA – ŠEI-
MENA – TRYNIAI – UŽVARTA – VASAROP.

8 raidės:
DRAVIDAI – IZOGLOSA – JAUNIEJI – LEDROGĖS – MĖLYNUMA –
NIKOSIJA – UŽPELKIS – VELNIAVA.

Gegužės 12 ,,Drauge” paskelbėme klaidingą galvosūkį. Atitaisome klaidą.



,,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

REMKIME DRAUGO fOnDĄ
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

w w w . draugofondas.org
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

DantŲ gyDytoJai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos
PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį
turtą Floridoje, Tampa
Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!



draugas.org/mirties
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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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
ALEKSANDRAS ŠVEDAS

SVED
Mirė 2018 m. gegužės 20 d.
Gimė 1924 m. vasario 14 d. Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL.
Nuliūdę liko: žmona Jūratė Vičinaitė, duktė Gražina Kana doje,

posūnis Viktoras su šeima.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, birželio 3 d., nuo 3 val. p.

p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Religinės apeigos – 7 val. v.
Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfu-
neralhomes.com

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANTANAS DRŪTYS

(2013 m. birželio 5 d.)

ir

DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ SUKAKTIS

A † A
ONA DRŪTIENĖ

(1995 m. birželio 5 d.)

Su gilia meile ir ilgesiu prisimename mūsų brangius ir nie-
kuomet nepamirštamus tėvelius, senelius ir prosenelius.

Jau praėjo penkeri metai, kai Visagalis Dievas pasišaukė mūsų
mylimą a. a. Tėtelį, Senelį ir Prosenelį pas save.

Taip  pat suėjo dvidešimt treji metai, kai mūsų brangi a. a. Ma -
ma, Močiutė ir  Promočiutė iškeliavo Amžinybėn.

Šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 3 d., sekmadienį, 10 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny -
čioje, Chicago, IL.

Prašome prisiminti juos maldose ir mintyse.
Jūs esate gyvi mūsų širdyse ir mes Jūsų niekados nepamirši-

 me.

Mylinčios dukros:
Joana, Ramutė ir Teresė su šeimomis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tu buvai mūsų širdis,
Tu buvai mūsų šviesa,
Tu buvai mūsų Karalienė,
Tu buvai mūsų visas pasaulis.
Būk dabar laiminga Dievo Karalystėje...

Praėjo vieneri, labai liūdni metai, kai at-
siskyrėm su mūsų bran gia mama, močiute,
promočiute Stefania Levušyte Mi liauskie-
ne.

Šventos Mišios už jo sielą bus atnašaujamos birželio 10 d. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 10 val. ryto.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir prisi-
minti mūsų mamą savo maldose.

Vis mylintys,
Jonas, Dalia ir Rasa su šeimomis

PETRAS V. KISIELIUS, MD, fACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
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 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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



16 DRAUGAS2018 BIRŽELIO 2, ŠEŠTADIENIS

PADĖKA
,,Draugo” leidėjai ir redakcija iš
širdies dėkoja Tautos fondui už
dosnią 1 000 dol. auką mūsų
darbams ir projektams paremti.
Malonu pajusti brolišką ranką! 

Telydi jus sėkmė visuose užmanymuose.

,,Draugo” leidėjai ir redakcija

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius birželio 6 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte, kur matysime  LTV filmą-koncertą
„Yra šalis”. 

� Tęsiasi kino vakarai Pasaulio lietuvių cent-
ro pievelėje! Ketvirtadienį, birželio 7 d., 7:30
val. v. matysite roko operą ,,Meilė ir mirtis Ve-
ronoje” (2005 m.). Veiks baras, ,,Kunigaikš-
čių užeiga” prekiaus lietuviškais patiekalais.
Laukiame visų!

� Čikagos lietuvių Rotary klubo 10-metis ir
2018–2019 metų prezidento inauguracija –
birželio 14 d., ketvirtadienį, 7 val. v. 111 W.

Jackson Blvd., Chicago, IL 60604. Registra-
cija internetiniame puslapyje iki birželio 6 d.
– https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-of-
chicagoland-lithuanians-10-year-anniversa-
ry-tickets-46096691445?aff=rotary

� Birželio 24 d., sekmadienį – Joninių ge-
gužinė Pasaulio lietuvių centro kiemelyje.
Pradžia – 12 val. p. p.

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpesčiu
išleistos istorinės knygos apie JAV lietuvius
Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepriklauso-
mybę pristatymas vyks lapkričio 11 d. Atei-
tininkų namuose, Lemont, IL.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

2018 m. birželio 10 d.,
12:15 v.p.p.,

Pasaulio lietuvių centro kiemelyje,
prie paminklo tremtiniams

14911 127th St.
Lemont, IL 60439 

Po paminėjimo bus rodomas 
dokumentinis filmas 
,,Nepaprasta auka”
didžiojoje banketinėje salėje.

Bus vaišės.
Rengėjai:

•  JAV LB Lemonto apylinkė
•  Vydūno jaunimo fondas

GEDULO IR VILTIES DIENOS
PAMINĖJIMAS

Birželio 6 d., trečiadienį, 6 val. v. ir birželio 10 d., sekmadienį,
12 val. p. p. ,,Vickers Theatre”, 6 N. Elm St. Three Oaks, MI 49128,
bus rodomas lietuviškas kino filmas ,,Stebuklas”.

Daugiau informacijos – https://www.vickerstheatre.com
arba tel. 269-756-3522.

Birželio 10 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
100-mečio proga Alytaus-Rochester susigiminiavusių miestų komitetas
kartu su LR garbės konsulatu New Yorko valstijoje rengia ypatingą koncertą,
kuriame bus pagerbti Lietuvos laisvės kovotojai. Programoje dalyvaus par-
tizanas Juozas Jakavonis-Tigras ir Lietuvos nacionalinės operos ir baleto
teatro solistas Liudas Mikalauskas. Adresas: Hatch Recital Hall, Eastman
School of Music, 26 Gibbs St., Rochester NY. 

Bilietai: www.eastmantheatre.org arba tel. 585-274-3000. 
Po koncerto – vaišės.

Pirmadienį, birželio 4 d.,
nuo 5 val. r. iki 9 val. v.
įvažiavimas į Pasaulio lietu-
vių centro teritoriją bus už-
darytas remonto darbams.
Automobilius galima statyti
kaimyniniame Amber Ter-
race Townhomes Sub divi-
sion.

PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 4 D., PLC UŽDARYTAS KELIO REMONTO DARBAMS

Kelias uždarytas
Remonto darbų zona
Galima statyti auto-
mobilius

Kelias į PLC pėsčiomis


