
Lituanistinių mokyklų mokytojai 
rinkosi Čikagoje – 6 psl.

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
04

-0
1-

20
19

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
ANTRADIENIS–TUESDAY, BALANDŽIO–APRIL 2, 2019 • Vol. CX   NR. 35 Kaina 1.50 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Paskelbtas nuosprendis 
istorinėje byloje – 8 psl.

Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj – Johann Wolfgang von Goethe

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 101 diena

Mes turime registruotis referendumui, kad neprarastume rakto nuo namų Lietuvoje – tai rūpi įvairių kartų atstovams.
Lithuanian City of Chicago Club nuotr. 

Kiekvieno mūsų balsas reiškia daug – 
balsuokime

Artėjant gegužės 12-ajai, kai rinksime Lietuvos prezi-

dentą ir išsakysime savo nuomonę dėl Lietuvos

Respublikos Konstitucijos pakeitimo (dėl Lietuvos pi-

lietybės išsaugojimo), vis garsiau skamba raginimai,

kviečiantys užsienyje gyvenančius lietuvius greičiau re-

gistruotis balsavimui ir dalyvaujant išsakyti savo nuomonę. 

Nors socialiniuose tinkluose netyla diskusijos, ne-

trūksta įvairių svarstymų ir pamąstymų apie tai, ką užsie-

nyje gyvenančiam žmogui reiškia išsaugoti savo gimto-

sios šalies pilietybę, ta tema parašytos mintys sulaukia šim-

tų patiktukų, daugybės atsiliepimų ir pasidalijimų, tačiau

vis dar negalime pasidžiaugti pasirengusiųjų balsuoti gau-

sa. Praėjusios savaitės pabaigoje elektroniniame Rinkė-

jo puslapyje buvo užsiregistravę beveik 22 tūkstančiai už

Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių. Tarp jų – daugiausiai tų,

kurie gyvena Jungtinėje Karalystėje (6 628), JAV lietuvių

balsuotojų statistika verčia susirūpinti – nors mes esame

antroje vietoje pagal užsiregistravusiųjų skaičių, tačiau kol

kas mūsų – tik 2 792.                                           

– 2 psl.

Lietuvos žiniasklaida džiūgauja –
pagaliau tai įvyko! Lietuvis tenoras
Vaidas Vyšniauskas, operos pasaulyje
žinomas kaip Kristian Benedikt, ofi-
cialiai debiutavo New Yorko Metro-
politan Opera. Jis atliko Samsono
vaidmenį Camille Saint Saens ope-
roje „Samsonas ir Dalila”. O tai reiš-
kia, kad buvo priimtas į Metropolitan
Opera artistų šeimą.

Spektaklis su V. Vyšniausku bai-
gė „Samsono ir Dalilos” pava-
sario seriją, o ji, kaip prisime-

name, prasidėjo maloniais nuoty-
kiais – pačiam artistui ir visiems lie-
tuviams, ne tik išpažįstantiems ope-
rą. Lietuvis artistas praėjusį rudenį
pasirodė kaip Metropolitan Opera
gelbėtojas – premjerinio „Samsono
ir Dalilos” spektaklio metu staiga su-
negalavus prancūzų operos žvaigž-
dei Roberto Alagna, Vyšniauskas
buvo pasiruošęs jį pakeisti trečia-
jame operos veiksme. Tikintieji li-
kimu turėjo įžiūrėti ypatingą ženk-
lą.

Kovo 28-ąją Kristian Benedikt

Lietuvio sėkmė Metropolitan Opera 

dainavo su gruzinų mecosopranu Ani-
ta Rachvelišvili. Spektaklis puikiai
pavyko. Ir nenuostabu, nes V. Vyš-
niauskas šią partiją jau buvo dainavęs
įvairiose scenose ir su išskirtiniais

partneriais, tarp jų – viena geriausių
šių laikų Dalilų Olga Borodina, garsiais
baritonais Jevgenijumi Nikitinu ir
Claudio Sgura, dirigentu Valerijumi
Gergijevu. – 9 psl.

Vaidas Vyšniauskas-Kristian Benedikt prie operos afišos, liudijančios jo istorinį pasiro-
dymą.
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Praėjusios savaitės viduryje į ,,Ku-
nigaikščius” padiskutuoti ir pasitarti,
kaip sukviesti kuo daugiau tautiečių į
gegužės 12 dieną vyksiantį balsavimą
pakvietė Čikagos lietuvių klubas (Lit-
huanian City of  Chicago Club). 

,,Susidarė dramatiška situacija,
nenoriu nuteikti pesimistiškai. Jeigu
gegužės 12 nenubalsuosime už Lietuvos
pilietybės išsaugojimą, tuomet tai bus
didžiausia netektis mūsų tautai ir
valstybei per visą istoriją. Kalbame
apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie
padidins atstumą tarp Lietuvos ir savo
širdžių. Mes turime daryti tai, ką ga-
lime. O svarbiausia – paraginti ir įti-
kinti savo artimuosius, draugus bal-
suoti už pilietybės išsaugojimą. Tuo-
met galėsime savo anūkams drąsiai pasižiūrėti į akis,
nes žinosime, kad padarėme ką galėjome”, – susi-
rinkusiems sakė klubo prezidentas Svajūnas Ma-
siulionis. 

Susitikimo dalyviai, iš kurių didžioji dalis buvo
jauni žmonės, diskutavo, siūlė kelius ir galimybes,
kaip padidinti balsuotojų skaičių. Kadangi susiti-
kimas vyko atskiroje ,,Kunigaiščių” salėje, buvo pa-
siūlymų tuojau pat išeiti į bendrą salę, kurioje tuo
metu vakarieniavo nemažai tautiečių ir juos kalbinti
registruotis Rinkėjo puslapyje. 

Susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas, ko-
dėl Lietuvos žiniasklaidoje negirdėti mūsų išeivijos
balso. 

,,Kiekvienas mūsų balsas reiškia labai daug. Mes
turime parodyti, kad mums rūpi, kad nesame abe-
jingi. Lietuviai visame pasaulyje, būkime Tėvynės
pamato dalimi! Metas užsiregistruoti referendu-
mui dėl pilietybės išsaugojomo”, – tai mintys iš šio
susitikimo. 

JAV LB Krašto valdyba taip pat yra susirūpinusi
dėl artėjančio referendumo sėkmės. Ji išplatino
kreipimąsi į bendruomenės narius.

Mielieji,
artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento rinki-

mams ir referendumui dėl Lietuvos pilietybės išsau-
gojimo, JAV Lietuvių Bendruomenė siekia skatinti
JAV lietuvius nepamiršti savo pilietinės pareigos ir ak-

Kiekvieno mūsų balsas reiškia daug – balsuokime

Čikagos lietuvių klubas (Lithuanian City of Chicago Club) sukvietė pasitarti tuos, kuriems rūpi išsaugoti Lietuvos pilietybę.
Dianos Aleknaitės nuotr.

tyviai balsuoti artėjančiuose rinkimuose bei referen-
dume. Mūsų tikslas – pakviesti visus balsavimo teisę
turinčius LR piliečius užsiregistruoti ir dalyvauti rin-
kimuose bei pateikti informaciją apie tai, kaip tapti
rinkėju, taip pat apie balsavimo procesą, kandidatus
ir jų rinkimines programas.

Visi Lietuvos piliečiai, planuojantys balsuoti už-
sienyje, jau gali registruotis balsavimui. Registraci-
ja vyksta per Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
puslapį:  https://www.rinkejopuslapis.lt/elektroni-
ne-registracija

Dar daugelis žmonių  nežino, kaip reikia regist-
ruotis rinkimams ir referendumui. Siekdami jiems pa-
dėti, prašome jus įsitraukti į pagalbos punktų veiklą
– t. y. lietuvių susibūrimo vietose iš anksto paskelbtą
dieną padėti prisiregistruoti to dar nepadariusiems
ar nežinantiems, kaip tai atlikti. Tam reikia turėti
kompiuterį su internetiniu ryšiu, o visų ketinančių re-
gistruotis paprašyti turėti su savimi LR pasą ar as-

mens tapatybės kortelę.
Šiame puslapyje esanti medžia-

ga yra skirta Jums, kad padėtumėte
skleisti žinią apie balsavimo svarbą
Prezidento rinkimuose ir referendu-
me dėl pilietybės išsaugojimo.

Čia rasite infografiką, kurį ga-
lima atsispausdinti plakato dydžio ir
naudoti per renginius arba tiesiog pa-
kabinti lituanistinėse mokyklose, lie-
tuviškose parapijose, lietuvių ben-
druomenių centruose/namuose/klu-
buose ir kitose lietuvių gausiai lan-
komose vietose (lietuviško maisto
parduotuvėse, užeigose ir t. t.). Taip
pat čia rasite kortelę, kurią galite
įteikti savo pašnekovams: http://mu-
sumetasdabar.lt/savanoriams

Daugiau informacijos rasite:
https://www.facebook.com/Musu-
MetasDabar/

Prašome aktyviai prisidėti prie

Tiems, kuriems reikia pagalbos
prisiregistruoti balsavimui dėl Pilietybės

išsaugojimo, galite kreiptis: 

Balandžio 6, 13, 27 dienomis (šeštadieniai)
8:30–2 val. p. p. Čikagos lituanistinėje mokykloje
(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636). 

Balandžio 7 d. (sekmadienis) po 11 val. r. šv. Mi-
šių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos zakristi-
joje (Marquette Park) (6812 S. Washtenaw Ave, Chi-
cago, IL 60629)

Pasaulio lietuvių centre balandžio 7 d. ir visus
kitus sekmadienius iki rinkimų: nuo 9 val. r. iki 1 val.
p. p. prie bažnyčios.

Į PLC raštinę galima su pasu ateiti bet kurią dar-
bo dieną  nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.

Būtinai atsineškite pasus (reikia paso numerio
bei asmens kodo, nesvarbu, jei ir paso galiojimas bai-
gėsi). Paraginkite draugus balsuoti!

,,Draugo” inf.

Susitikime dalyvavęs Juozas Vilkas sakė: ,,Eikime į tautą ir kvieskime bal-
suoti juos jau dabar – gal kavinėje už sienos valgantys žmonės dar neužsi-
registravo rinkėjo puslapyje?”.           

Lithuanian City of Chicago Club nuotraukos

šio mums visiems gyvybiškai svarbaus sprendimo.
Būkime pilietiški ir raginkime nelikti abejingais savo
draugus, pažįstamus, visus bendruomenės žmones.
Kviečiame visuotinam susitelkimui balsuojant refe-
rendume dėl Pilietybės išsaugojimo š. m. gegužės 12
d., tegu mūsų balsai tūkstančiais nuguls į tvirtą pa-
matą ateities Tėvynės! 

JAV LB Krašto valdyba

,,Kiekvienas mūsų balsas reiškia labai
daug. Mes turime parodyti, kad mums
rūpi, kad nesame abejingi. Lietuviai
visame pasaulyje, būkime Tėvynės

pamato dalimi! Metas užsiregistruoti
referendumui dėl pilietybės išsaugojomo”

S. Masiulionis kvietė visus daryti ką kiekvienas gali, kad
referendume dalyvautų kuo daugiau užsienyje gyvenan-
čių lietuvių.           



vimai ir svajonės – jau ateina iš at-
eities. Kovodami su savimi ir savy-
je, dažnu atveju beviltiškai pralai-
mime praeičiai. Todėl viešumoje
dar tiek daug negatyvo. 

Jie atidavė daug

O jie – buvę laisvės kovotojai
partizanai ir disidentai – tikrai ati-

davė daug ir turi teisę daug reikalauti iš mūsų – be-
sinaudojančių laisvės vaisiais. Interviu Vytautas Bal-
sys-Uosis yra prisiminęs savo tėvo žodžius: „Vaikai,
geriau žūkit savo žemėje, už savo interesus, negu už
okupantų”. Ir vaikai jį suprato. Prasidėjus partiza-
niniam karui, anot Uosio, svarbiausia buvo tarnauti
Dievui, tėvynei ir artimui. Tėvas ir pirmąjį bunke-
rį padėjęs išsikasti. Iš pradžių dar namuose su bro-
liu slapstėsi, bet kai 1944 m. prasidėjo kratos, nesi-
norėjo, kad tėvai nukentėtų, tad pasitraukė į mišką.
Bet tėvus vis tiek ištrėmė. Tėvas žuvo būdamas 47
m., mama 1948 m. ištremta į Irkutską, brolis Vikto-
ras 1945 m. žuvo būdamas 17 m., namuose per kau-
tynes, kai čia atėjusius partizanus apsupo priešas.
Kitas brolis, Kazimieras, mirė 1948 m. nuo kanki-
nimų: mokytojaujant Jurbarke jį iškvietė tardy-
mams, kurių metu sutraiškė kaukolę. Jis spėjo par-
eiti ir bendradarbiams pasipasakoti kas nutiko ir
mirė. 

V. Balsys-Uosis gimė 1923 m. Kluoniškių kaime,
Zapyškio valsčiuje, Kauno apskrityje. 1944 m. gavęs
šaukimą į sovietinę armiją, būdamas 21-erių, susi-
ruošė partizanauti, 1945 m. žiemą jau praleido bun-
keriuose. Partizanavo Kazlų Rūdos miškuose, bu-
vusio Lietuvos kariuomenės puskarininkio Jono Mi-
sevičiaus būryje. 1944–1948 m. buvo Tauro apygardos
partizanas, 1945 m. sunkiai sužeistas Žiemkelio
kautynėse. 1948 m. suimtas, nuteistas 10 m. pataisos
darbų lagerio. 1955 m. paleistas iš Norilsko lagerio
ir ištremtas į Kazachiją. 1966 m. grįžo į Lietuvą, į
Kauną, kur sukūrė vėlyvą šeimą. 2000 m. V. Balsys-
Uosis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Ka-
rininko kryžiumi, šią Vasario 16-ąją jam ir kitiems
aštuoniems buvusiems partizanams visų partizanų
vardu simboliškai buvo įteikta Laisvės premija.

Laisvės kovotojų, anot Uosio, belikę vos 20–30,
ir jų vis mažėja. Greitai bekompromisinės kovos už
laisvę dalyvių, kurie gyvai liudytų, nebeliks. Ne-
bebus kam sakyti – ne už tokią Lietuvą mes kovo-
jome, nebebus kam priekaištauti, bet ar nuo to gy-
viesiems bus lengviau? „Nusiimkime niurzgėjimo,
teisimo ir savo nuopelnų sureikšminimo akinius ir
pamatysime aplinkui bręstančių laisvės vaisių”, –
baigia savo straipsnį apie išbandymus laisve Andrius
Navickas.

Paskutiniame interviu buvęs partizanas,
neseniai miręs Vytautas Balsys-uosis pa-
reiškė, kad ne dėl tokios Lietuvos jis kovojo
ir kentėjo. ir tai ne pirmas toks pareiškimas.
Daugelis buvusių laisvės gynėjų ir trem-
tinių per beveik trisdešimt laisvės metų yra
panašiai kalbėję. 

Vakar, prašvitus saulei, pro mano darbo
kambario langą kaimo ulyčia ėmė zuiti mašinos
ir traktoriai – ūkininkai ant žieminių pasėlių

beria trąšas. Aplink mus plyti dešimtys hektarų ge-
ros – geriausios Lietuvoje žemės, kurią valdo kele-
tas ūkininkų. Nors ją dirba ne patys turtingiausi –
turintys tik po keliolika ar keliasdešimt hektarų, bet
yra pajėgūs nusipirkti moderniausios technikos –
vien trąšų barstymui suskaičiavau kelių rūšių ma-
šinų – vienos atvežė didžiulius maišus, kitos atva-
žiavo, kad tuos maišus supiltų į trąšų barstomąją. O
kaimo gale jau stovėjo pats trąšų barstytuvas. O vė-
liau dar atvažiuos mechanizmai purkšti chemika-
lams prieš piktžoles ir ligas, rudenį kombainai javus
nupjaus ir iškuls, grūdus vežti važiuos sunkvežimiai,
paskui galingesni traktoriai ars laukus... Tokios tech-
nikos okupacijos metais turėjo tik kolūkiai, ir tai, ži-
noma, buvo greitai gendanti ir daug primityvesnė ru-
siška ir baltarusiška, o dabar – automatizuota šve-
diška ir amerikietiška. Ir kolūkių laukai buvo kur
kas skurdesni ir blogiau prižiūrėti, nes juos dirbo
vergai. Rudenį keliai buvo padengti grūdų sluoksnio,
nes sunkvežimiai su derliumi buvo blogai užsan-
darinti. Dar kiek to derliaus likdavo ant lauko – su-
gulusių javų kombainai nepaimdavo, likdavo ne-
nupjauti ir kampai, nes kombainistai nesivargindavo
dėl metro kito sukiotis, byrėjo grūdai žemėn ir iš pa-
čių kombainų ir t.t. Tvarka ir pažanga šiandien – aki-
vaizdi. Kiekviename kieme stovi po kelis automo-
bilius, skirtus susisiekimui – vairuoja vyras, vai-
ruoja žmona, vairuoja sūnus ir duktė. Kiekvienas
savo transporto priemone. O seniau mūsų kaime vie-
nas tik mano dėdė Vincas turėjo mašinikę – rusiškus
„Žiguliukus”, nes buvo senas geras vairuotojas ir už
ilgametį darbą gavęs teisę – „paskyrą” pirkti leng-
vąją mašiną. Visų vaikai, ne tik ūkinininkų, bet ir
kiekvieno tarnautojo ar net bedarbio, kuris gauna
valstybės išmokas, šiandien turi kompiuterius. Ir tai
tik kaime...

Problema – moralinė

Bet tikriausiai a. a. partizanas Uosis turėjo
galvoje ne materialius dalykus. Jį jaudino moraliniai
ir idėjiniai dalykai. Nesibaigianti korupcija, tuštė-
jančios bažnyčios, į užsienį bėgantis jaunimas, nuo-
latinės politikų rietynės, rinkimus laimintys prie-
šingų pažiūrų politinės jėgos. Štai neseniai interviu
ir kun., buvęs disidentas kun. Robertas Grigas pa-
reiškė, kad tikinčiam žmogui nebėra už ką balsuo-
ti. 

Bet ar ne piktiname Dievo? O kur yra kitaip? Net
ir šimtus be karo ir okupacijų ir panašių į mūsų iš-
bandymų gyvuojančios valstybės kenčia nuo tokių
pat problemų, tik gal mažesnio masto. Seimo narys
Andrius Navickas, ilgametis katalikiško interneti-
nio dienraščio „Bernardinai” redaktorius, irgi at-
kreipia dėmesį į išbandymus laisve ir knygoje
„Laiškai plaukiantiems prieš srovę” cituoja lenkų
mąstytoją, teologą ir kunigą Joseph Tichner, kuris
apie pokomunistines valstybes, nusimetusias ko-
munizmo jungą, sako: „...Ilgainiui labai nepastebi-
mai laisvės kaltė tampa didesnė nei komunizmo. Lai-
kas nutrina baisiausius prisiminimus, o mūsų vaiz-
duotė linkusi dirgintis apokaliptinėmis vizijomis.
Galbūt esu neteisus, tačiau dažnai, labai dažnai re-
giu, jog laisvės imama bijoti labiau nei prievartos”.

A. Navickas prideda savo komentarą: „Šie pra-
našiški žodžiai, pasakyti dar tik Lenkijai išsivada-
vus iš sovietinės priespaudos, kai dar būta labai di-
delio entuziazmo, kai dar daug kas į ryškėjančius
naujus socialinius, politinius kontūrus žvelgė su di-
dele viltimi. Tačiau kartu jau pradėjo augti ir skep-
ticizmas, pradėjo tirpti iliuzijos, kad laisvė neiš-
vengiamai garantuoja gerovę. Dar po kelerių metų
katalikai disidentai, sovietmečiu aktyviai kovoję su
sistema ir ilgėjęsi laisvės, pripažino, kad sovietme-
čiu buvo net lengviau, paprasčiau, aiškiau. Esą
buvo gana aiški fronto linija ir apsisprendimo dile-
ma, o atgavus laisvę, aiškumas išnyko, perskyros vi-
suomenėje įgavo nepaprastai keistų trajektorijų. Ne
tik Lenkijoje, bet visuose pokomunistiniuose kraš-

tuose palaipsniui kilo judėjimų, reikalaujančių, kad
laisvė turi būti pažabota ar bent aiškiai apribota, pra-
dėta kalbėti apie ‘laisvės’ ir ‘varkos’ priešpriešą bei
tvirtinti, jog per didelė dozė laisvės – pražūtinga”.

Iš tiesų, kaip pagal „Eglės, žalčių karalienės” pa-
saką perfrazuoja autorius – dar vis nesunešiojome so-
vietmečio palikimo geležinių kurpių. O laisvė auto-
matiškai nepadarė žmogaus nei gražesnio, nei pro-
tingo, nei padoresnio. Renkantis laisvę negalvojome
apie sunkumus, nors, prisimename, Sąjūdžio vadas
Vytautas Landsbergis pro Aukščiausiosios Tarybos
langą kreipdamasis į minią, sakė, kad mūsų laukia
ne rojus, kad mūsų laukia tolesnė kova už naują gy-
venimą ir naują save, ir tada žmonės į jo klausimą,
ar sutinkame pakentėti, atsakė „taip” – mūsų niekas
nebaugina. Svarbiausia, kad būtume laisvi. O štai...
Daugeliu atvejų atrodo, kad laisvė kalta dėl mūsų prob-
lemų. Mums sunku suvokti, kad bėdos yra mumyse
pačiuose, mūsų nerangume, nenore prisiimti atsa-
komybės – tegu sunkiausias užduotis prisiima kas
nors kitas. Netgi į rinkimus rinkti visuomenės atstovų
ateina tikrai ne visas šimtas procentų, o kartais vos
daugiau kaip pusė balso teisę turinčių žmonių. O jei-
gu ir renka, dažnai renka nemąstydami, ką jų kan-
didatai gali duoti valstybei ir tautai, ir balsavimo biu-
letenyje deda kryžiuką prie gražiabalsio ar gražia-
veidžio, nevertindami jo moralinių ir idėjinių savy-
bių bei sugebėjimų, ir praėjus metams pradeda savo
išrinktuosius keikti. O kartu ir laisvąją Lietuvą. 

Su įdomumu skaitau išeivijos poeto mąstytojo Al-
fonso Nykos-Niliūno dienoraščio fragmentus, kur jis
1993 m. užrašo mintį apie okupacijos poveikį lietuvių
visuomenei: „Abeji rinkimai parodė, kad Lietuvos
būta daug labiau susovietintos, negu aš maniau
arba romantiškai tikėjausi. Tik dabar nuogai ir aiš-
kiai supratau, kad mano Lietuva seniai mirusi,
kad nieko ten nebėra mano, kad aš nuo jos esu at-
skirtas seniai neperžengiama tapusia siena, kad
manoLietuva dabar jau egzistuoja tik kapinėse, kad
veltui kovojo ir žuvo partizanai, nes jų vaikai ir bro-
liai vis tiek pasirinko ne juos, bet jų medžiotojus Lie-
tuvos giriose, nes taip jiems diktavo politinė išmin-
tis”. Poetas gal irgi kiek poetiškai sutirština spalvas,
bet tiesos jo sakyme yra. Mūsų kartos dvasiniame
kūne daug vietos dar užima vergo dvasia, o reikala-

Išbandymai laisve
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė
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Atmintyje dar neišblėso praėjusią vasarą tūks-
tančių balsais skambėjusios, puoselėti pa-
garbą tėvynei, jos praeičiai ir žmonėms kvie-

tusios dainų šventės „Vardan tos…’’0 garsai, o jos
rengėjai jau pradeda ruoštis kitai Dainų šventei ir
skelbia konkursą 2022 m. Lietuvos dainų šventės
Ansamblių vakaro, Dainų ir Šokių dienų, pučiamųjų
instrumentų orkestrų koncerto programoms ir
scenarijui sukurti.

Lietuvos dainų šventės yra ne tik savo apim-
timi, dalyvių ir žiūrovų skaičiumi didžiausias šalies
renginys, bet ir unikali šventė, palaikanti tradicijas,
užmezganti kartų dialogą. Šioje visą savaitę trun-
kančioje šventėje dalyvauja įvairiausio amžiaus
žmones buriantys kolektyvai. Dainų šventės dalyvių
geografija neapsiriboja vien Lietuva. Kasmet ren-
ginyje dalyvauja šimtai kolektyvų iš įvairių pasau-
lio šalių, kuriose gyvenantys lietuviai puoselėja
mūsų tautos tradicijas.

Konkursu siekiama sukurti prasmingą, tradicijas
ir modernias išraiškos priemones susiejantį, ben-
dra idėja ir režisūriniu sprendimu grindžiamą me-
ninį renginį, į šventės kūrimo procesą įtraukiant kū-
rybiškiausias profesionalių Lietuvos menininkų ir
kūrėjų pajėgas.

Visos šventės programos turi atliepti 2022 m.
Dainų šventės koncepciją, pabrėžiančią, kad esa-
me veržlūs, gyvybingi, modernūs ir drauge vie-
ninteliai tokie pasaulyje – ilgaamžė kultūros savastį
išsaugojusi tauta, į antrą šimtmetį žengianti atsi-
kūrusi valstybė. Programose taip pat turi atsi-
spindėti svarbiausios dainų švenčių tradicijos
nuostatos – puoselėti istorinę atmintį, kultūros tra-
dicijas, ugdyti pilietiškumą.

Išsamiau su konkurso sąlygomis galima susi-
pažinti Lietuvos nacionalinio kultūros centro
(LNKC) interneto svetainėje www.lnkc.lt. 

Kas ketverius metus rengiama Dainų šventė
įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos ne-
materialaus kultūros paveldo sąrašą.

LNKC inf.

Skelbiamas konkursas 2022 m. Lietuvos dainų
šventės programoms ir scenarijui sukurti
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TELKINIAI

NIJOLĖ ETZWILER

Kiekvienais metais, artinantis Kovo 11-ajai, university
Club, įsikūręs prie university of Wisconsin (uW) Ma-
disone, pagerbia Lietuvą paskelbdamas Lietuvos
savaitę ir savo restorane kasdien siūlydamas tradicinių
lietuviškų patiekalų. Amerikietis virėjas gamina ce-
pelinus, balandėlius, šaltibarščius, spurgas, o klubo
vadovo padėjėja, lietuvaitė Agnė Dabrukaitė sutei-
kia klubo patalpas susigiminiavusių miestų – Madi-
son Vilnius Sister Cities (MVSC) – komitetui iškil-
mingam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pa-
minėjimo vakarui. Šiemetiniame renginye, vykusia-
me būtent kovo 11-ąją, prelegente buvo pakviesta
MVSC Tarybos sekretorė, institute for Regional and
international Studies prie uW,  Rusijos, Rytų Europos
ir Centrinės Azijos programų centro (CREECA) koor-
dinatorė dr. Nancy Heingartner.

Jos pranešimas, pavadintas „Mano senelių Kau-
nas. 1920-ųjų paieška 2010-aisiais”, buvo apie la-
bai asmenišką patirtį, sekant senelių pėdo-

mis Kaune.
Robert Heingartner, Nancy senelis iš tėvo pusės,

buvo JAV karjeros diplomatas, didžiąją savo gyve-
nimo dalį praleidęs užsienyje, daugiausia Vakarų Eu-
ropoje. 1926 m. birželį, dirbdamas Vienoje, Robert su-
žinojo, kad kitas jo paskyrimas bus į Lietuvos lai-
kinąją sostinę.

Dvejus metus jis praleido dirbdamas konsulu
Kaune ir vedė kruopštų savo diplomatinės karjeros
dienoraštį, dokumentuodamas asmeninius ir poli-
tinius įvykius, pažintis bei ryšius su žymiais to meto
Lietuvos ir  Europos asmenimis.

2008 m. rudenį diplomato anūkė Nancy buvo pri-
statyta dr. Alfred Senn, UW istorijos profesoriui eme-
ritui ir žinomai asmenybei Lietuvoje. 2009 m. pa-
baigoje dr. Senn suredagavo Heingartner Kauno
metų dienoraštį ir išleido knygą. Dar po metų dr.
Senn, Nancy ir jos tėvas Alex, Robert sūnus, nuvy-

JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybės (LKKV)
posėdis vyko Čikagoje, kovo 21 d., Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette
Park klebonijoje. Posėdį vedė LKKV pirmi-
ninkas, kun. Gintaras Antanas Jonikas, Die-
vo Apvaizdos parapijos Detroite klebonas ir
atsakingas už lietuvių katalikų sielovadą At-
lantoje, GA, ir West Palm Beach, FL. 

Įposėdį atvyko prelatas Edmundas
Putrimas, Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos delegatas užsienio sie-

lovadai. Svarbiausi svečiai buvo – Kai-
šiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir
čikagietė Daina Čyvienė. Klebonas
Jaunius Kelpšas JAV LKKV pristatė ir
Lietuvos generalinį konsulą Čikagoje

Į  Kauną– senelio pėdsakais

MADISON, WI ko į Kauną aplankyti svarbiausių dienoraštyje mi-
nimų vietų.

Būtent šiais įspūdžiais pasidalijo su mumis
Nancy kovo 11 dieną. Pasakojimą ji iliustravo nuo-
stabiomis savo senelio Kauno laikų nuotraukomis,
lygindama jas su dabartiniais vaizdais, kuriuos jie
užfiksavo kelionės metu. Kai kurie pastatai, pvz.,  Pre-
zidentūra, opera, išliko beveik nepasikeitę; kiti, tar-
kim, Vokietijos atašė namai, –apgriuvę, apleisti, o kai
kurių, tokių kaip JAV konsulatas, kuriame Robert dir-
bo ir gyveno, nebėra iš viso.

Labai įdomios ir pažintys, kurias Kaune užmezgė
Robert ir jo austrė žmona Lily. Gilūs ryšiai juos sie-
jo su Prezidentu Smetona ir jo žmona. Ši pažintis at-
sinaujino gerokai vėliau, kai Robert, išėjęs į pensi-
ją, apsigyveno Oberlin, Ohio – ne per toliausiai nuo
Clevelando, kuris tapo Prezidento Smetonos ameri-
kietiškais namais.

Nancy savo pasakojime įdomiai apžvelgė to
laikmečio žmones, visuomenę – tai buvo svarbus Lie-
tuvos istorijos laikotarpis. Norintys daugiau suži-
noti apie Robert Heingartner tarnystės vietas Kau-
ne, per Amazon ir Good Reads gali įsigyti jo dieno-
raščių knygą Lithuania in the 1920s: A Diplomat’s
Diary.

Na, o MVSC komitetas dabar rengiasi meti-
niam pokyliui ir narių suvažiavimui, kurie įvyks ge-
gužės 4 d.

Atsisveikinimo pokylis, surengtas Robert ir Lily Heingartner (sėdi centre) garbei, Vokietijos ministro Hans Moraht vilo-
je Lietuvoje. 1928 m. liepos 28 d.

Nancy Heingartner (k.) su MVSCS prezidente Daina Zem-
liauskaite-Juozevičiene.                Jolantos Juozaitytės nuotr.

CHICAGO, IL

JAV Lietuvių katalikų kunigų 
vienybės posėdis

Mantvydą Bekešių.
Vyskupas Jonas Ivanauskas LKKV

pristatė naująjį Lietuvos palaimintąjį
kankinį – arkivyskupą Teofilių Matu-
lionį, į Detroito Dievo Apvaizdos ir Či-
kagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijas atvežė palaimintojo relikvijas.
Kaišiadorių vyskupas paminėjo vieną
labai svarbią datą, kad prieš 85 metus,
t.y. 1934 m., po kančių Solovkų lage-
riuose, JAV LKKV kvietimu į Ameriką
atvyko dabartinis palaimintasis arki-
vyskupas Teofilius Matulionis. Šiais
metais ta pati JAV LKKV į Jungtines
Valstijas atvykti pakvietė Kaišiadorių
vyskupą, kuris yra įpėdinis palaimin-
tojo arkiv. Teofiliaus Matulionio; da-
bartinis vyskupas į Ameriką atvežė
pa laimintojo Teofiliaus relikvijas, ku-
rios visiems lietuviams ir amerikie-
čiams liudys ištikimybę tikėjimui, be-
galinį pasitikėjimą Dievo Apvaizda,
atsidavimą bažnyčios tarnystei sun-
kiausiais išbandymų metais. 

Vyskupas J. Ivanauskas pranešė
džiugią žinią, kad Toronte gyvenantis
kunigas Vytas Staškevičius į anglų
kalbą išvertė knygą „Susipažinkime –
esu Teofilius”, kurią greitu laiku ga-
lėsime išplatinti JAV katalikams ir
lietuviškai nekalbantiems lietuvių kil-
mės tautiečiams.

Daina Čyvienė pristatė Kazimie-
riečių kongregacijos įkūrėjos seselės
Marijos Kaupaitės beatifikacijos (pa-

laimintosios) bylos eigą, posėdžio da-
lyvius palydėjo pas seseles kazimie-
rietes į jų vienuolyną. Tenai turėjome
puikią progą apsilankyti labai tvar-
kingai, gražiai įrengtame muziejuje,
skirtame seselei Marijai Kaupaitei ir
visai seserų Kazimieriečių veiklai.
Teko pamatyti įspūdingą istorinę nuo-
trauką su palaimintuoju arkiv. Jurgiu
Matulaičiu, arkiv. Teofiliu Matulioniu
ir būsima palaimintąja, Garbinga Die-
vo tarnaite Marija Kaupaite.

JAV LKKV aptarė einamuosius
sielovados reikalus, priėmė reikiamus
sprendimus dėl sėkmingesnės pasto-
racijos lietuviškose parapijose ir mi-
sijose.

Kunigas G. A. Jonikas toliau lieka
JAV LKKV pirmininku.    

Visi kunigai ir svečiai yra dėkingi
klebonui kun. Jauniui Kelpšui už nuo-
širdų ir svetingą priėmimą, sekretorei
Audrai Zakarauskas už vaišes. Ačiū
vi siems Čikagos lietuviams kunigams
– kun. Gediminui Keršiui, tėvui Algiui
Baniuliui. Nuoširdžiai dėkoju ses. Re-
ginai Dubickas, seselių vyriausiajai,
ir kitoms seselėms kazimierietėms už
priėmimą jų namuose – vienuolyne.
Dėkojame Dainai Čyvienei už gražias
nuotraukas.

Kun. Gintaras Antanas Jonikas
JAV LKKV pirmininkas

Sėdi: vyskupas Jonas ivanauskas ir Daina Čyvienė. Stovi (iš k.): kunigai Gediminas Keršys,
Jaunius Kelpšas, Gintaras A. Jonikas, prelatas Edmundas Putrimas, kunigas Algis Baniu-
lis SJ ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. D. Čyvienės nuotr.
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Knygoje – žinios, patikrintos autorės šeimoje
Psichoterapeutė iš Prancūzijos Lemonte pristatys savo naują knygą

RŪTA AKELAITYTĖ

Aurima Dilienė – profesionali šeimų
konsultantė, gydytoja psichoterapeu-
tė, vaikų ir paauglių psichiatrė, lektorė,
šiuo metu gyvenanti Prancūzijoje, at-
vyksta į Čikagą pristatyti savo antrosios
knygos – „Šeima – komandinis žaidi-
mas”. Septynių vaikų mama, su vyru
santuokoje gyvenanti jau 26 metus, da-
lijasi ne tik savo ilgametėmis profesio-
naliomis psichoterapijos žiniomis, bet
ir savo asmenine patirtimi, kaip tapti lai-
mingais, kuriant darnius ir harmonin-
gus santykius šeimoje. 

Trumpai pristatykite, prašau, savo
knygą, kokia tai knyga ir kam ji skirta. 

Visų pirma – tai vadovėlis apie
santykius, kurį paprastai rekomen-
duoju perskaityti visiems savo klien-
tams. Tai man leidžia mažiau kalbėti
per konsultacijas ir suteikia galimybę
dar labiau įsigilinti į situacijas. Kiek-
vienas iš knygos skyrių paliečia visų
mūsų gyvenimiškas problemas, su ku-
riomis kas dieną susiduriame. Nors
knyga, kaip minėjau, yra vadovėlis, ta-
čiau tai nėra vien tik sausa teorija:
kiekviename skyriuje yra įterpta, pa-
mokanti istorija, anekdotinė situacija
ar net pasaka. Taip pat į šią knyga su-
dėta be galo daug mano pačios patir-
ties, nes viskas, kas yra parašyta – pa-
tarimai, pratimai, pasiūlymai, taisyk-
lės – ne tik remiasi teorija ir atspindi
per daugybę mokymų ir seminarų su-
kauptas žinias, tačiau yra perėję sėk-
mingą bandymą mano pačios šeimoje. 

O kokia buvo jūsų pirmoji knyga „Laiš-
kai iš Bordo”?

Tai yra trumpa mano pačios gy-
venimo istorija – laiškų forma aprašiau
pačius pirmuosius gyvenimo Prancū-
zijoje metus. Į šalį atvykau visiškai ne-
mokėdama kalbos su vyru ir 5 vaikais.
Tai buvo sunkūs, tačiau labai įdomūs
ir pamokantys metai.  Reikėjo  be galo
daug išmokti, sužinoti, integruotis.
Įdomus atsitiktinumas, kad šios knygos
pats pirmasis pristatymas vyko ne
Lietuvoje, ne Prancūzijoje, o būtent Le-
monte.  

Papasakokite savo emigracijos istori-
ją, kodėl nusprendėte išvykti gyventi sve-
tur?

Nežinau kodėl, bet aš visuomet
norėjau išvažiuoti. Ir išties labai keis-
ta, bet dažnai apima jausmas, kad
emigrantė buvau Lietuvoje, o atvažia-
vusi į Prancūziją, grižau namo. Aš, ži-
noma, nežinau, gal mes čia ir neliksi-
me, tačiau šiandien šioje šalyje aš jau-
čiuosi labai gerai ir taip jaučiuosi nuo
pat pirmųjų metų. O išvykau natūra-
liai dėl to, kad norėjau turėti daugiau
laiko poilsiui ir šeimai. Dirbdama Lie-
tuvoje, turėjau savo privačią polikli-
niką, tuo pačiu dirbau ir Santariškių
ligoninėje, dirbau be galo daug: ir nak-
timis ir net gimdydama (vyras neleis-
tų sumeluoti)  atsakinėjau į skambu-
čius. O gyvendama Prancūzijoje, turiu
visas galimybes dirbti savo be galo
mylimą darbą, nesiplėšydama tarp ke-
lių darbų ir galėdama skirti daugiau
laiko sau ir šeimai. 

Jūsų komandoje net 9 žmonės, abu su
vyru auginate 7 vaikus. Kaip pavyksta vi-
siems sutarti ir kaip jūs pati spėjate tiek daug
visko nuveikti?

Reikia treniruotis ir labai daug
dirbti tarpusavyje, darnūs santykiai
šeimoje nėra dalykas, kuris nutinka sa-
vaime. Iš tikro yra 3 dalykai, kurie pa-
žadina iš autopilotinio gyvenimo – tai
skausmas, baimė ir žinios. Ir mes su
vyru pradėjome daugiau ilsėtis, skirti

Aurima Dilienė: ,,Į šią knygą sudėta be galo daug mano pačios patirties.”

laiko sau ir kitaip gyventi tik gimus ket-
virtam vaikui. Iki tol aš labai daug dir-
bau ir mokiausi. O kai pradėjo lįsti vi-
sokie negalavimai ir ligos, tada supra-
tau, jog reikia kažką keisti. Būdama 37
metų, supratau, kad aš negyvensiu

amžinai, tas suvokimas labai stipriai
įtakojo mano tolimesnius sprendimus.
Iš to natūraliai ir ta emigracija ir
mano pačios tiek profesinis, tiek as-
meninis kelias būtent toks, koks yra
šiandien. 

Ko galima tikėtis iš knygos pristatymo? 
Ši knyga jau buvo pristatyta Lie-

tuvoje Knygų mugėje ir Paryžiuje, tad
pagal buvusias reprezentacijas galiu
pasakyti, kad iš tikro daug kas pri-
klausys ir nuo moderatoriaus, tačiau iš
principo tai bus knygos pristatymas ir
tuo pačiu mini seminaras. Auditorija
galės užduoti klausimus apie santykius,
sužinoti ne tik kas konkrečiai parašy-
ta knygoje, bet ir gauti tam tikrus at-
sakymus į klausimus apie iškilusias
problemas. 

Aurimos Dilienės knygos „Šeima –
komandinis žaidimas” knygos prista-
tymas vyks balandžio 5 d., penktadie-
nį, 5 val. p. p. LDM/galerijoje „Siela”
(14911 E 127th Street, Lemont, iL 60439)
ir balandžio 6 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave, Chicago, iL 60636)

Dėkoju už pokalbį!

A. Dilienės pirmosios knygos ,,Laiškai iš Bordo” pristatymas vyko Lemonte.
Asmeninio albumo nuotraukos 
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VIDA RUPŠIENĖ

Kovo 17 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje  (ČLM)
buvo surengta JAV lituanistinių mokyklų mokytojų
konferencija, kurioje dalyvavo per 80 mo kytojų iš 8
JAV lituanistinių mokyklų. 

Paskaitą „Tinkama suaugusiųjų reakcija į ne-
tinkamą vaikų elgesį” skaitė ir užsiėmimą
„Stiprių emocijų atpažinimas ir valdymas”

vedė psichoterapeutė Živilė Baronienė iš Lie tuvos.
Šiame užsiėmime buvo aptariamos netinkamo el-
gesio priežastys ir tikslai; mokytojo natūralios reak-
cijos į netinkamą mokinių elgesį; min tys ir jausmai,
kurie kyla, kai vaikas elgiasi netinkamai; aptariami
būdai, kaip elgtis, kad skirtingo amžiaus vai kai elg-
tųsi tinkamai.

Konferencija buvo organizuota remiant JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Švietimo tarybai. Kon-
ferenciją parėmė Kazickų šeimos fondas, LR švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerijos užsienio lietuvių
skyrius, Lietu vių Fondas (LF) ir Jaunimo centras.
Ačiū visiems rėmėjams. 

LF dosniai remia lituanistinį švietimą. Parama
skiriama ne tik litua nistinėms mokykloms, bet ir mo-
kytojų konferencijoms ir kursams rengti. Konfe-
rencijos metu veikė JAV LB Švie timo tarybos ir li-
tuanistinių mo kyklų leidžiamų vadovėlių paroda,
mokinių darbų paroda. Mokykloje buvo demonst-
ruojami visų 27 mokyklos metų metraščiai, kuriais
džiaugėsi ir juos vartė mokyklos svečiai. 

Konferencijos dalyviai apsilankė ČLM klasėse,
atvykę šeštadienį dalyvavo pamokose. 

Mokykloje savo parodėlėmis džiaugėsi kiekvie-
nos klasės mokinukai, o Etnokultūros būrelio va-
dovės (Da nutė Petraitienė ir Genė Razumienė) pa-
sidžiaugė savo klase ir nemaža prie monių, kurių pa-
galba veda šie met organizuotą etnokultūros būrelį,
ekspozicija. Mokytojai aplankė mo kyklos interak-
tyvų kabinetą (mokykla įsigijo interaktyvią mo-
kyklinę len tą), kuris šiemet pradėjo veikti Ka zickų
šeimos dėka. 

Ruošti konferenciją padėjo šau nusis tėvų ko-
mitetas ir mokyklos abiturientai, mokyklą baigę mo-
kiniai ir joje dirbantys. Ačiū. Mokyklos kolektyvas,
susibūręs draugėn, pasistengė, kad atvykę į mokyklą
svečiai jaustų tikrą mokyklinės šeimos dvasią.

Lektorės Ž. Baronienės pastebėjimas: „Tai buvo
mano pirmas apsilan kymas Čikagos lituanistinėje
mokykloje. Nesu mokymosi turinio, progra mų spe-
cialistė, tad galėjau tik stebėtis, kiek mokytojai ir ad-
ministracija įdeda pastangų ir darbo mokymosi
programų, užduočių parengimui. Nu stebino vado-
vėlių ir pratybų kiekis ir pritaikymas vaikams, ku-
riems jų gimtoji kalba nėra pagrindinė kalba. 

Vis dėlto didžiausią įspūdį paliko žmonės. Žmo-
nės, be kurių šios mo kyklos nebūtų. Tai mokytojai,
kurie ne vienerius metus (kai kurie net ir 20 metų)
skiria savo šeštadienius (o dar ir ne vieną kitos die-
nos vakarą) mokymui apie tai, kas svarbu lietuviui
– kalbą, kultūrą, tradicijas. Tai tėvai, kurie jaučia
prasmę motyvuoti savo vaikus kiekvieną šeštadienį
važiuoti į lituanistinę mokyklą mo kytis kalbos, kuri
yra gimtoji, tačiau turbūt yra vaikų, kurie ją varto-
ja la bai nedaugelyje aplinkų. Tai vaikai, dėl kurių mo-
tyvacijos mokytis ši mo kykla ir yra gyva. Ir visi šie
žmonės sukuria bendruomenę, kurioje gera būti. Gera

ne tik svečiams, tačiau ir patiems, tikiu. Tą galima
buvo stebėti iš smagaus klegesio mokytojų kamba-
ryje, dalinantis asmeniniais įvykiais; iš mokyklos ko-
ridoriuose besi šnekučiuojančių vaikų; mokytojų,
kurie pažįsta kiekvieną savo klasės vaiką ir ieško
būdų, kaip padėti jam perprasti lietuvių kalbos
vingrybes; mokinių tėvų, kurie aktyviai dalyvauja
mokyklos veikloje. Juk visi šie žmonės sukuria tai,
ką vadiname bendruomene, kurioje gera būti, ku rioje
gera mokytis, kuri padeda kai sunku, palaiko kai su-
mažėja motyvacija, ir visada primena kas esi. 

Pagrindiniai mano konferencijos įspūdžiai irgi
apie žmones. Apie žmo nes, kurie sklandžiai suor-
ganizavo šį renginį, renginio dalyvius, kurie džiau-
gėsi susitikimu ir galimybe pasi kalbėti su kolegomis
iš kitų mokyklų, apie mokyklos esamus ir buvusius
mokinius, kurie taip daug prisidėjo, kad ši konfe-
rencija įvyktų. Manau, tokių renginių labai reikia.
Ne vien dėl galimybės pasidalinti informacija, įgy-
ti žinių, sužinoti apie darbo naujoves, kas tikrai yra
svarbu, tačiau ir tam, kad pajustum bendrumą su ko-
legomis, pasitikrintum, kad tai, ką darai ir dėl ko
stengiesi, yra teisinga ir prasminga”.

Ačiū visiems mokyklų atstovams – iš ČLM,
Maironio lituanistinės mokyklos, „Pelėdžiukų” mo-
kyklėlės, Gedimino lituanistinės mokyklos, „Žibu-
rėlio” lituanistinės Montessori mokyklos (visos – IL);
„Naujos kartos”, Milwaukee, WI; Šv. Kazimiero li-
tuanistinės mokyklos, Cleveland, OH; Colorado li-
tuanistinės mokyklos, CO.

Lauksime kitų susitikimų.

Vida Rupšienė – Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė.

Lituanistinių 
mokyklų 
mokytojų 
konferencija

Viešnios domėjosi ČLM leidžiamais vadovėliais.

Į konferenciją atvyko per 80 mokytojų iš aštuonių lituanistinių mokyklų.
ČLM mokytojos Simona Norgėlaitė, Daiva Litvinskaitė ir viešnia iš Lietuvos Jolanta Ado-
mauskiene ̇ (d.).

Miglė Rupšaitė, Emilija Vaškys ir istorijos mokytojas Juozas Vilkas su 10 kl. mokinėmis.

Štai koks gražus būrys tų, kuriems rūpi lietuviško jaunimo ateitis! Rengėjų nuotraukos
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SIMONA PETRAUSKAITĖ

Amerikietiška svajonė yra plačiai Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose pa pli tęs tikėjimas, kad sunkiu darbu, drą-
 sa ir atkaklumu galima tapti turtingu, sukuriant sau
laimingą gyvenimą. Šios vertybės buvo atsineštos pir-
mųjų į JAV atsikėlusių imigrantų iš Europos ir per-
duotos ateities kartoms. 2018 m. birželio mėnesį at-
siimdama Vilniaus universiteto Filologijos fa kulteto
lietuvių filologijos (pagrindi nės) ir suomių kalbos, kul-
tūros ir vi suo menės (gretutinės) studijų diplomą Šv.
Jonų bažnyčioje žinojau, kad sun kus darbas, drąsa ir
įgytos žinios stu dijų metais atsipirko, nes manęs
lau kia praktika, nauji toliai ir žmonės svajonių šaly-
je – JAV. 

Praėjusių metų pavasarį užpil džiau Švietimo
mainų paramos fondo paskelbto konkurso pa-
raišką atlikti praktiką lituanistinėse mokyk-

lose visame pasaulyje. Pamenu, buvo ne lengva ap-
sispręsti, kurią šalį ir mo kyklą pasirinkti, nes gali-
ma buvo nurodyti tik vieną praktikos vietą. JAV pa-
sirinkau, nes nuo mažens domė-
jausi amerikietiška kultūra ir trau-
kė išsiaiškinti, kodėl ji vadinama
svajonių šalimi. Tuomet pradėjau
domėtis lituanistinėmis mokyklo-
mis JAV, ir jų atradau ne vieną de-
šimtį. Labiausiai dėmesį patraukė
mokykla New Jersey valstijoje „Lie-
tuvėlė” – patiko mokyklos siekiai,
organizuojami renginiai ir susida-
riau įspūdį, kad mokyklą sudaro
draugiška ir vieninga bendruome-
nė. Vėliau su manimi susisiekė mo-
kyklos vadovė Auksė Motto ir pra-
nešė apie norą bendradarbiauti. 

Pedagoginė patirtis – nauja

Studijų metu teko atlikti 2 mėn.
praktiką Lietuvos Respublikos am-
 basadoje Suomijoje ir 2 savaičių
praktiką bendrovėje „Dansu films”,
kur dirbau prodiuserės asistente. Pe-
dagogika man buvo nauja sritis.
Tačiau išbandyti jėgas ir pritaikyti
studijų metu įgytas žinias mokyto-
jos amplua mane traukė jau seniai,
galbūt tai – mano kraujyje, kadangi
tėvo tėvai buvo pedagogai. Praktika
„Lie tuvėlėje” prasidėjo praėjusių
metų rugsėjį ir tęsėsi iki šių metų
kovo. Praktikai pradėjau ruoštis ir
bendrauti su mokyklos vadove dar vasarą. 

Lituanistinę mokyklą „Lietuvė lė” įkūrė Auksė
Motto 2010 m. Mo kykloje mokoma lietuvių kalbos, is-
torijos, geografijos; ugdoma pagarba tautos kultūrai,
papročiams, tradicijoms ir tolerancija kitoms tau- Nukelta į 11 psl.

Lietuviškai amerikietiškos svajonės išpildymas
toms. Visos pamokos vyksta šeštadieniais ir tik lie-
tuvių kalba. Pagrindinis mo kyklos tikslas – perduoti
ir išsaugoti lietuvybę. Mokiniai mokosi rašyti, reikš-
ti mintis lietuvių kalba, vyksta tautodailės, tautinių

leisti laiką kartu su savo vaikais ir įsitraukti į mo-
kymo procesą. Taip pat mokykla bendradarbiauja su
Centrinės New Jersey apylinkės Lietuvių Bendruo-
mene, kartu mini lietuviškas šventes.

Dauguma išgirdę, kad pamokos vyksta tik šeš-
tadieniais, mano, kad dirbti reikia tik vieną dieną per
savaitę, tačiau toli gražu taip nėra. Praktikos metu
turėjau daugiau at sakomybių ir pareigų ne tik mokyti
lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos. Rašiau
straipsnius apie mokyklos šventes, mokymą; admi-
nistravau mokyklos „Facebook” puslapį; rengiau
pamokų planus, muzikinę programą; dalyvavau ug-
dant pagarbą tautos kultūrai, papročiams ir tradi-
cijoms; rašiau švenčių scenarijus ir jas organizavau
su mokyklos kolektyvu ir kt. Darbo procesas buvo di-
na miškas, naudingas ir suteikė daug praktinių žinių. 

Pagal Erasmus+ mainų programą 2016 m. teko
pusmetį studijuoti Suomijoje, Turku universitete. Suo-
mijos švietimo sistema – viena geriausių pasaulyje.
Studijuodama ten sužinojau daug naudingos infor-
macijos apie mokymo metodiką, vai kų psichologiją.
Vis dėlto prieš pra dedant praktiką „Lietuvėlėje” ne-
tu rėjau praktinės patirties pedagogikos srityje. Dėl
šios priežasties viena iš mokyklos mokytojų, Rasa Ar-

dytė-Juškienė, tapo mano mentore. Man
buvo garbė ir malonumas dirbti su ilga-
metę patirtį turinčia mokytoja, buvusia
Lietuvių išeivijos studentų stažuočių
(LISS) programos direktore Rasa Ardyte-
Juškiene, kuri ne tik patardavo dėl pa-
mokų planų sudarymo, vaikų psicholo-
gijos, bet ir apgyvendino, leido tapti šei-
mos na riu savo namuose. 

Mano ir mokytojos Rasos Ardy tės-
Juškienės klasę sudarė vyresnieji moki-
niai: Amelia Degutis, Simonas Trzepizur,
Silvia Clemens, Simona Jasinskas, Ra-
polas Maštauskas, Vė jas Winkler, Petras
Winkler ir Rokas Stančauskas. Mokyda-
ma atsižvelgiau į mokinių poreikius, pa-
dėjau kiek vienam mokiniui pagal gebė-
jimus. Man buvo svarbu juos mo tyvuoti,
drąsinti ir skatinti. Šešta dienis „Lietu-
vėlėje” mokiniams yra šeštoji mokymosi
diena, todėl stengiausi, kad pamokos
būtų įdomios, interaktyvios ir turiningos.
Kiek vieną kartą norėjau daug papasako-
ti apie lietuvių kalbą ir kultūrą, todėl vie-
nas iš mokymo būdų buvo integruotos pa-
mokos. Integruotose pa mokose vienu
metu pristatomi skir tingi mokslo dalykai,
taikant įvairias mokymo disciplinas. To-
kio pobūdžio pamokos ugdo kūrybinį ir
kritinį mąstymą; lavina vaizduotę, smul-
kią ją motoriką; gerina komandinio dar bo

įgūdžius, socialinius įgūdžius; spartina kognityvinę
raidą. Sten giausi, kad integruotų pamokų metu
būtų derinami skirtingi mokslo da lykai, kultūra, pa-
pročiai ir laisva laikis. 

šokių ir dainų užsiėmimai, o nuo šių mokslo metų –
ir praktiniai mokymai. Praktiniais mokymais sie-
kiama mokinius arti miau supažindinti su įvairiomis
profesijomis, praturtinti jų žodyną, su teikti galimybę
įgyti naujų įgūdžių, skatinti vaikus veikti, džiaugtis
at radimais, o tėvams – tai galimybė tu riningai pra-

Su ,,Lietuvėlės” mokytojomis ir vaikais (Simona – paskutinėje eilėje trečia iš k.).

Auga sąmoningų ir atsakingių lietuvių karta.

Mėnesiai, praleisti Amerikoje, pilni visokiausių patirčių – nuo kelionių įspūdžių iki kepimo pamokų su mažaisiais auklėtiniais. Mokyklos archyvo nuotraukos
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Lietuva sulaukė istorinės akimirkos – po dau-

giau kaip dvejus metus trukusio teisminio pro-

ceso Vilniaus apygardos teismas kovo 27 d.

paskelbė nuosprendį pačioje svarbiausioje Lie-

tuvos istorijoje byloje – dėl agresijos 1991 m. sau-

sį.

Didžiulio susidomėjimo susilaukęs teismo pro-

cesas buvo plačiai aptarinėjamas, o baigiamasis

teismo posėdis buvo transliuojamas tiesiogiai per

kelis televizijos kanalus ir internetiniuose tinkla-

lapiuose. 

Buvo perspėta apie galimas provokacijas

Nors nuosprendžio skelbimas planuotas 9 val.
r., bet į buvusiuose KGB rūmuose įsikūrusį teismą
nukentėjusiaisiais pripažinti žmonės ir kaltina-
mųjų advokatai ėmė rinktis jau nuo 8 val. r. – ofi-
cialiai baudžiamojoje byloje prokurorai nukentė-
jusiaisiais pripažino beveik 700 žmonių, todėl jie visi
turėjo teisę dalyvauti skelbiant baigiamąjį teismo
nuosprendį. Tiek žmonių teismas neturi galimybių
sutalpinti, todėl teismo koridoriuose ir dar vienoje
posėdžių salėje nuosprendžio skelbimą galima buvo
stebėti televizijos ekranuose.

Į teismo patalpas, kur buvo skelbiamas nuo-
sprendis, buvo įleidžiami tik bylos dalyviai ir ak-
redituoti žurnalistai – visų asmens dokumentus tik-
rino policija, nes Valstybės saugumo departamentas
(VSD) buvo įspėjęs apie galimus incidentus ar pro-
vokacijas. Gausios saugumo ir policijos pajėgos
budėjo ne tik teisme, bet ir aplink  pastatą.

Į teismą buvo atvykęs ir buvęs prosovietinės or-
ganizacijos „Jedinstvo” lyderis Valerijus Ivanovas,
tačiau policija jo neįleido. Taip pat nebuvo įleisti ir
kai kurie Rusijos televizijos kanalų žurnalistai, iš
anksto neužpildę būtinų akreditacijų. Dėl šios prie-
žasties dalies teismo posėdžio negalėjo stebėti ir da-
lis Lietuvos žurnalistų. Taip pat nebuvo įleistas Ru-
sijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalco-
vas. Priežastis ta pati – neturėjo išankstinės akre-
ditacijos, todėl jam pasiūlyta posėdį stebėti internetu.

Žmonių traiškytojus teisingumas pasivijo po beveik 30 metų

Klausė tik du kaltinamieji

Nuosprendžio skelbimas truko visą dieną, nes
baudžiamojoje byloje priimtas baigiamasis teismo ak-
tas sudaro daugiau kaip tūkstantį lapų. Kaltinimai
pareikšti 67 asmenims, kuriuos gina 126 valstybės pa-
skirti gynėjai. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti

Rusijos Federacijos, Ukrainos ir Baltarusijos pilie-
čiai, 1991 m. ėję vadovaujančias pareigas Sovietų Są-
jungos Komunistų partijoje, Gynybos, Vidaus reikalų
ministerijose, Valstybės saugumo komitete, jų su-
karintuose padaliniuose. 

Net 67 asmenys buvo teisiami už akių, jiems apie
Lietuvoje vykstantį baudžiamąjį procesą yra pra-
nešta per Teisingumo ministeriją, taip pat buvo iš-
siųsti teismo šaukimai gyvenamosios vietos adresu.
Be to, kol vyko procesas, teisėjai nutarė stabdyti Eu-
ropos arešto orderių vykdymą – taip būtų užtikrin-
tas nevaržomas kaltinamųjų atvykimas į Lietuvą. Vis
dėlto šia teise nė vienas kaltinamasis nepasinaudo-
jo ir teisme nepasirodė. Rusijos, Baltarusijos ir Uk-
rainos piliečiai, teisiami šioje byloje, nebuvo Lietu-
vai išduoti, o ir tiriant bylą valstybės atsisakė ben-
dradarbiauti su Lietuvos tyrėjais, neteikė jokios tei-
sinės pagalbos. 

Baigiamajame teismo posėdyje dalyvavo tik du

teisiamieji: Karaliaučiaus srityje gy-
venantis Rusijos pilietis Jurijus Melis
yra suimtas ir dabar kali Vilniuje. Jis
buvo sulaikytas 2014 m. kovą Tilžės sie-
nos perėjimo punkte, kai bandė at-
vykti į Lietuvą. Lietuvoje gyvenantis
Rusijos pilietis Genadijus Ivanovas te-
ismo nuosprendžio paskelbimo laukė
būdamas laisvėje, tačiau iš jo paimti do-
kumentai.

Pripažinti kaltais

Reiktų priminti, kad Rusijos pi-
lietis M. Golovatovas, kuris 1991 m.
buvo Televizijos bokštą šturmavusios
KGB „Alfa” grupės vadas, 2011 m. buvo
sulaikytas Vienos oro uoste pagal Lie-
tuvos išduotą Europos arešto orderį. Jis
ketino slidinėti Alpėse. Tačiau nepra-
ėjus nė parai, buvo paleistas ir skubiai

grįžo į Maskvą. Dėl to Lietuvoje buvo kilęs visuo-
menės ir politikų nepasitenkinimas, vyko piketai prie
atlaidžios karo nusikaltėliams Austrijos ambasados
Lietuvoje, pareikšta nota, protestuota ir pačioje Vie-
noje. Diplomatinė įtampa buvo kilusi ir tarp Lietuvos
ir Austrijos.

Teismas nutarė V. Švedą, A. Naudžiūną, R. Juch-
nevičių, D. Jazovą pripažinti kaltais dėl karo nusi-
kaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, jiems skirta 10

m. laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos na-
muose. Bausmės pradžią teismas nurodė skaičiuoti
nuo sulaikymo dienos. Minėtajam KGB karininkui M.
Golovatovui skirta 12 m. laisvės atėmimo bausmė. Bu-
vęs sovietų armijos Vilniaus garnizono vadas V. Us-
hopčikas, gyvenantis Baltarusijoje, nuteistas griež-
čiausia – 14 m. laisvės atėmimo bausme. 14 m. laisvės
atėmimas skirtas ir tanko, kuris prie Televizijos bokš-
to mirtinai sužalojo Loretą Asanavičiūtę, vadui N. As-
tochovui. Trijų teisėjų kolegija 94 m. Dmitrijui Ja-
zovui – buvusiam SSRS gynybos ministrui, Sovietų
Sąjungos maršalui, už akių skyrė 10 m. laisvės at-
ėmimo bausmę. Kitiems kaltinamiesiems teismas sky-
rė laisvės atėmimo bausmes nuo 10 iki 12 m. Kai ku-
riems kariams, vykdžiusiems nurodymus, teismas, at-
sižvelgęs į nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus,
skyrė švelnesnes nei įstatyme numatyta laisvės at-
ėmimo bausmes – įkalinimą nuo 4 iki 6 m.

Kol kas sąlygos išpildyti teisingumą už akių nu-

Nuosprendį buvo galima stebėti ne tik teismo salėje, tačiau ir tiesioginių televizijų transliacijų metu.

Lietuvoje dabar kalintis Rusijos pilietis J. Melis dalyvavo teismo posėdyje.

Galutinio nuosprendžio skaitymas truko beveik visą dieną. VSD perspėjus apie galimus incidentus, saugumu rūpintasi ir prieigose prie teismo pa-
stato. Įvairių šaltinių nuotraukos
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teistų asmenų atžvilgiu yra kuklios,
nes Rusija ir Baltarusija nebendra-
darbiauja su Lietuva. 

Sprendimas reikalingas
ne vien Lietuvai

Prezidentė Dalia Grybauskaitė te-
ismo nuosprendį Sausio 13-osios bylo-
je vadina akistata su tiesa ir istorinio
teisingumo diena. „Teisingumo aki-
mirka be galo svarbi. Jos visi laukėme
daugybę metų. Ypač Sausio 13-osios
aukų artimieji. Ši byla – akistata su tie-
sa, kuriai išsiaiškinti prireikė daugy-
bės metų, kuri kainavo daug skausmo,
kantrybės ir pasiaukojimo, – sakė D.
Grybauskaitė. – Nors ieškodami tiesos
ir siekdami teisingumo susidūrėme
su kaimyninės Rusijos pasipriešinimu
ir negeranoriškumu, istorinė teisin-
gumo diena visgi atėjo – kaltieji, dėl ku-
rių žuvo laisvę taikiai gynę žmonės, te-
ismo įvardyti”, – pridūrė ji. Preziden-
tės teigimu, ši byla yra „įrodymas,
kad karo nusikaltimams ir nusikalti-
mams žmoniškumui senaties nėra”.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius sako, kad Vilniaus apy-
gardos teismo nuosprendis Sausio 13-
osios byloje siunčia žinią ne tik nu-
teistiems sovietų pareigūnams, bet ir
šių dienų karo nusikaltėliams. „Nuo-
sprendis turbūt bus skundžiamas, bet
tai svarbus etapas”, –  sakė ministras.

Prezidentas Valdas Adamkus tvir-
tina besidžiaugiantis, kad ilgai lau-
kus Sausio 13-osios bylos procesas ga-
liausiai baigėsi ir buvo teisiškai nu-
statyti atsakingi pareigūnai. „Jie, kaip
žinome, pažeidė ir žmogiškumą, ir tei-
sę, ir moralę. Nors kaltinamieji ir yra
nepasiekiami, bet atsakingi už nusi-
kalstamą veiklą ir prieš mūsų tautą, ir
prieš tarptautinę visuomenę”, – tvir-
tino prezidentas, kurio įsitikinimu,
sprendimas reikalingas ne vien tik
Lietuvai, nes tai yra teisinis aktas,
kuris smerkia agresiją. „Mano įsitiki-
nimu, tas sprendimas skelbtinas bei
reikalingas ne vien tik Lietuvai, bet vi-
sai tarptautinei bendruomenei, nes
tai yra teisinis aktas, smerkiantis ag-
resiją ir smurtą. To reikalauja teisin-
gumas, ir aš manau, kad tai ras atgar-
sį plačiame pasaulyje”.

Rusijoje kol kas –
tik dantų griežimas

Rusijos reakcijos į Sausio 13-osios
bylą ilgai laukti nereikėjo. Tą pačią die-
ną, dar nebaigus skaityti teismo nu-
tarties, buvo paskelbta, jog Rusija pra-
deda tyrimą dėl D. Jazovą nuteisusių
Lietuvos teisėjų. Šių metų kovo vidu-

ryje paskelbta, kad Rusijos tyrimų ko-
mitetas už akių pareiškė kaltinimus
buvusiam prokurorui Simonui Slap-
šinskui, kuris 2015 m. teismui perdavė
minėtą bylą. Jis kaltinamas „neteisė-
tu Rusijos piliečių baudžiamuoju per-
sekiojimu” tiriant 1991 m. įvykius Vil-
niuje. Beveik neabejojama, kad tai tik
pirmoji Kremliaus reakcija. 

Žengtas teisingumo 
žingsnis

Teisininkai ir politologai sako,
kad teismo nuosprendis Sausio 13-
osios byloje labai svarbus tiek istorinei
valstybės atminčiai, tiek ir teisinės
valstybės institucijų darbui. „Sausio
13-osios byla yra itin svarbi tiek mūsų
valstybės nepriklausomybės istorijai,
tiek ir tyrėjų bei teisėjų atliktu di-
džiuliu darbu. Šios bylos baigties lau-
kėme ilgus metus, kad daugybės liu-

dininkų parodymais ir kitais bylos
faktais būtų pagrįsta tiesa ir kokie as-
menys yra atsakingi už tragiškus įvy-
kius”, – teigė teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius. Anot ministro,
kai įsiteisės Vilniaus apygardos teismo
nuosprendis, bus teisinis pagrindas nu-
teistiesiems išduoti Europos arešto
orderius ir pradėti kaltininkų paiešką.
Jiems turėtų būti pritaikytos sankci-
jos, iš kurių viena – neišduoti vizos į
bet kurią Europos Sąjungos šalį. 

Vilniaus politinės analizės eks-
pertas Marius Laurinavičius, komen-
tuodamas teismo paskelbtą nuospren-
dį, sakė, kad žengtas teisingumo žings-
nis, o reaguoti į būsimas Rusijos reak-
cijas Lietuvai nevertėtų. „Kalbant apie
konkrečią Rusijos reakciją, šiuo atve-
ju mes ją matome nuo praėjusios va-
saros, kuomet viešai paaiškėjo, kad jie
teisiškai persekioja mūsų prokuro-
rus, teisėjus. Ta kampanija turi du

tikslus – vienas jų yra bauginimas ir
spaudimas, bandymas parodyti, kad jie
ir mūsų piliečius bando ir gali perse-
kioti, o kita – tai ta pati dezinformaci-
jos kampanija, kuri vyksta ir vyks. Nu-
sikaltimų, už kuriuos yra nuteisti by-
los kaltinamieji, esą nebuvo, o iš tikro
nusikaltimus daro tie, kurie juos per-
sekioja. Dezinformacijos kampanija
vyksta seniai, galime prisiminti, kad
toje kampanijoje yra dalyvavę ir Lie-
tuvos piliečiai, pavyzdžiui, A. Palec-
kis”, – kalbėjo M. Laurinavičius. Anot
jo, Rusija ir vėl bandys išnaudoti šį te-
ismo sprendimą, tiesa, nupiešdama jį
taip, kaip jai būdinga – su didele de-
zinformacijos doze.

Teisininkai neabejoja, kad ši teis-
mo nutartis bus skundžiama, neatme-
tama, jog bus kreiptasi ir į Strasbūro
teismus. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

M. Golovatovas nevaržomas keliavo po ES. Prieš jo paleidimą protestuota Lietuvoje ir Austrijoje. 
Nuosprendžio klausėsi vilnietis G. ivanovas. Jis bus suim-
tas įsiteisėjus nuosprendžiui. 

Atkelta iš 1 psl.

„Mane palaikė visiškas pasiti-
kėjimas maestro, – po spektaklio lie-
tuvis artistas sakė leidiniui ‘Opera
Wire’. – Ne kiekvienas vaidmuo yra
toks gilus ir toks man artimas kaip
Samsono. ...Tai simbolis.

Samsonas, kaip ir kiekvienas
mūsų, susijęs su laikinumu ir amži-
nybe. Mes kasdien išbandome save, ar
esame pakankamai narsūs kovoti už
amžinąsias vertybes. Jei visą gyve-
nimą mokomės, ieškome, siekiame to-
bulėti, laimime, jeigu ne – mus iš-
tinka Samsono likimas. Tačiau jis
grįžta į teisingą kelią, sumoka savo
kainą ir sutriuškina blogį, įveikia ri-
bas ir aplinkybes, kurios pančioja
kiekvieną žmogų. Ši kova Samsono
istorijoje man svarbiausia”. Spek-
taklį dirigavo šio teatro senbuvis
Mark Elder.  

Lrytas.lt primena, kad Vaidas
Vyšniauskas savaip panašus į šį per-
sonažą. Studijų metais nedaug kas
įžvelgė jame perspektyvų operos ar-
tistą, o po studijų Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje daugiau kaip
dešimtmetį jis buvo beveik nepaste-
bimas šalies muzikos gyvenime, ta-
čiau nenustojo kovoti dėl savo vietos
po saule.  Šiandien ‘Opera Wire’ va-
dina V. Vyšniauską kylančia operos
žvaigžde. 

„Esu laimingas ir didžiuojuosi,
kad dainuoju Metropolitan Opera,

esu kviečiamas spektakliams į Vieną,
Pekiną, Budapeštą, Londoną, Sankt
Peterburgą. Visur, dirbdamas su kiek-
viena komanda ir dirigentu pasisemiu
svarbios patirties. Tai neįkainoja-
ma”, – džiaugiasi solistas. Jis pabrėžė
esąs dėkingas ilgamečiam pedagogui,
legendiniam italų tenorui Gianfranco
Cecchele.

Kristian Benedikt yra ypač darbš-
tus artistas, dainuoti jis naudojasi
kiekviena proga. Ir New Yorke jis re-
petavo kelis skirtingus vaidmenis.
„Buvau kupinas energijos ir norėjau
ją išnaudoti tobulėjimui. Lengva sė-
dėti ir laukti gerų pasiūlymų ar pe-
dagogų, kurie padėtų parengti vaid-
menį. Bet dainininkui iš tikrųjų svar-
biausia yra pačiam daryti namų dar-
bus. Pažanga priklauso nuo jo pa-

ties”, – sako solistas, kuris mėgsta pa-
sirodyti ir Lietuvos žiūrovui. 

Lietuvis parsiveža iš New Yorko
naują sutartį – dainuoti New Yorke
Germaną „Pikų damoje” ir grįš į Met-
ropolitan Opera jau šių metų gruodį. 

Kitą  sezoną į Metropolitan Ope-
ra sceną  įžengs  ir  sopranas   Asmik
Grigorian. Ji jau patvirtinta Salomė-
jos (R. Strauss operoje „Salomėja”) ir
Čio čio san (G. Puccini „Madam Bat-
terfly”) vaidmenims.

Kovo 28 d. palaikyti lietuvio į
Metropolitan Opera buvo suplūdęs
būrys tautiečių, aplankiusių artistą ir
po spektaklio užkulisiuose. Sūnaus
Vaido sėkmės liudininkė buvo ir jo
mama, atvykusi į New Yorką iš Mont-
realio. 

Parengta pagal lrytas.lt 

Lietuvio sėkmė Metropolitan Opera 

Pasiklausyti tautiečio į garsųjį teatrą atvyko daug lietuvių.                       FB nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Siekia švelninti „Brexit“ pasekmes
Vilnius (LRS inf.) – Seimo Užsie-

nio reikalų komitetas po svarstymo
pritarė įstatymų projektų paketui,
skirtam sušvelninti Jungtinės Di-
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystės (toliau – Jungtinės Kara-
lystės) išstojimo iš Europos Sąjungos
(„Brexit”) pasekmes šios valstybės pi-
liečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Po Jungtinės Karalystės išstoji-
mo iš ES dienos Jungtinės Karalystės
piliečiai Europos Sąjungoje taps tre-
čiosios šalies piliečiais. Kaip posėdžio
metu informavo užsienio reikalų vi-
ceministras Albinas Zananavičius,
Europos Komisija rekomendavo vals-
tybėms narėms laikytis palankaus po-
žiūrio į Jungtinės Karalystės pilie-
čius,  kurie jau gyvena jų teritorijoje,
t. y. imtis priemonių, kad visi Jungti-
nės Karalystės piliečiai, kurie teisėtai
gyvena valstybėje narėje po Jungtinės
Karalystės išstojimo iš ES dienos, ir to-
liau be pertrūkio būtų laikomi tos
valstybės narės teisėtais gyventojais. 

Atsižvelgiant į tai, kad nemažai
Lietuvos piliečių gyvena Jungtinėje
Karalystėje, taip pat norint, kad Jung-
tinės Karalystės ir Lietuvos santykiai
klostytųsi kuo palankiau,   įstatymų
projektais siekiama Jungtinės Kara-
lystės piliečiams ir jų šeimos nariams
ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš
ES dienos sudaryti kuo geresnes sąly-
gas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. 

Komitetas pritarė Užsieniečių tei-
sinės padėties įstatymo pakeitimams,
kuriais siekiama reglamentuoti Lietu-
voje gyvenančių Jungtinės Karalystės
piliečių ir jų šeimos narių statusą nuo
Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES die-
nos ir numatyti 9 mėn. pereinamąjį lai-
kotarpį šių asmenų statusui pasikeisti,
taip pat nustatyti palankias sąlygas
Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šei-
mos narių apsigyvenimui, darbo, vers-
lo ar kitos teisėtos veiklos pagrindais,
netaikant papildomų reikalavimų, ku-
rie numatyti trečiųjų šalių piliečiams.

Artėjant Jungtinės Karalystės iš-
stojimo datai, išaugo Lietuvos piliečių,
kurie kreipiasi į Lietuvos ambasadą
Londone dėl asmens tapatybės doku-
mentų keitimo, skaičius. Tvarkingi ir
galiojantys asmens dokumentai bus
svarbūs asmenų teisinio statuso po
„Brexit” įtvirtinimui, todėl komite-
tas pritarė pateiktiems Konsulinio sta-
tuto ir Asmens tapatybės kortelės ir
paso įstatymų pakeitimų projektams,
kuriais būtų įtvirtinama galimybė su-
stiprinti užsienyje veikiančių Lietuvos
diplomatinių atstovybių ir konsuli-
nių įstaigų pajėgumus, pasitelkiant
ne tik diplomatus, dirbančius konsu-
linėse įstaigose, bet ir diplomatus, iš-
siųstus į išvažiuojamąsias konsulines
misijas iš Užsienio reikalų ministeri-
jos, taip pat plečiant bendradarbiavimo
galimybes su išorės paslaugų teikėjais.

Pagerbs iš universiteto pašalintus žmones
Vilnius (VU inf.) – Vilniaus uni-

versitetas (VU) per iškilmingą cere-
moniją pagerbs 85 buvusius studentus
ir darbuotojus, kurie dėl sovietų ir na-
cių veiksmų buvo pašalinti iš univer-
siteto.

Dauguma pagerbiamų asmenų
yra sovietų vykdyto trėmimo „Bangų
mūša” aukos. Iš 85 žmonių, kuriuos pa-
gerbs universitetas, 31 buvo ištremtas
per šią sovietų akciją. Iki šių dienų
gyvi teliko du iš jų – jiems diplomai bus
įteikti asmeniškai, nuvykus į namus.

Vadinamaisiais atminties diplo-
mais bus pagerbti ir 47 žydų tautybės
žmonės, kurie 1941 metais, vykdant na-

cionalsocialistams pavaldžios Švietimo
valdybos Aukštojo mokslo departa-
mento įsakymą, buvo pašalinti iš uni-
versiteto dėl savo tautybės.

Daugumą diplomų – apie 40 – atsi-
ims iš universiteto pašalintų žmonių gi-
minaičiai – sūnūs, dukros bei vaikai-
čiai, tačiau kai kurių giminaičių uni-
versiteto istorikams rasti nepavyko.   

Iniciatyva  „Grįžtanti atmintis”
vyksta ketverius metus, ja siekiama at-
siprašyti, pripažinti klaidas ir taip at-
kurti istorinį teisingumą. Universite-
to rektorius šiemet kviečia prie ini-
ciatyvos prisidėti ir kitas aukštąsias
mokyklas.

Bus dar vienas muziejus Vilniuje
Vilnius (BNS) – Kultū-

ros ministerija skyrė para-
mą unikalaus medinio pasta-
to sostinės Užupio mikrora-
jone rekonstrukcijai – čia bus
įkurtas medinės architektū-
ros muziejus.

Kultūros ministro įsaky-
mu Polocko gatvėje esančiam
medinukui tvarkyti skirta be-
veik 507 tūkst. eurų Europos
Sąjungos lėšų.

Miesto savivaldybės ta-
ryba dar pernai spalį nu-
sprendė unikaliame pastate
Užupyje įkurti medinės ar-
chitektūros muziejų. 

Unikalus  medinis  pastatas yra
saugomas kultūros paveldo objektas.

Lietuvoje atšauktas žiemos laikas
Vilnius (BNS) – Lietuvoje atšauk-

tas žiemos laikas. Laikrodžio rodyklę
pasukus į priekį, Lietuva perėjo prie va-
saros laiko. Vasaros laikas galios sep-
tynis mėnesius – iki spalio pabaigos.

Lietuvos valdžia tikisi, kad  tai
vienas paskutinių kartų, kai reikėjo
pasukti laikrodžio rodyklę.

Šią savaitę Europos Parlamentas

pritarė pasiūlymui, kad Europos Są-
jungoje šalys laiko nebesukiotų nuo
2021 metų. Siūloma, kad  paskutinį
kartą laikrodžiai ES valstybėse, pasi-
rinkusiose  vasaros  laiką, būtų per-
sukti paskutinį 2021 metų kovo sek-
madienį, o pageidaujančios pasilikti
žiemos laiką, tą padarytų 2021-ųjų pa-
skutinį spalio sekmadienį.

R. Mueller tyrimo ataskaitą skelbs balandį
Washingtonas (BNS) – JAV

specialiojo prokuroro Robert Muel-
ler ataskaita dėl Rusijos kišimosi per
2016 m. Amerikos prezidento rinki-
mus bus paskelbta balandžio vidu-
ryje, nurodė generalinis prokuro-
ras William Barr.

W. Barr laiške Atstovų Rūmų ir
Senato teismų komitetų pirminin-
kams sakoma, kad jis šiuo metu re-
daguoja šį nekantriai laukiamą do-
kumentą, šalindamas iš jo viešai ne-
skelbtiną politiškai jautrią me-
džiagą.

Teisingumo departamento va-
dovas pridūrė, kad R. Mueller, buvęs
Federalinio tyrimų biuro (FTB) di-
rektorius, padeda jam atlikti šią už-
duotį.

„Mūsų pažanga tokia, kad tikiuo-
si, jog galėsime paskelbti ataskaitą
iki balandžio vidurio, jeigu ne grei-
čiau”, – sakė W. Barr.

Pasak jo, beveik 400 puslapių atas-
kaitoje „dėstomos specialiojo proku-
roro išvados, jo analizė ir išvadų pa-
grindimas”.

W. Barr, praeitą savaitę paskel-
bęs ataskaitos „pagrindines išvadas”,
buvo spaudžiamas demokratų pa-
skelbti visą dokumentą.

„Greitai visi galės ją perskaityti

patys, – rašo W. Barr. – Nemanau, kad
visuomenės interesą atitiktų, jeigu
mėginčiau apibendrinti visą ataskai-
tą ar skelbčiau ją dalis po dalies arba
tik jos atskiras dalis.”

Pasak generalinio prokuroro, šiuo
metu iš teksto siekiama pašalinti me-
džiagą, kurią „žvalgybos bendruome-
nė laiko galinčia pakenkti jautriems
šaltiniams ir metodams”.

Kalbėdamas apie „pagrindines iš-
vadas” W. Barr nurodė, kad specialu-
sis prokuroras nenustatė, jog D. Trump
kampanija buvo susimokiusi su Rusi-
jos vyriausybe pakreipti 2016 metų
rinkimus respublikonų kandidato nau-
dai.

JAV paruošė Rusijai naujų sankcijų
Washingtonas (BNS) – Baltiesiems

rūmams pateiktas naujų sankcijų Ru-
sijai paketas dėl Didžiojoje Britanijoje
pernai įvykdyto buvusio šnipo Serge-
jaus Skripal ir jo dukters apnuodijimo.

Tikslus sankcijų mastas kol kas
nežinomas. Manoma, kad baudžiamo-
sios priemonės paveiks Rusijos bankų

sektorių.
Valstybės departamentas pernai

rugpjūtį Rusijai paskelbė pirmąsias
sankcijas už įtariamus biologinių gink-
lų įstatymų pažeidimus ir galimą vaid-
menį buvusio dvigubo agento S. Skri-
pal ir jo suaugusios dukros Julijos
apnuodijime.

Londonas neatmeta pirmalaikių rinkimų galimybės
Londonas (BNS) – Londonas ne-

atmeta pirmalaikių rinkimų galimy-
bės kaip vieno iš galimų „Brexit” su-
keltos politinės krizės sprendinio.

Šis klausimas buvo aptartas per
trumpą pasitarimą, kuriame dalyvavo
britų premjerės Theresa May padėjėjai.

Tuo metu vienas Th. May atstovas
pareiškė, kad premjerė nemano, jog
pirmalaikiai rinkimai „atitiktų šalies

interesus”.
Londonas galbūt prašys Briuselio

dar kartą trumpam atidėti „Brexit”. 
JK parlamentarai anksčiau kovo

29 dieną nepritarė premjerės Th. May
Briuselyje išsiderėtai sutarčiai.

Jei Londonas ir ES neras išeities
iš aklavietės, Britanija gali išstoti iš
bloko balandžio 12 dieną nepasirašius
sutarties dėl būsimų santykių.

EK: „Brexit“ be susitarimo – „tikėtinas scenarijus“
Briuselis/Vilnius (BNS, „Draugo”

inf.) – Europos Komisijos (EK) atstovė
perspėjo, kad dabar „tikėtinas scena-
rijus” yra, kad Jungtinei Karalystei ba-
landžio 12-ąją gali tekti palikti Europos
Sąjungą neturint jokio susitarimo.

Reaguodama į JK parlamento,
anksčiau jau trečiąkart atmetusio
„Brexit” susitarimą, rezultatus, EK
pareigūnė sakė, jog Briuselis yra „vi-
siškai pasirengęs” JK pasitraukimui
iš Bendrijos be susitarimo.

Prancūzijos prezidentūra pareiš-
kė, kad  Jungtinės Karalystės parla-
mentarams trečią kartą atmetus „Bre-
xit” susitarimą, „labai padidėjo tiki-
mybė, kad bus išstota be sutarties”.

„Jungtinė Karalystė turi skubiai
pateikti per artimiausias kelias dienas
alternatyvų planą. Kitu atveju, tampa
vis labiau tikėtina, kad Jungtinė Ka-
ralystė pasitrauks iš Europos Sąjungos
be sutarties”, – sakoma Eliziejaus
rūmų išplatintame pareiškime.

Pasirašė aktus dėl vaikų tvirkinimo prevencijos
Roma (Vatikano radijas) – Popie-

žius Pranciškus pasirašė Vatikano
darbuotojams galiosiančius griežtus
teisės aktus dėl vaikų tvirkinimo pre-
vencijos, Romos Katalikų Bažnyčiai
mėginant užkirsti kelią lytiniams nu-
sikaltimams, kuriais visame pasauly-
je kaltinami daugybė dvasininkų.

Ši iniciatyva įpareigoja Vatikano
pareigūnus ir darbuotojus, taip pat Ro-
mos kuriją – Bažnyčios centrinę ad-
ministraciją – nedelsiant pranešti apie
bet kokius vaikų ir pažeidžiamų as-
menų išnaudojimo atvejus. To nepa-
darius, jiems grės baudos ar įkalinimo

bausmės.
Pagal naujas taisykles, už išnau-

dojimą nuteisti asmenys turi būti „ša-
linami iš pareigų”. Tokiems nusikalti-
mams bus taikoma senatis – 20 metų
nuo dienos, kai aukai sukanka 18 metų.

Ankstesnės Bažnyčios gairės dėl
kovos su tvirkinimu neapėmė Vatika-
no arba kurijos pareigūnų elgesio.

Bažnyčia šiuo metu ruošia atsaką
į virtinę Europoje, Šiaurės Amerikoje,
Lotynų Amerikoje ir Australijoje įsi-
plieskusių skandalų dėl įtariamo dva-
sininkų ir pasauliečių vykdyto iš-
naudojimo bei jo dangstymo.

Medinuke užupyje įkurs Vilniaus medinės architek-
tūros muziejų. Made in Vilnius nuotr. 

W. Barr: ataskaita bus paskelbta balandžio mė-
nesį. Al Jezeera nuotr.



CHARLOTTE
IRENE 

KAZLAUSKAS
64, of  Corinth, Mississippi, passed

away in her home on Thursday, Feb-
ruary 14, 2019.  She was born April 24,
1954 in Chicago, Cook County, IL,
the daughter of  the late Balys and Jo-
sephene Brazdzionis.

She married Bernardas Kazlaus-
kas and together they owned and
operated Spirit Tomes and Treasures.
Charlotte also owned a deli called the
Talman Deli on 69th Street in Chicago. 

Charlotte was very active, working at WGN Channel 9 and also
as a nurse at Saint Anthony’s Hospital in Indiana. She was a mem-
ber of  the Lithuanian Scouts Association and the Lithuania stu-
dent fraternity sorority Korp! NeoLithuania.  Charlotte also ser-
ved as the seniune (Chief  Priest) of  North America of  the Lit-
huanian Baltic religion Romuva.

She is survived by a daughter, Alena (Scott) Borchert; a son,
Algis Kazlauskas; grandchildren: Samuel and Cadence Borchert;
brother-in-law, Romuald (Carol) Kazl; nieces and nephew, Cas-
sandra and Persephane Kazl, and Alexander Kass.

Preceded in death by her husband; her parents; her mother-in-
law and father-in-law, Anna and Leonas Kazlauskas; and brother-
in-law, Alvidas Kass.

A Memorial Service for Charlotte will be held from 5 p.m. to 8
p.m., Friday, April 5, 2019 at the First Unitarian Church of  Hobart
located at 497 Main Street in Hobart, Indiana. Inurnment will be
at 11 a.m., Saturday, April 6, 2019 in St. Casimir Catholic Cemetery,
located at 4401 West 111th St, Chicago IL 60655. Everyone will gat-
her in the front building at the cemetery.

As a Lithuanian tradition, family and friends may choose to
bring flowers or memorial contributions may be made in Char-
lotte’s name to the family.

Arrangements have been entrusted with U.C. Davis-Callahan
Funeral Home, 301 W. Washington Street, Morris, IL.  For further
information visit the website at www.ucdaviscallahan.com or con-
tact the funeral home at 815-942-0084. Online condolences may be
directed to the family by visiting the website.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Atkelta iš 7 psl.

Lietuviškai amerikietiškos
svajonės išpildymas

Pavyzdžiui, lapkritį vyko Olimpi-
nė diena „Lietuvėlėje”, integruota lie-
tuvių ir sporto pamoka. Mokiniai su-
siskirstė į komandas ir turėjo atlikti
įvairias užduotis, kaip ir tikroje olim-
piadoje, nugalėtojų laukė medaliai ir
saldūs prizai.

Pedagoginė veikla – ne tik 
pamokos

Esu baigusi Alytaus muzikos mo-
 kyklą, kanklių specialybę. Kol mo-
kiausi mokykloje, grojau ansamblyje
(akordeonas, bosinė gitara, kanklės, bo-
sinės kanklės), su kuriuo koncertuo-
davome festivaliuose ir tarptautiniuose
konkursuose. Taip pat ket verius metus
grojau perkusiniais instrumentais Aly-
taus muzikos mo kyklos pučiamųjų or-
kestre. Sukaupta patirtis ir įgūdžiai lei-
do prisidėti prie vaikų muzikinio la-
vinimo, supažindinti su lietuvių liau-
dies instrumentu – kanklėmis. Viena iš
mano mokinių – Amelia Degutis – la-
bai susižavėjo kanklėmis, tad pradė-
jome mokytis kankliuoti, o gruodį vy-
kusiame šv. Kalėdų renginyje įvyko
Amelios debiutas. Kiekvienai šventei
kartu su mokiniais paruošdavome tau-
tiškus muzikinius pasirodymus, ta-
čiau šie met šv. Kalėdų šventei mokiniai
ir mokytojai ne tik pastatė spektaklį
apie Jėzaus gimimą, bet ir pasiga mino
kostiumus!

Taip pat prisidėjau prie JAV LB
Švietimo tarybos veiklos, kurios misija
yra išlaikyti ir puoselėti meilę Lietu-
vai, jos kalbai, kultūrai, istorijai, JAV
lietuvių išeivijoje suteikiant moralinę,
pedagoginę bei finansinę paramą li-
tuanistinėms mokykloms. Kartą per
mėnesį organizuojami virtualūs se-
minarai, kurių metu JAV LB lituanis-
tinių mokyklų mokytojai dalijasi ge-
rąja patirtimi, pristato savo mokymo
metodiką, pamokų planus. Aš prista-
čiau integruotas pamokas „Lietuvėlė-
je”, jų specifiką ir naudą, taip pat ve-
džiau virtualų seminarą Dr. V. Kudir-
kos lituanistinės mokyklos mokytojų
kolektyvui apie savo mokymo metodi-
ką. Tokio pobūdžio seminarai pratur-
tina praktinį mokytojų darbą, kuris vė-
liau leidžia užtikrinti daugiau gali-
mybių moki niams geriau mokytis.

Kelionės – taip pat mokykla

Esu nenustygstanti vietoje, sten-
 giuosi visada judėti į priekį, domiuosi
skirtingomis kultūromis, patinka ke-
liauti, todėl buvo įdomu pirmą kartą 6
mėnesius praleisti Amerikos žemyne.

Teko aplankyti Philadel phi ją, Bostoną,
Vermontą, New Jersey apylinkes, pran-
cūziškąją Kanados dalį: Quebeco pro-
vinciją, Jungtinių Valstijų sostinę Was-
hingtoną, šv. Kalėdas praleisti Ohio
valstijoje ir, žinoma, ne kartą aplankyti
New Yorką. Kiekvienoje valstijoje sten-
giausi pabendrauti su vietiniais lie tu-
viais, atrasti ką nors lietuviškos kilmės
– nesvarbu ar tai būtų mu ziejus, ar kie-
no nors namai. Pavyz džiui, Bostone
mano gide buvo lietuvė Ieva Smidt, El-
lis salos imigracijos muziejuje radau
lietuvišką pasą ir lietuvių imigrantų,
atvykusių į svajonių šalį Ameriką, is-
torijas, o lietuviškais patiekalais visada
pamalo nindavo ir nustebindavo vienos
iš mokyklos mokinių – Elenutės Birzis
– mama Kristina Riškutė. Apie kelio-
nes, sutiktus žmones ir patirtis galima
parašyti ir knygą. Pagyvenusi pusme-
tį JAV galiu drąsiai teigti, kad tai – kul-
tūrų lopšys, kuriame kiek vienas atras
kažką sena, nauja, sava ir svetima…

Už pasitikėjimą, įvertinimą, pa gal-
bą, šiltą priėmimą, apgyvendini mą ir
keliones pirmąjį mėnesį at vykus, gra-
žius žodžius ir galimybę tapti „Lietu-
vėlės” dalimi nuoširdžiai dėkoju ener-
gingajai ir visada pozityviai nusitei-
kusiai mokyklos vado vei A. Motto. Už
palaikymą, patari mus mokant, ruo-
šiantis pamokoms ir šventėms, apgy-
vendinimą dėkoju sa vo mentorei Rasai
ir jos šeimai. Dė koju Švietimo mainų
paramos fondui už tarpininkavimą ir
galimybę pritaikyti įgytas žinias uni-
versitete ir tobulėti praktinėje, profe-
sinėje veikloje. Taip pat už tarpinin-
kavimą ir pagalbą rengiant dokumen-
tus dėkoju Vilniaus universitetui ir Stu-
dentų paslaugų ir karjeros skyriaus
praktikų koordinatorei Ginai Jagelavi -
čiū tei. Didžiuojuosi „Lietuvėlės” moki -
nių tėvais ir mokytojų kolektyvu, kad
moko vaikus lietuvių kalbos ir kul tū-
ros!

Dirbdama su imliais, draugiš kais
ir nuoširdžiais mokiniais su pratau,
kokį malonumą, gerų emocijų gali
teikti mokytojo darbas. Prak tika man
leido augti ir tobulėti ne tik kaip mo-
kytojai, bet ir kaip asmenybei. Per
pusmetį praturtėjau, t. y. su sipažinau
su naujais žmonėmis, kai kurie iš jų
tapo labai artimi, ir iki šiol palaikome
ryšį. Iš arčiau pažinau naujų kultūrų,
pamačiau ir aplankiau daug įspūdingų
ir kvapą gniaužiančių renginių, vaiz-
dų ir vietų, atsivėrė nauji toliai. Mano
lietuviš kai amerikietiška svajonė iš-
sipildė!

Simona Petrauskaitė – „Lietuvė -
lės” mokyklos praktikantė, Vilniaus
uni versiteto absolventė. 



12 DRAUGAS2019 BALANDŽIO 2 D., ANTRADIENIS

www.facebook.com/draugolaikrastis

� Pasaulyje Lietuvą garsinanti dirigentė Mir-
ga Gražinytė-Tyla balandžio 5–7 dienomis di-
riguos Walt Disney Concert Hall, 111 S.
Grand Ave., Los Angeles, CA 90012. Kon-
certų programa ir bilietai: https://www.lap-
hil.com/events/performances/264/2019-04-
07/mirga-leads-tchaikovsky-debussy/

�  Gavėnios susitaikymo pamaldos su as-
menine išpažintimi Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje (Marquette Parke, Čikagoje)
vyks balandžio 6 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
Jas praves svečias iš Lietuvos kun. Artūras
Sederevičius SJ. Kviečiame visus dalyvauti.

�  Tautinių šokių grupės ,,Spindulys” me-
tinis balius ,,Saulės spinduliai prašvito”
bus šį šeštadienį, balandžio 6 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, Banys šeimos salėje. Pradžia
– 6 val. v. Bus puiki programa, vakarienė ir
šokiai. Daugiau informacijos suteiks Aušra
tel. 708-699-8224.

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439) Lietuvos univer-
sitetų moterų  asociacija (LUMA) rengia se-
minarą tema: ,,Šeimos ir individualus ger-
būvis. Gyvenimas pagal vertybes”. Praneši-
mus skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė
ir psichologė Saulena Antanavičienė. Semi-
naras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės.  

�  Balandžio 7 d., sekmadienį, šv. Mišio-
se Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
giedos svečiai iš Lietuvos – Alytaus Jaunimo
centro artistai. Po Mišių parapijos salėje vyks
susitikimas su svečiais – jie papasakos
apie Lietuvą ir suvaidins ištraukas iš muziklo
,,Baltaragio malūnas”. 

�  Baltijos kelio 30-mečio paminėjimo or-
ganizacinis komitetas balandžio 7 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. kviečia į susirinkimą Pa-
saulio lietuvių centre, posėdžių kambaryje
(14911 E. 127th St, Lemont, IL). Prašome
kuo gausiau dalyvauti, nes kalbėsime apie

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

Lietuvių Fondo 56-asis narių suvažiavimas
vyks balandžio 27 d., šeštadienį, 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Registracija prasidės 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos – tinklalapyje: www.lietuviufondas.org

www.draugofondas.org
4545 W 63 St., Chicago, IL 60629

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Šeima praneša, kad pas Viešpatį iškelia-
vo a. a. Halina Mačiulytė-Daugirdienė, 
palikdama liūdinčius sūnus dr. Joną ir 
Tomą su šeimomis. Gimė 1923 m. rugp-
jūčio 20 d. Panevėžio rajone, dr. Stanis-
lovo ir Vandos Onos (Nurkaitės) Mačiulių 
šeimoje. Amerikoje ištisos kartos šeimi-
ninkių H. Daugirdienę žinojo kaip 
knygos ,,Taupioji virėja” autorę. Apie 
laidotuves bus paskelbta vėliau. 

tolesnę veiklos eigą ir atliktų darbų rezulta-
tus. Svečiai pasidalins įdomiais pasiūlymais. 

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) balandžio 7 d. 10 val. r. minėsime
penktąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Po šv. Mišių parapijos salėje JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Brighton Parko valdy-
ba rengia Gavėnios sriubos pietus (pagrin-
dinis šeimininkas – kun. G. Keršys). Programą
atliks Čikagos lituanistinės mokyklos etno-
kultūros būrelio vaikai (vad. Danutė Petrai-
tienė ir G. Razumienė). LB atstovas padės
užsiregistruoti Lietuvos Respublikos prezi-
dento rinkimams ir referendumui dėl Lietu-
vos pilietybės išsaugojimo (reikia turėti
pasą arba žinoti asmens kodą ir paso numerį).
Kviečiame visus dalyvauti. 

� Balandžio 13 d., šeštadienį, galerijoje ,,Sie-
la” (PLC Lemonte) – Alytaus jaunimo centro
miuziklas ,,Baltaragio malūnas”. Pradžia – 6
val. v.

� Kviečiame į jau tradicine tapusią pavasarinę
Verbų mugę Šv. Kazimiero parapijoje Los An-
geles. Mugė vyks Verbų sekmadienį, balan-
džio 14 d., nuo 12 iki 4 val. p. p. Galėsite įsi-
gyti ne tik nuostabių verbų, bet ir keptų, sal-
džių, sūrių, rūkytų skanėstų savo velykiniam
stalui, pasigardžiuoti lietuvišku maistu, pa-
ragauti lietuviškų gėrimų, susipažinti su me-
nininkais ir meistrais, įsigyti jų dirbinių. Įėji-
mas nemokamas! Jei turite ką parduoti – da-
lyvaukite mugėje. Norėdami registruotis ar pa-
siteirauti, skambinkite Linai Kajotienei tel. 310-
526-1456 arba rašykite lina727@gmail.com.

� Gegužės 4 d., šeštadienį, Lietuvių tauti-
nių šokių ansamblis ,,Grandis” kviečia į an-
samblio veiklos 60-mečiui skirtą koncertą
,,Duktė viena namie liko”. Jis vyks 4 val. p.
p. Carl Sandburg High School Performing Arts
Center (13300 S. La Grange Rd., Orland Park,
IL). Bilietus užsisakyti galima pas Rasą Za-
karauskienę, tel. 708-712-4931, el. paštas:
rasazak@yahoo.com. Po koncerto Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte, Banių šeimos salėje
vyks jubiliejinis pokylis (pabendravimas nuo
7 val. v., vakarienė 8 val. v.). Pokyliui vietas
užsisakyti pas Rūtą Sula, tel. 630-917-
7875, el. paštas: rutasula@gmail.com. Visi
kartu švęskime ,,Grandies” jubiliejų!




