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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Šią savaitę, balandžio 9–12 d., LR Seimo konstitucijos salėje
posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komisija. Svarbiausias klausimas posėdžių darbotvarkėje

buvo referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. 

Pirmojo posėdžio atidarymui buvo pakviestas Seimo
pirmininko pavaduotojas dr. Arvydas Nekrošius. Jis kal-
bėjo: „Norėčiau pasveikinti susirinkus į posėdį mums vi-
siems labai svarbiu klausimu – pilietybės išsaugojimo re-
ferendumui aptarti. Tikriausiai nesuklysiu sakydamas,
kad tai didžiausias mūsų laukiantis iššūkis, koks buvo per
laikotarpį, kai įstojome į Europos Sąjungą (...) Mano ži-

niomis, jau dabar užsiregistravo balsuoti  beveik 24 tūkst.
žmonių (užsienyje gyvenančių – Red.), tai yra daugiau nei
20 proc. nei per praėjusius Seimo rinkimus. ...Vyriausybės
kanceliarijos užsakymu atlikti tyrimai parodė, kad apy-
tikriai 80 proc. gyventojų žino apie vyksiantį referendu-
mą. O jame apsisprendė dalyvauti apie du trečdaliai
(apie 65 proc.) apklaustųjų. Ar tai pakankamai? Nemanau.
Todėl dabar turime dėti visas pastangas, kad šis referen-
dumas įvyktų, kad visi žinotų visus jo niuansus, priva-
lumus bei trūkumus ir ateidami į referendumą išsakytų
savo nuomonę. Tai Lietuvos išlikimo klausimas, nes kas-
met Lietuvos pilietybę praranda apie tūkstantis žmonių,
įgydami kitų šalių pilietybę. 

– 2 psl.

Didžiausias dalyvių skaičius

Šių metų dailiojo skaitymo kon kurso tema – „Pasaulio lietuvių
metai”. „Kasmet temą parenkame atsižvelgdami į svarbias Lie-
tuvai šventes. Pernai konkursas buvo skirtas Lietuvos šimt-

mečiui paminėti, šiemet pabrėžiame Lietuvos Seimo paskelbtus Pa-
saulio lietuvių metus. Džiugu, kad konkursas išaugo, vaikai ne-
paprastai patobulėjo. Pirmasis re ginys prasidėjo nuo 10 dalyvių,
o šie met skaitovus skaičiuojame dešimtimis”, – džiaugėsi Vidurio
Vakarų apygardos valdybos narė ir viena kon kurso organizatorių
Alvyda Gu dė nienė. – 5 psl.

Prizinių vietų laimėtojai su vertinimo komisija ir konkurso rengėjais. Laimos Smilgytės nuotr.

Dailiojo skaitymo konkurse
– lietuviška poezija

LAIMA SMILGYTĖ

Praėjusį šeštadienį Pasaulio lie tuvių

centre Lemonte rinkosi jaunieji poezi-

jos skaitovai. Čia jau penktus metus iš

eilės vyko dailiojo skai tymo konkursas,

kurį lituanistinių mokyklų mokiniams

tradiciškai su rengė JAV Lietuvių Ben-

druomenės (LB) Vidurio Vakarų apy-

garda. 

Iškilminga bendro darbo pradžia – giedamas Lietuvos himnas. Olgos Posaškovos/Seimo kanceliarijos nuotr.
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KUN. ALGIS BANIULIS SJ

Verbų sekmadienį bažnyčiose vyksta
procesijos, kuriose pasigirsta Bažnyčios,
kalbančios per savo atsto vus, kvietimas
,,Ženkime džiaugs mingai”. Tikintieji
atsiliepia: ,,Su Kris tumi. Amen”.

Ar tai tik kvietimas jungtis į iškil-
 mingas Verbų sekmadienio pro-
cesijas? Atsakymas būtų – ne tik

į sekmadienio procesiją. Kiekvienas iš
mūsų esame kviečiami pasirinkti ke-
lią – su Kris tu mi kopti į gyvenimo ke-
lionę prisimenant, kad gyvenimas yra
besikei čiančių išbandymų, džiaugs-
mų ir kančių kelias. Esame kviečiami
žvelgti į Jėzus džiaugsmingą sutikimą
Je ruzalėje, kai Jam žmonės klojo me-
 džių šakas po kojomis šaukdami: ,,Osa -
na Dovydo Sūnui”. O netrukus ta pati
minia rėkė: ,,Ant kryžiaus jį”. Bažny-
čia kviečia visus – ženkime džiaugs-
mingai paskui Kristų. Jis nu švie čia vi-

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Ženkime džiaugsmingai
siems kelią, mokydamas  gyventi tie-
soje, nebijant išbandymų. Reikės kiek-
vienam drąsos nesugniuž ti nuomonių
įvairovių šurmulyje,  teks pakelti ir pa-
laikyti kitą,  teks patirti panieką, įžei-
dinėjimus ir net mirtį. Kristus kopė į
Jeruzalę, kur, norint išgelbėti nuodė-
mėse pasken dusią žmoniją, jo laukė
kančia ir mir tis. Taigi, esame visi
kviečiami džiaugsmingai žengti su
Kristumi, išti ki mai nešti gyvenimo
kryžių ir taip pasiekti amžinąją garbę.

Verta prisiminti, kad paskutinia-
 me Jėzaus žemiškos kelionės etape, ne-
toli Jericho, Jėzus pagydė neregį Bar-
timiejų, kuris prašė Jėzaus pasigailė-
jimo. Prašančiam Jėzus visada padeda.
Ir šį kartą išgydo į jį besikrei piantį. Ga-
vęs regėjimo dovaną, buvęs aklasis
su dėkingumu prisijungia prie maldi-
ninkų ir seka Jėzų bei dalyvauja
džiaugsmingame išganymo slėpinyje
(Mk 10,46–52). Koks nuo s tabus Dievo
prisilietimas!

Tiesa, kiekvienas galime pasi rink-

 ti ir lengvesnį, platų, patogų gy venimo
kelią. Tačiau, kaip žinome iš Šv. Rašto,
platus kelias veda į pražūtį. Nemažai
atsiranda nenorinčių žengti su Kris-
tumi – patogumų bei malonu mų  vi-
liojami jie leidžiasi nuo kalno žemyn,
nugrimsdami nuodėmės, me lo ir pra-
žūties liūne.

Girdėdami kvietimą – ,,Ženkime
džiaugsmingai”, turėkime drąsos at si-
liepti ,,su Kristumi. Amen”. Jėzus per
kančias nuves į garbę. Kito kelio į lai-
mę nėra. Pats Kristus sakė: Jei kas nori
eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,
tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.
Kokia gi nauda žmogui, jei jis laimėtų
visą pasaulį, o pakenktų savo gyvy-
bei? ( Mt 16,24–26 ). 

Verbų sekmadienio Šv. Rašto skai-
tiniuose girdime apie drąsų Jė zaus
apsisprendimą eiti iki galo, ži nant,
kad teks būti tuo Velykų avi nėliu, ku-
ris bus nužudytas. Jėzus su pranta,
kad jo gyvenimas nesibaigs mirtimi
ant kryžiaus. Jis žino, kad atliks Tėvo

jam skirtą užduotį – su taikins Dievą ir
žmogų. Savo gyveni mu, kančia, mir-
timi ir prisikėlimu Jėzus parodo ir
kiekvieno mūsų gy venimo tikslą bei
išbandymus, kurie laukia mūsų ke-
lionėje į tikslą. Bet Jėzus drąsina ir
kviečia sekti jį džiaugsmingai: Aš esu
kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas ne-
nueina pas Tėvą kitaip (Jn 14, 6). Kvie-
čiu visus: „Ženkime džiaugsmingai
su Kristu mi. Amen”.                               

Atkelta iš 1 psl.

Tai paliečia ne tik darbingo am-
žiaus žmones, bet ir kitose šalyse gims-
tančius jų vaikus.”

Panašiai kalbėjo ir PLB valdybos
pirmininkė, atvykusi iš Vokietijos,
Dalia Henke. Ji sakė: „Šie metai ypa-
tingi. Ir ne vien todėl, kad jau 30 m., kai
susikabinę rankomis stovėjome Bal-
tijos kelyje, beveik 30 m., kai esam ne-
priklausomi, 15 m., kai priklausome
Europos Sąjungai ir NATO, bet dar ir
todėl, kad šie metai – Pasaulio lietuvių
metai. Jie įvertina diasporos vaidme-
nį Lietuvos valstybės raidoje ir siekį iš-
laikyti mūsų tautinį solidarumą. Tai
suteikia vilčių, kad ateityje bus deda-
mos visos pastangos užmegzti kuo ar-
timesnį dialogą tarp užsienyje gyve-
nančių lietuvių ir Lietuvos. Šie metai
mums svarbūs dar ir tuo, kad pažy-
mėsime Lietuvių chartos 70-mečio ju-
biliejų. Lietuvių charta buvo priimta
1940 m. birželio 14 d. išeivijoje. Ir tai lig
šiol vienintelis tokio pabūdžio doku-
mentas, tuometinis Lietuvos tremtinių
ir pabėgėlių įstatymas, formuluojantis
moralinius principus. Lietuvių char-
tos pagrindu yra įkurta Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė, kuri kūrėjų noru
turi atstovauti ir vienyti lietuvius,
esančius už Lietuvos ribų.”

Visų sveikintojų kalbose girdėjo-
si nerimas dėl už nepilno mėnesio
vyksiančio referendumo. „Būkime vie-

ningi, susitelkime ir ateikime balsuo-
ti. Nežinome, ar dar kada nors mums
pasitaikys antra tokia galimybė tarti
savo žodį dėl Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimo, priėmus kitos
valstybės pilietybę”, – ragino komisijos
pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis
iš Washingtono. 

Referendumo reikalai buvo svar-
biausi visą savaitę. Trečiadienį dis-
kusijoje dėl pilietybės išsaugojimo da-
lyvavo Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis, arkivyskupas Gintaras
Grušas. Deja, dėl susiklosčiusių ap-
linkybių nepasirodė Prezidentas Val-
das Adamkus, nors buvo pažadėjęs at-
vykti. 

„Tampame brandžia visuomene,

lietuviai tampa vis labiau pilietiški, to-
dėl tikiu referendumo dėl pilietybės iš-
saugojimo sėkme”, – įsitikinęs kalbėjo
komisijos pirmininkas ir diplomatas
Antanas  Vinkus.  Jis pabrėžė, kad
„aktyvus dalyvavimas rinkimuose lei-
džia pasijusti savo valstybės piliečiu,
jaustis atsakingu už priimtus spren-
dimus”.

Kitos komisijos posėdžių darbot-
varkės temos – įsibėgėję Pasaulio lie-
tuvių metai, Lietuvių chartos jubilie-
jus, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lie-
tuvos Valstybės Prezidento Antano
Smetonos metų minėjimas. 

Ketvirtadienio visas rytinis ko-
misijos posėdis buvo skirtas nuolat
užsienyje gyvenančių vaikų, kurie yra

Lietuvos Respublikos piliečiai, teisių
apsaugai, diskutuota dėl šiuolaikinės
prekybos žmonėmis, Lietuvos įvaiz-
džio pasaulyje bei dėl programos „Glo-
bali Lietuva” tęstinumo. 

Komisijos posėdžiuose dalyvavo
Seimo nariai, įvairių institucijų bei
įstaigų atstovai, mokslininkai ir eks-
pertai. 

Paskutinioji Seimo ir PLB komi-
sijos darbo diena – penktadienis – buvo
skirtas spaudos konferencijoms, in-
terviu Lietuvos žiniasklaidos priemo-
nėms. 

Plačiau  apie  Seimo  ir  PLB komisijos
sesiją – artmiausiuose „Draugo” nume-
riuose.

Referendumas – Lietuvos išlikimo klausimas  

Jungtinės Seimo ir PLB komisijos nariai. Olgos Posaškovos/Seimo kanceliarijos nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

LAIMA APANAVIČIENĖ

Violeta Palčinskaitė – poetė, dra-
maturgė, scenaristė, didžiąją
savo kūrybos dalį paskyrusi

mažajam skaitytojui ir žiūrovui. Su jos
eilėmis užaugo ne viena skaitytojų
karta. Poetė yra išvertusi gausybę
garsių pasaulio rašytojų ir tautosa-
kos kūrinių vaikams. Taip pat para-
šiusi ne vieną scenarijų lietuviš-
kiems filmams, yra sukūrusi ir miu-
ziklą mažiesiems, o jos pjeses-pa-
sakas stato ne tik šalies, bet ir už-
sienio teatrai. Garsi poetė, drama-
turgė, trisdešimties knygų autorė
Violeta Palčinskaitė prieš ketvertą
metų išleido atsiminimų knygą „At-
minties babilonai, arba aš vejuos va-
sarą”, nors buvo tvirtai sau pažadė-
jusi niekada nerašyti memuarų. 2019-
aisias išleido dar vieną – „Paslapties
babilonai arba aš tau siunčiu labų
dienų” (abiejų leidykla „Tyto alba”).

Violeta Palčinskaitė atvyksta į
JAV. Jos susitikimai su mažaisiais
skaitytojais vyks aštuoniose JAV li-
tuanistinėse mokyklose. Susitiks
poetė ir su suaugusiais skaityto-
jais. Ta proga su rašytoja kalbamės
apie kūrybos ir gyvenimo paslaptis. 

– Gerb. poete, pirmiausia leiskite pa-
sidžiaugti Jūsų atvykimu į JAV ir būsimais
susitikimais su skaitytojais. Kokios Jūsų min-
tys ruošiantis šiai kelionei?

– Netikėtumas. Džiaugsmas. Jau-
dulys. Labai laukiu šitų susitikimų.

– Jūsų kūrybinė veikla tokia plati, kad
nežinia nuo ko ir pradėti pokalbį. Tačiau tik-
riausiai nesuklysiu pasakiusi, kad skaitytojui
Jūs pirmiausia – vaikų poetė. Tad ir pirmieji
klausimai apie kūrybą vaikams. Iš kur tas
poreikis rašyti vaikams?

– Kai pasirodė mano eilėraščių
knygos suaugusiems, šalia kūrė puikūs
poetai – Judita Vaičiūnaitė, Vladas
Šimkus, Sigitas Geda... Jie man darė
didžiulę įtaką, jais žavėjausi ir...su-
pratau, kad geriau už juos niekada nie-
ko neparašysiu. Todėl nutariau pa-
bandyti vaikams. Juo labiau kad bu-
vau miesto vaikas, kilo mintis atvesti
į vaikų literatūrą daugiau miesto rea-
lijų, negirdėtų veikėjų.

– Ar sunku rašyti vaikams? 
– Tiek pat sunku, kaip ir suaugu-

siems, tik dar sunkiau, nes vaikams
reikia rašyti geriau...

– Neseniai sveikinau vaikų rašytoją
Kęstutį Kasparavičių Vyriausybės kultūros
ir meno premijos gavimo proga. Abu pasi-
džiaugėme jam skirta premija, tačiau tuo
pačiu apgailestavome, kad vaikų rašytojai
nėra vertinami taip rimtai kaip rašantys su-
augusiems. Kokia Jūsų nuomonė šiuo
klausimu? 

– Visiškai sutinku su Kęstučiu
Kasparavičiumi. Kažkodėl vaikų lite-
ratūra vis dar traktuojama tarsi kokia
didžiosios literatūros podukra. Nors
reikalai gerėja, bet, manau, nepakan-
kamai.

– Su Jūsų eilėraščiais išaugo ne viena

skaitytojų karta. Per tą laiką labai pasikei-
tė mūsų visų gyvenimas. Kokia vaikų lite-
ratūra šiandien?

– Vaikų literatūra tapo įvairesnė,
turtingesnė, atsirado visas būrys  nau-
jų, jaunų rašytojų. Natūralu, kad laik-
metis diktuoja ir naujas temas, susi-
jusias su naujomis realijomis, juo la-
biau kad dabar rašyti galime apie vis-
ką, tik reikia gerai apgalvoti, kaip tą
viską pateikti vaikui tinkama forma.

– O kaip skaitytojas? Ar šių dienų ma-
žasis  knygos mylėtojas kitoks?

– Ir kitoks, – neišleidžiantis iš
rankų mobiliojo telefono ar planše-
tės, ir vis dar toks pats, – verkiantis, kai
jam liūdna, besijuokiantis, kai links-
ma. Užsisklendęs savyje, kai iš jo ty-
čiojamasi. Neseniai susitikusi su savo
skaitytojais vienoje Vilniaus mokyk-
loje, buvau sujaudinta, kai po susiti-
kimo prie manęs priėjo kelios mer-
gaitės ir netgi du berniukai, ir papra-
šė: „Apsikabinkim!” Skubančių suau-
gusių pasaulyje jiems trūksta dėmesio,
trūksta paprasto šilto prisilietimo!

– Galiu suprasti kaip gimsta eilėraš-
čiai  suaugusiems, tačiau man didžiausia
paslaptis, kaip gimsta eilėraščiai vaikams? 

– Visada cituodavau Alfonso Mal-
donio eilutes: „Eilėraščiai gimsta iš
nieko,/ kaip niekas pasauly negims...”.
Dabar galvoju kitaip. Manau, kad iš
nieko nieko nėra. Kartais tai rudenio
lapas, prilipęs prie lango, telefono
skambutis, juokingai atrodantys ma-
nekenai už vitrinų stiklo... Viskas, kas
tuo metu duoda impulsą eilėraščiui.
Sykį kavinaitėje užsisvajojusi atsisė-
dau prie svetimo stalelio ir išgėriau
svetimą kavą. Labai išsigandau. Tačiau
galvoje jau sukosi eilėraščio, kurį da-
bar jau spėjo pamėgti mano mažieji
skaitytojai, pirmosios eilutės: „Išsi-
blaškėlių šaly / pasikliauti negali / net-
gi savimi pačiu.”. Kartais štai taip
gimsta eilėraščiai vaikams.

– Jūsų vaikiškų eilėraščių knygos labai
gražiai iliustruotos. Kaip pasirenkate daili-
ninką? Koks jo indėlis į knygutės pasiseki-
mą?

– Dailininkas yra labai svarbi
knygos vaikams dalis. Man sekėsi.
Būna, kad dailininką pasiūlo leidykla.
O kai žinai, ko nori, renkiesi pats.
Prieš daugelį metų mano knygas yra
iliustravusios tokios dailininkės-
žvaigždės kaip Marija Ladigaitė, Sigutė

Valiuvienė. Dabar – Lina Eitmantytė
Valužienė, Sigutė Ach. Visų neišvar-
dinsi. Štai jau ketvirtą neseniai pasi-
rodžiusią mano knygą „Eilėraščiai iš
namų” iliustravo Irena Guobienė. Su
ja sutariame iš pusės žodžio. Esame pa-
našios poetinės mąstysenos. Niekada
neprašau, kad ji iš anksto parodytų
iliustracijų eskizus. Pasitikiu ir laukiu
tos malonios staigmenos. Nuo iliust-
racijų daug kas priklauso. Juk pir-
miausia knygyne pirkėjas atkreipia dė-
mesį į knygos viršelį.

– Jūsų kūryba apima plačias erdves.
Poezija, dramaturgija, scenarijai, vertimai
– atrodo viskas Jums įmanoma. Kas trau-
kia Jus „vaikščioti” po šiuos labirintus? 

– Patinka dar nepraminti take-
liai. Tai tarsi savotiškas nuotykis. Pa-
bandyti tai, ko dar nesi bandęs. Juk la-
birintas visada traukia jau vien todėl,
kad nežinai, ar surasi kelią.

– Kuri iš šių erdvių Jums mieliausia?
Kas vienija jūsų poeziją, teatrą, dramatur-
giją?

– Visos erdvės yra nuostabios tada,
kai po ilgų ieškojimų, pagaliau randi
kelią. Jeigu randi. O poezija man kaž-
kodėl visada siejosi su dramaturgija.
Visada norėjau, kad eilėraštis vai-
kams turėtų ir tam tikrą siužetą. Tokie
eilėraščiai vaikams labai patinka, nes
jie gali juos ne tik skaityti, bet ir su-
vaidinti. O pradėjusi rašyti pjeses, vi-
sada įtraukdavau ir poezijos elemen-
tus, veiksmą papildančias dainas, kad
mažasis žiūrovas įprastų ne vien sek-
ti siužetinę liniją, bet ir susimąstytų.
Pjesėse būdavo miuziklo elementų.
Tais laikais tai buvo nauja, todėl ir tu-
rėjo didelį pasisekimą.

– Sukūrėte per trisdešimt knygų. Tai ir
poezijos rinkiniai suaugusiesiems, ir eilė-
raščiai vaikams, ir pjesės, dvi prozos kny-
gos vaikams. Prieš ketvertą metų išleido-
te atsiminimų knygą „Atminties babilonai,
arba aš vejuos vasarą” (leid. „Tyto alba”).
Kas paskatino Jus užeiti į šią galerą?

– Šita galera man pačiai buvo labai
netikėta. Visada sakydavau, kad nie-
kada nerašysiu memuarų. Išprovoka-
vo pati leidykla. Leidėja nepaliko ma-
nęs ramybėje tol, kol įtikino, kad galiu
ir turiu tai padaryti. Prireikė kelerių
metų, kad imčiausi darbo. Pasidarė
gėda, kad apgaudinėju leidyklą, kurią
labai gerbiu. Taip gimė pirmieji „Ba-
bilonai”. Net neįsivaizdavau, kad pa-

Violeta Palčinskaitė: 
reikšmingiausias apdovanojimas – mano skaitytojai 

galiau parašysiu tokią knygą. Maniau,
visą eilę žanrų jau išbandžiau, išskyrus
du. Romanas ir anoniminis laiškas. Ro-
manas man per sunkus, o anoniminis
laiškas prieštarauja mano moralei.
Tačiau niekada nesakyk niekada. Ne-
sitikėjau tokio gero „Babilonų” įver-
tinimo, todėl skaitytojų paskatinta,
ėmiau ir parašiau antrąją „Babilonų”
knygą.

– Kokias paslaptis atskleidžiate skai-
tytojams „Paslapties babilonuose”?

– Sakau, kad visas žmogaus gyve-
nimas yra paslaptis: gimimas, mirtis ir
kiekviena mums duota diena. Juk at-
sikėlę iš ryto nė nenutuokiame, kuo ta
diena gali baigtis.

– Jūsų nuomone, kokią vietą šiame
kompiuterizacijos pasaulyje užima spaus-
dintas žodis? Smalsu, kaip Jūs rašote  –
kompiuteriu ar ranka?

– Galvoju, kad jokios pasaulio tech-
nologijos nepajėgs nurungti popierinės
knygos: tos, kuri turi sielą, kvapą,
savo aurą, savo vibracijas, kurią nori-
si paliesti ranka, nes ji gyva. Negyvas
ekrano paviršius to perteikti nesugeba,
kad ir koks išmanus jis būtų. Taip, pro-
zą rašau kompiuteriu, tačiau eilėraš-
čius tik ranka. Tai labai intymus aktas.

– Esate daugybės apdovanojimų lau-
reatė. Ką Jums reiškia apdovanojimai kaip
žmogui, ir kaip kūrėjai?

– Kiekvienas kūrėjas juk yra šioks
toks garbėtroška, šioks toks savimyla.
Be abejo, jis nori būti pripažintas. To-
dėl, kaip žmogus, esu visada labai pa-
maloninta, kai išgirstu gerą žodį apie
savo kūrybą. Kadangi dažnai nepasi-
tikiu savimi, geri žodžiai man pakelia
nuotaiką, imuosi naujų sumanymų. Ta-
čiau premijos... Premijos jau kas kita.
Niekada nesu išgyvenusi, kad jų ne-
gavau. Visada džiaugiuosi, kai jas gau-
na nusipelnę mano kolegos. Kita ver-
tus, premija tarsi loterija. Kiek žmonių,
tiek nuomonių. Kiek menininkų yra
jas gavę nevertai, ir kiek talentingų ne-
gavę. Mano reikšmingiausias apdova-
nojimas yra mano skaitytojai, kuriuos
labai myliu ir kurie vis dar manęs ne-
palieka.

– Knygos vaikams „Eilėraščiai iš namų”
(leid. „Tyto alba”) prisistatymo eilėraštyje ra-
šote: „… Oi, pasakyti pamiršau – Aš ir to-
liau rašau rašau...”. Tad baigdama mūsų pa-
sikalbėjimą noriu Jums palinkėti: rašykite,
rašykite, o mes lauksime!

– Ačiū už Jūsų dėmesį, su nekant-
rumu laukiu susitikimų. Tad iki pasi-
matymo. 

– Gerb. rašytoja, nuoširdžiai dėkoju
Jums už skirtą laiką. 

O  skaitytojus kviečiame į susi-
tikimus su poete. Susitikimuose da-
lyvaus Indrės lėlių teatriukas, kuris
mokiniams parodys spektakliuką
pagal neseniai pasirodžiusią V. Pal-
činskaitės knygą ,,Eilėraščiai iš na -
mų”, bardas Vygantas Kazlauskas,
akordeonistas Tadas Motiečius. Su-
sitikimų metu galėsite įsigyti knygą
vaikams ,,Eilėraščiai iš namų” ir kny-
gų suaugusiems.
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TELKINIAI

VITALIJA VIRBUKIENĖ 
ŽYDRA VAN DER SLUYS

...Pasimetę ar pasiklydę laiko tėkmėje? O gal laikro-
džio rodyklės sukosi atgalios? O gal netobula laiko
mašina nusprendė papokštauti, aplenkdama aš-
tuoniasdešimtuosius, perkėlė mus į nežinią? Puošni
suknelė, ,,akmenėliais” nusagstytas galvos papuo-
šalas, purus plunksnų šalis bylojo dvidešimtojo am-
žiaus pradžios madą. Mūsų džiaugsmui – lengvutis
vėjo gūsis kilstelėjo popieriaus skiautę, kur rausva-
me fone pūpsojo užrašas ,,Laisvės alėja”…

Mūsų parapijoje vyko elegantiški labdaros
pietūs, laiko mašinos pagalba visus nukė-
lę į prieškarinį Kauną, į Laisvės alėją. Tik

įžengus į salę visus pasitiko A. Šabaniausko muzi-
ka ir scenoje rodomi senovinio Kauno vaizdai. Sta-
lai buvo papuošti įspūdingomis stručio plunksnomis,
kurios priminė tik atvirukuose matytą „Metropolio”
restorano vidaus dizainą. Ponai ir ponios rinkosi pa-
sidabinę senoviškais apdarais, gurkšnojo šampaną,
skanavo krupniką ir midų. Buvo galimybė nusifo-
tografuoti mini studijoje su retro stiliaus baldais.

,,Prisiminkime, Dievas mums visuomet byloja:
pažvelk, daviau tau gyventi ir kurti”, – tokiais svei-
kinimo žodžiais į parapijiečius kreipėsi parapijos kle-
bonas kun. Tomas Karanauskas. Parapijos pokyly-
je dalyvavo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jo-
nas Ivanauskas, kuris atvyko vesti gavėnios susi-
kaupimą, taip pat pasveikino susirinkusius.

Svečius linksmino vietinis šokių vienetas „Ret-
ro”, vadovaujamas Sigitos Barysienės, ir Kauno mu-
zikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, akompanuojant
kompozitoriui Kęstučiui Daugirdui. Puiki atlikėjų
kompozicija su dainomis ir šokiais visus sužavėjo,
nukėlė į praeitį, neliko nei vieno abejingo.

Sujungė meilė Lietuvai

LOS ANGELES, CA

Paramos pokylis „Laisvės alėja”

CHICAGO, IL

Nuo šių mokslo metų pradžios Čikagos
lituanistinėje mokykloje duris atvėrė Et-
nokultūros būrelis. Tą padaryti paska-
tino didelis vaikų susidomėjimas tau-
tosaka, liaudies dainomis ir šokiais,
liaudies instrumentais. Jam vadovauti
sutiko dvi šaunios mokytojos – Danu-
tė Petraitienė ir kanklininkė Genė Ra-
zumienė. 

Vaikai su džiaugsmu dalyvavo
užsiėmimuose, kur ne tik suži-
nojo lino kelią, bet ir vėlė velti-

nį, šoko avėdami klumpėmis, dainavo,
ragavo beržų sulą. Visa, kas geriausiai

pasisekė, sudėjo į programėlę, kurią
pirmą kartą parodė Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje
Brighton Parke. Programėlė buvo skir-
ta artėjančioms šv. Velykoms. Pasiro-
dymas ir žiūrovams, ir dalyviams labai
patiko. Visus apjungė tradicijos, meilė
Lietuvai. O kai dainuojant senovinę dai-
ną, viena senolė pasidžiaugė, kad šitą
dainą jai vaikystėje dainuodavo mama,
širdis suspurdėjo iš jaudulio. 

Būrelis dėkoja už suteiktą progą, o
žiūrovai mokiniams ir jų vadovėms lin-
ki dar daug pasirodymų ir neišsen-
kančios energijos.

ČLM inf.Pirmasis vaikų pasirodymas – pavyko! ČLM archyvo nuotr.

Parapijos paramos pokylį vedė ir svečius šnekino
vedėjai Dalia ir Darius Karaliai. Visus sužavėjo di-
zainerės Dalios Karalis šilko paveikslų paroda. Ta-
das Dabšys vedė paveikslų/darbų aukcioną, su-
rinktos lėšos buvo paaukotos parapijai. 

Dėkojame visiems pokylio dalyviams ir sve-
čiams, dosniems aukotojams, kad atvyko paremti pa-
rapiją, meninės programos atlikėjams – „Retro” šo-
kėjams ir vadovei Sigitai Barysienei, primadonai Ri-
tai Preikšaitei ir kompozitoriui Kęstučiui Daugirdui,
virtuvės šeimininkei Jūratei Jakeliūnienei ir jos ko-
mandai už skanius pietus, aukciono vedėjui Tadui

Dabšiui, vaizdo ir garso operatoriui Edvardui Gai-
liūnui, fotografams Dariui Bučinskui ir Kęstui Ca-
sey Kazlauskui, pokylio vedėjams Daliai ir Dariui Ka-
raliams, stalų puošimo ir šilko paveikslų parodos or-
ganizatorei dizainerei Daliai Karalis, klebonui Tomui
ir visai parapijos tarybai. Dėkojame visiems vi-
siems už puikią nuotaiką. Iki kitų susitikimų!!!

Kaip pasakoje: „Ir aš ten buvau, daug mačiau ir
girdėjau, midų gėriau, per barzdą...”

Vitalija Virbukienė ir Žydra van der Sluys – LA Šv.
Kazimiero parapijos tarybos narės.

Los Angeles atgijo senojo Kauno dvasia. Kęsto Kazlausko nuotraukos

Retro pokylyje dainavo solistė Rita Preikšaitė (viduryje). Parapijiečiai ir klebonas T. Karanauskas sulaukė svečio – Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko (d.).
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LEMONT, IL

Atkelta iš 1 psl.

Penktajame dailiojo skaitymo kon-
kurse dalyvavo didžiausias daly vių
skaičius – net 33 skaitovai. Tai 1–10 kla-
sių mokiniai, atvykę iš Čika gos, Gedi-
mino, Maironio ir Rasos lituanistinių
mokyklų. „Tikimės, kad kitais metais
sulauksime svečių ir iš kitų valstijų”,
– sakė A. Gudėnienė.

Nuo klasikos iki šių
laikų poezijos

Šiemet įvertinti ir išrinkti geriau -
sius jaunuosius skaitovus buvo pa-
kviesta kompetentinga vertinimo ko-
misija. Komisijos pirmininkė – Jūratė
Dzemenaitė, buvusi Valsty bi nio Vil-
niaus mažojo ir Lietuvos na cionalinio
dramos teatrų aktorė, kuri 1995 metais
Lietuvoje pati yra laimė jusi aktorių
skaitovų konkursą. Ko misijoje dirbo ir
ne vienerius metus Lietuvoje mėgėjų
teatre „Stebulė” vai dinusi, dabar Mai-
ronio lituanis tinėje mokykloje 4–5 me-
tukų vaikus mokinanti ir šiuo metu
spektaklį apie Kakę Makę statanti
Sandra Gutaravičius. Dar viena ko-
misijos narė – Janina Sučylienė, ilga-
metė Maironio lituanistinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja, rašanti teks-
tus spaudai ir pati kurianti eiles. 

Prasidėjus konkursui komisijos
pirmininkė J. Dzemenaitė į dalyvius
kreipėsi ne tik padrąsinančiais žo-
džiais, bet ir Sigito Gedos eilėraščiu
„Giesmė apie pasaulio medį”. Tada
poezija suskambo iš jaunųjų skaitovų
lūpų. Vaikai deklamavo ne tik iškilių

Dailiojo skaitymo konkurse
– lietuviška poezija

REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

4–6 klasių grupėje nugalėjo Mai ro-
nio lituanistinės mokyklos penktokė
Roberta Beresnevičius. Antra buvo Gabi-
ja Bičkus (Čikagos litua nistinė mo-
kykla), trečia Kotry na Ja kovleva (Mai-
ronio lituanistinė mo kyk la). 

„Sugalvojau deklamuoti ne vie-
 ną, o du eilėraščius, nes norėjau paro-
dyti, kaip skiriasi  jų nuotaikos ir in-
tonacijos. Vienas eilėraštis linksmas,
kitas – rimtas”, – pasakojo nu galėtoja
Roberta.

7–10 klasių grupėje 1-ąja vieta džiau-
gėsi Maironio lituanistinės mo kyklos
7-os klasės mokinė Gabija Gutaravičius.
2-oji vieta atiteko Lu kui Vydmantui (Mai-
ronio lituanis tinė mokykla), 3-iąją vie-
tą pelnė Greta Stanevičiūtė (Čikagos li-
tuanistinė mokykla).

„Konkurse dalyvavau jau trečią
kartą. Scenoje pasirodau nuo 5-erių me-
tukų, gal dėl to pasitikėjau savimi ir
jaučiausi drąsiai. Deklamuojant sten-
giausi perteikti emociją, kad žmo nės

pajaustų eilėraščio nuotaiką”, – sakė
Gabija, praėjusių metų konkurse taip
pat pelniusi 1-ą vietą.

Visi dalyviai – jau nugalėtojai

Prizinių vietų laimėtojams buvo
įteikti diplomai, pačių JAV LB Vi durio
Vakarų apygardos valdybos narių da-
ryti atminimo medaliai bei bilietas į ba-
landžio 27 d. vyksiantį JAV Lietuvių
poezijos pavasario va karą. Tačiau dė-
mesio sulaukė kiek vienas konkurso da-
lyvis – visi vaikai buvo apdovanoti
padėkos raštais, ledais ir šokaladais.
Šiuos apdovanojimus padėjo įsteigti In-
dianapolio lituanistinė mokykla „Vy-
tis” bei kompanija „Vynera Transpor-
tation”. 

„Visi vaikai, dalyvavę konkurse,
jau yra nugalėtojai. Nes lietuvių kalbos
mokėjimas ir puoselėjimas išeivijoje –
tai didelė dovana”, – sveikindama visus
konkurso dalyvius sakė komisijos pir-
mininkė aktorė J. Dze menaitė.

Lietuvos poetų: Bernardo Brazdžio-
 nio, Antano Baranausko, Anzelmo Ma-
tučio, Jono Minelgos posmus, bet rin-
kosi ir šiuolaikinių kūrėjų, tarp jų ir
Čikagoje gyvenančios išeivijos poetės
Sandros Avižienytės eiles. Penktokė
Fausta Grigonis padeklamavo savo
mamos, o trečiokė Kamilė Aranauskas
– močiutės sukurtus eilė raščius.

„Man buvo didelė staigmena iš-
girsti tiek daug vaikų taip gerai kal bant
lietuviškai. Jų tarimas, kirčiavimas,
lietuviškas žodis – įspūdingi. Patiko ir
pasirinktų tekstų įvairovė – nuo klasi-
kos iki šiuolaikinės poezijos, – po kon-
kurso dalyvius gyrė ko misijos pirmi-
ninkė J. Dzemenaitė. – Smagu, kad gy-
venant Amerikoje lie tuvių kultūra ne-
miršta, kad vaikai vis dar nori, o tėvai
randa laiko puo selėti mūsų tradicijas ir
lietuvybę. Norėjosi daugiau vaikų įver-
tinti prizinėmis vietomis, tačiau turė-
jome iš rinkti tik 1–3 vietų laimėtojus 1–
3, 4–6 ir 7–10 klasių grupėse.”

Laimėtojai

1–3 klasių grupėje 1-ą vietą lai mėjo
Maironio lituanistinės mokyklos 3-ios
klasės mokinė Kamilė Juzė nas. 2-ą vie-
tą užėmė jauniausia kon kurso dalyvė
5 metukų Patricija Ber notas (Maironio li-
tuanistinė mokykla), 3-iąją – Majus Si-
liniokas (Mairo nio lituanistinė mokyk-
la).

„Konkurse dalyvavau pirmą kar-
 tą. Buvo šiek tiek nedrąsu. Gaila tų vai-
kų, kurie dėl jaudulio klydo. Sma giau-
sia buvo laimėti ir gauti ledų”, – po kon-
kurso sakė 1-ą vietą užėmusi Kamilė.

Dailiojo skaitymo konkurso vertinimo komisija (iš k.): komisijos pirmininkė Jūratė Dze-
menaitė, Sandra Gutaravičius ir Janina Sučylienė. Ingridos Ferrell nuotr.

5-ojo dailiojo skaitymo konkurso dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje.   Laimos Smilgytės nuotr.
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Išskirtinė programa –
paskaitos ir pokalbiai

Savaitės programa jau sudėliota,
nors pasikeitimų dar gali būti. Štai kas
jūsų laukia:

• Dviejų dalių pokalbis „Lietuvos
100-metyje pragiedruliai ir debesys” –
istorikas dr. Saulius Sužiedėlis, Penn-
sylvania Millersville universiteto pro-
fesorius emeritas, Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijos Mokslo premijos
bei pirmosios filosofo L. Donskio pre-
mijos laureatas.

• Vyskupo Pauliaus Baltakio OFM, mo-
nografijos pristatymas – monografijos
įkvėpėjas prel. Edmundas Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuviams katalikams. 

• Apie dokumentinį filmą ,,Mulai”
prel. Putrimas pasakos, kaip bendra-
darbiavo su filmo kūrėju Martynu
Starkumi apie Peru kalėjimuose sė-
dinčių lietuvių „mulų”, sučiuptų su ko-
kaino kontrabanda, istorijas.

• „Kas tas Ignaciškasis dvasingu-
mas?” Bostono arkivyskupijos Naujo-
sios evangelizacijos instituto vicepre-
zidentė administracijos reikalams dr.
Aldona Lingertaitienė ves pokalbius
dvasingumo temomis.

• ,,Siberian Exile: Blood, War,
Grandaughter’s Reckoning” knygos
autorė, rašytoja, literatūrologė, Mis-
souri universiteto profesorė dr. Julija Šu-
kys pasakos apie išgyvenimus tiriant
šeimos istoriją.

• Enciklika ,,Laudatio Si” – Pro-
vidence College teologijos fakulteto
profesorė dr. Aurelie Hagstrom. Prele-
gentė anksčiau yra skaičiusi paskaitas
apie Marijos kultą Lietuvoje ir apie ra-

dikaliai besikeičiančią pa-
sauliečių misiją Bažnyčioje.   

• Jėzuitai Lietuvoje nuo 450
m. – paminėsime ordino at-
vykimo į Lietuvą 1569 m. ju-
biliejų ir įnašą į Lietuvos
Bažnyčią ir valstybę. 

• ,,Corpus sanum” – po-
kalbį sveikatingumo tema
ves medicinos daktarė, kar-
diologė, biologijos ir farma-
kologijos mokslų profesorė
Šv. Juozapo universitete,
West Hartford, Connecticut,
dr. Dalia Giedrimienė.

Koncertai ir meninė programa

• ,,Žanos d’Ark” (La Passion de
Jeanne d’Arc, 1928) begarsio filmo
peržiūra. Styginis kvartetas, diriguo-
jamas muzikės kompozitorės Simonos
Minns, atliks jos komponuotą filmo
garso takelį (soundtrack). 

• ,,Fleita ir  gitara” – Baroko, lo-
tynų Amerikos ritmai ir filmų melo-
dijų koncertas – gitaristas Jonas Kub-
lickas (Mozarteum, N. E. Conservatory),
fleitistė Mona Yamazaki Sangesland (U.
Washington, N. E. Conservatory).

• Meiningen Trio koncertas – ne-
paprasto muzikalumo kamerinis tre-
jetas: Rasa Vitkauskaitė – fortepijonas, Jo-
nathan Cohler – klarnetas, Sebastian Hä-
verstam – violončelė.

• Unikalus poezijos vakaras – ak-
torė Audrė Budrytė-Nakienė.

Nedelskite – užsisakykite 
kambarius

Kambarius Pranciškonų svečių
namuose vasarotojai pildo greitai, to-
dėl skubėkite registruotis į Ateitinin-
kų poilsio ir studijų savaitę. Žinių
apie Kennebunkporto vietovę, Pran-
ciškonų sodybą ir svečių namus rasi-
te www.franciscanguesthouse.com. Už-
sisakykite kambarius skambindami į
raštinę 204-967-4865. Nepamirškite pa-
minėti, kad dalyvausite ,,ATEITIS
WEEK”.

Dėl informacijos kreiptis į 
Eligijų Sužiedėlį:  suziedelis@aol.com

arba
Moniką Sabalienę:  

vygantaite.sabaliene@gmail.com

Stiprinkime  kūną ir dvasią
atostogaudami su ateitininkais pas Pranciškonus!

Šių metų rugpjūčio 3–9 d. tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunk miestelyje, Mai-
ne valstijoje, vyks kasmetinė Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė. Kas
dar nėra svečiavęsi Kennebunk miestelyje, bus priblokšti nuostabaus grožio pa-

plūdimių, gamtos ir ramių rugpjūčio saulėlydžių. Ši ateitininkų poilsio savaitė – tai ne tik
galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir diskusijomis, pradžiuginti širdį plačia
koncertų pasiūla, tačiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams, pabūti dva-
singoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Nors stovyklos programa kupina plataus paskaitų ir koncertų pasirinkimo, tačiau vis
tiek lieka laiko poilsiui, dalyviai gali susikurti tokią dienotvarkę, kokios jie patys nori. Tarp
rytinių Mišių ir dienos programos dalių yra laiko pasilepinti nuostabiame paplūdimyje
arba vasarvietės jūros vandens baseine, taip pat vyks omarų vakarienė, kuri yra tradici-
nė šiai stovyklai. Stovyklos dienos pradedamos rytinėmis lietuviškomis Mišiomis, kurio-
se Simona Minns giedos lietuviškas senąsias giesmes, pritardama kanklėmis. Norintys gie-

doti kartu bus kviečiami jungtis į stovyklos chorą bei kitaip dalyvauti šv. Mišiose. Vasarvietės
valgykloje prityrusios lietuvės šeimininkės ruoš pusryčius, vakarienę ir vaišes.
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Autorė Julija
Šukys

Dr. Dalia Giedrimienė

Istorikas Saulius Sužiedėlis

Prel. Edmundas Putrimas lankėsi Peru kalėjime.

Šv. Ignaco pratybos
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Jonas Kublickas – gitara

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė

Sebastian Häverstam – violončelė, Rasa Vitkauskaitė – fortepijonas, Jonathan Cohler –
klarnetas
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T i k s l a s – Amerika 2018
Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

Dienoraštis – 13
Kas liko iš 

Čikagos lietuvių rajonų?

Niekas neatsakė ir neatsakys, kiek
Čikagoje buvo lietuvių rajonų. Nes
ne aišku, nuo kada tam tikrą vietą va-
dinsi me lietuvių rajonu, o kada tai tik
teri torija, kurioje gyvena nemažai
lietuvių aplink lietuvių bažnyčią. Šias
mįsles toliau sprendė ir lietuviškąsias
Čikagos teritorijas  internetiniame
žemėlapyje [http:// www.tikslasa-
merika.lt] sužymėjo „Tikslas – Ame-
rika” ekspedicijos dalyviai Aistė ir
Augus tinas Žemaičiai.

Augustinas: Dėl didžiausių rajo nų –
Bridgeport, Marquette Park – lietu-
viškumo abejonė nekyla. Kiek vie name
jų lietuvių gyveno dešimtys tūkstančių,
svarbių lietuviškų vietų būta dešimtys.
Kai kurios – dar gy vuoja, kitos – virto
tik paveldu, bet la bai įspūdingos pa-
žiūrėti.

Tiesa, visus Čikagos lietuvių ra jo-
 nus ištiko tas pats liūdnas likimas.
Daugelį jų pasiglemžė ~1966 m. JAV
miestuose vykęs „rasių kraustyma-
sis”, kai į daugybę baltaodžių rajonų
masiškai kėlėsi juodaodžiai, o padi dė-
 jus netvarkai, nusikalstamumui, vai kų
mokykloms virtus mūšio lau kais, bal-
taodžiai spruko į priemies čius („Whi-
te flight”). Juodaodžiai sakėsi sie-
kiantys Pilietinių teisių – teisės gyventi
baltųjų rajonuose – ir lietuviai nebuvo
judėjimo tiesioginis taikinys. Tačiau,
deja, visi lietuvių rajonai buvo būtent
pietinėje Čikagoje, kur tie rasiniai
konfliktai pasireiškė labiausiai…

Taip išėjo, kad dipukai, pasitrau-
 kę nuo karo ir genocido Lietuvoje, su-
sikūrę bent jau gabalėlius prarastos Tė-
vynės kažkur Čikagoje, praėjus vos
10–30 m., vėl turėjo trauktis – ir net iš
daugelio tų gabalėlių Lietuvos liko
mažai kas.

Dabar visuose buvusiuose lietuvių
rajonuose vyrauja rasinės mažumos.
Tačiau, kaip pastebėjome, jei pag rindi-
niai gyventojai Lotynų Amerikos kil-
 mės (Hispanic) – lietuviškas paveldas
išlikęs geriau. Nes lotynų amerikiečiai
irgi katalikai, lanko lietuvių bažnyčias,
jos neužda romos, tada ir lietuvių ben-
druome nės, kad ir sumažėjusios, pa-
silieka. Taip yra Brighton Park, Cice-
ro.

Bridgeport – tik lietuvybės
griuvėsiai

Aistė: Pirmoji pažintis su lietuvių
rajonu laukė Bridgeport, po kurį pa-
vedžiojo tenai gimęs Gediminas In-
dreika.

Augustinas: „Tai – pats pirmasis Či-
kagos lietuvių rajonas”, – sakė G. In-
 dreika. Deja, kad ir kaip jis sten gėsi pa-
rodyti kuo daugiau vietų („čia buvo lie-
tuvių bankas, čia – leidykla, čia – vais-
tinė”), kuo ilgiau vaikščiojau, tuo ge-
riau supratau, kad žymė ti lietuviško
paveldo JAV žemėlapyje [http://map.
truelithuania.com] ten nebus daug ką
– nebent tik kaip išnykusias vietas.

Didinga Lietuvių auditorija su
Vyčiu – nugriauta ~1990 m. Lietuvių te-
atras „Milda” – irgi. Seniausia Či-

 kagoje lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia
taip pat virto tuščiu sklypu. Tik „Li-
tuanica” gatvė liko, didi iškaba „Ra-
mova” ant apleisto kino teatro, keletas
su Lietuva susijusių įrašų fasaduose,
iš kurių tik vienas – lietuviškas.

Marquette Park
– lietuvybės širdis

Augustinas: Jei kas nors sako „Či-
kagos lietuvių rajonas” be papildomų
paaiškinimų, paprastai turi omenyje
Marquette Park. Tai – didžiausias kada
nors egzistavęs lietuvių rajonas už
Lietuvos ribų! Aukso am žiuje (~1960
m.) tai buvo tarsi Mari jampolės dydžio
lietuviškas miestas, kur iš 45 000 gy-
ventojų 30 000 buvo lietuviai. Visur ga-
lėjai kalbėti lietuviškai, pastatyta mil-
žiniška lietuvių bažnyčia, mokykla, li-
goninė, vienuo lynas ir aibė parduotu-
vių.

Nuo ~1970 m. rajoną perėmė juo-
daodžiai, bet lietuviškos didybės, išli-
 kusių iškabų, vėliavų, Vyčių Lithua-
 nian Plaza gatvėje vis dar daugiau
nei bet kurioje kitoje Čikagos ar net
visų JAV gatvėje.

Labiausiai pribloškė Švč. Merge-
 lės Marijos Gimimo lietuvių bažny čia.
Ją pokariu pastačiusiems dipu kams ne
mažiau svarbi nei religija buvo tauti-
nė prasmė, bet, žinoma, vien tautinių
detalių bažnyčioje ne ga lėtų būti. Su-
btiliai išlaviruota: vitražuose – Lietu-
vos miestų vaizdai (bet daugiausiai –
bažnyčių, nors yra ir pilių), vienoje mo-
zaikoje – Min daugo karūnavimas (na,
juk pirmas Lietuvos valdovas katali-
kas...), kitoje – lietuvių pergalė prieš ru-

sus prie Dauguvos (pavadinimas –
„Kazimie ro stebuklas”, nes, sakoma,
tada šv. Kazimieras parodė lietuviams,
kur perbristi Dauguvą).

Aistė: Bažnyčia veikia, Mišios iš jos
internetu transliuojamos po visas JAV.
Ne kartą mums Amerikos lietuviai
sakė: „Kai uždarė lietuvių bažny čią
mūsų mieste, į Mišias nebeinu – geriau
pasižiūriu lietuviškas Mišias iš Mar-
quette Parko.

Augustinas: Ne mažiau didingas ir
gretimas Kazimieriečių vienuolynas,
tiesa, jo saulė suka vakarop. Tą ordiną
įkūrė lietuvė Marija Kaupai tė, kad
mokytų lietuviukus (šalia – didžiulė
mokykla), slaugytų lietuvius (šalia – li-
goninė) ir „aukso amžiuje” jis, mums
pasakojo vienuolyne dir banti Daina
Čyvienė, turėjo apie 600 vie nuolių,
bet dabar jauniausiai – 65 metai ir te-
liko 51. Tokių lietuvių vie nuolių ordi-
nų buvo daug, bet iš jų „darbą atėmė”
JAV valdžia: kai atsirado visiems ne-
mokamas mokslas, skurdiems tėvams
nebereikėdavo vai kų vesti pas vie-
nuoles. Jaunimas nebematydavo vie-
nuolių kaip nuolatinių bendruome-
nės pagalbininkių ir vis mažiau mer-
gaičių norėjo stoti į vienuolynus. Tą pa-
čią istoriją girdė jome Brockton, Put-
nam, Pittsburgh – visur, kur klestėjo
lietuvių moterų vienuolynai.

Kazimierietės savo istoriją nori
baigti gražiai, palikti kai ką po savęs.
Vienuolyno patalpos ir toliau tarnaus
labdarai, jose šį rugpjūtį įsteigtas ir
viešas muziejus: buvo įdomu paskai ty-
ti, kaip lietuvės sugebėjo sukurti tokią

milžinišką organizaciją, kuri „aukso
amžiuje” padėjo ne vien lietuviams. O
Mariją Kaupaitę vienuolės tikisi pa-
matyti šventąja – iki tol jos sarkofagas
saugomas puošnioje vienuolyno kop-
lyčioje.

Marquette Park liūdnoji pusė
– apleistų namų eilės

Augustinas: Nors atskiros Mar quet-
te Park vietos – gyvos ir didingos, pa-
sivaikščiojimas Lithuanian Plaza gat-
ve paliko ir slogų įspūdį: daug kas ap-
leista, sunykę. Kai kurie žmonės patarė
į rajoną nevažiuoti, kiti bent jau – ne-
sitraukti fotoaparato, iš dabartinių
vietos gyventojų lū pų girdėjosi keiks-
mažodžiai, iš už lango girdėjau šeimos
barnį, o gal smurtą namuose... Jei to-
kioje situacijoje galima įžvelgti pliusų,
tai nebent tokį, kad kai rajonas toks
prastas ir tenykščių pastatų niekam ne-
reikia, viskas ten išlieka: prieš 10 m. už-
sida riusių kavinių lietuviškos iška-
bos, Vyčiai, dažytos trispalvės. Pavyz-
 džiui, „Gintaro” klubo, apdainuoto
Vytauto Kernagio dainoje „Gastrolės
Amerikoje”, užrašas.

Bet daugelis sutiktų Amerikos lie-
tuvių tokiose vietose romantikos ne-
mato, jiems tik gaila, gal net gėda:
„Kam tuos griuvėsius fotografuoja-
te”, – būna, pasako. Kone kiekvienas
vyresnio amžiaus Čikagos lietuvis
mums papasakojo liūdnų pasakojimų
iš tų laikų: kaip „naujieji rajono gy ven-
tojai” įsibrovė į jo namus, sumušė ar
nužudė kokį lietuvį, kaip teko pi giai
parduoti gražų namą, staiga ta pusį
niekam nereikalingą, nes „rajo nas pa-
sikeitė”.

Mirusių čikagiečių rajonai 
– ne mažiau įspūdingi nei gyvųjų

Aistė: Daugelis vyresnių čika giečių
dar prisimena vaikystę Čika gos lietu-
vių rajonuose, bet pamažu ten gyve-
nusi karta traukiasi amžinybėn, atgula
kitokiuose Čikagos lietuvių rajonuose
– kapinėse.

Augustinas: Čikagoje lietuvių ka-
pinės yra net dvejos – katalikiškos Šv.
Kazimiero ir Tautinės – ir jos ne abejo-
tinai yra tarp didžiausią įspūdį pali-
kusių vietų. Atrodo, ištisas miestas ten
palaidotas. Šv. Kazimiero kapinės net
įtrauktos į Loren Rhoads knygą „199
Cemeteries to See Before You Die”, ir
ne be reikalo: šitokie didingi lietuviš-
ki antkapiai, su patriotiniais simbo-
liais, šūkiais apie prarastą Tė vynę.
Per abejas kapines – simboliniai pa-
minklai Kaziui Griniui, Vincui Ku-
dirkai, Romui Kalantai, Šv. Kazi mierui,
Tremtiniams, Šiluvos Mari jai, Lietu-
vių skautams, Lietuvių ku nigams, Lie-
tuvių vienuolėms, lietuviams JAV ka-
riuomenės veteranams, net Lietuvių
masonams ir dar daugybė kitų. Juk ka-
pinės – tikra amžina lietuviška erdvė,
joks „tautų kraustymasis” jos nesu-
griaus...

Aistė: Ir net įžymybių abejose ka-
 pinėse palaidota ne mažiau nei svar-
biausiose Lietuvos kapinėse. Ge nerolas
Povilas Plechavičius, geogra fas Ka-
zys Pakštas, rašytojas Marius Ka tiliš-
kis, poetas Algimantas Mac kus, Vati-
kano banko vadovas Paulius Marcin-
kus ir kiti.

Nukelta į 14 psl.

Lietuvių mokyklos, pažymėtos „Tikslas – Amerika” žemėlapyje. Tamsesne ir vidutine spal-
va pa žymėtos mokyklos, kurių fasaduo se lietuvybės daugiau. Pačia švie siausia spalva –
tos, kurių lietuviškos istorijos pačiuose pastatuose niekaip nesimato.

Aistė ir Augustinas Žemaičiai Marquette Parko lietuvių rajone.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prasideda nauji rinkimai – į Europos Parlamentą

Vilnius (BNS) – Balandžio 11 die-
ną baigėsi terminas partijoms ir vi-
suomeniniams rinkimų komitetams
rinkti parašus dėl kandidatavimo Eu-
ropos Parlamento rinkimuose.

VRK dar nepatikrino parašų, bet
visi 18 kandidatų peržengė 10 000 rin-
kėjų parašų slenkstį. 

Parašus pateikė Tvarka ir teisin-
gumas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-
Krikščioniškų šeimų sąjungos ir poli-
tinės partijos „Rusų aljansas” koalici-
ja, visuomeninis rinkimų komitetas
„Prezidento Rolando Pakso judėjimas”,
Socialdemokratų partija, Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys demokratai,
Liberalų sąjūdis, Lietuvos socialde-
mokratų darbo partija, visuomeninis
rinkimų komitetas „Vytautas Radžvi-
las: susigrąžinkime valstybę!”, Darbo

partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga, visuomeninis rinkimų komitetas
„Aušros Maldeikienės traukinys”, vi-
suomeninis rinkimų komitetas „Stipri
Lietuva vieningoje Europoje”, visuo-
meninis rinkimų komitetas ,,Lemiamas
šuolis”, Centro partija, Lietuvos laisvės
sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, vi-
suomeninis rinkimų komitetas „Prof.
Dr. Stanislovo Tomo sąrašas”.

Įstatymai numato, kad partijų ir
rinkimų komitetų iškeltus kandidatų
sąrašus VRK įregistruoja tik tuo at-
veju, jeigu juos parašais yra parėmę ne
mažiau kaip 10 000 rinkėjų.

Europos Parlamento rinkimai
vyks gegužės 26 dieną kartu su ant-
ruoju Prezidento rinkimų turu. Lie-
tuva į Europos Parlamentą renka 11 at-
stovų. 

Laukia norinčių sugrįžti iš Venesuelos
Vilnius (Respublika.lt) – Vene-

sueloje nerimstant neramumams, ten
gyvenantys lietuviai, ne kartą kreipę-
si pagalbos į Lietuvos valdžią, pagaliau
sulaukė geros žinios – Seime buvo pri-
tarta Asmenų perkėlimo į Lietuvos
Respubliką įstatymo projektui. Tiki-
masi, jog juo tautiečiai galės pasinau-
doti jau nuo gegužės 1 d.

Nauju įstatymu siekiama suda-
ryti galimybę humanitarinės krizės iš-
tiktoje užsienio valstybėje ar jos daly-
je nuolat gyvenantiems Lietuvos Res-
publikos piliečiams, lietuvių kilmės as-
menims, asmenims, turintiems teisę at-
kurti Lietuvos Respublikos pilietybę,
ir jų šeimos nariams bei globojamiems
nepilnamečiams vaikams atvykti nuo-
lat gyventi į Lietuvą ir integruotis
mūsų visuomenėje.

Įstatyme numatyta, kad perkelia-
miems asmenims būtų apmokamos
visos grįžimo išlaidos: kelionės bilie-
to, bagažo, kelionės draudimo ir kitos

su kelione susijusios išlaidos.
Perkeliamojo asmens kelionė į

Lietuvos Respubliką organizuojama
ir įvykdoma kuo greičiau su perke-
liamuoju asmeniu suderintu laiku. 

Turimi duomenys leidžia manyti,
kad šiuo įstatymu ketina pasinaudoti
apie 50 Venesueloje gyvenančių Lietu-
vos piliečių ar lietuvių kilmės žmonių.

Nusprendusiems pasinaudoti per-
kėlimo galimybe, įstatymas numato ir
visą pluoštą įvairių pašalpų ir kom-
pensacijų: vienkartinė įsikūrimo iš-
moka būtiniausiems baldams ir namų
apyvokos reikmenims įsigyti; mėne-
sinė išmoka būtiniausioms reikmėms;
vienkartinė pašalpa būtiniausiems
vaiko mokymo reikmenims įsigyti;
mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo
pagal ikimokyklinio ar priešmokyk-
linio ugdymo programą išlaidoms ap-
mokėti; pagalba išsinuomojant gyve-
namąjį būstą; parama lietuvių kalbos
mokymuisi.

Vilniuje įsikurs JAV farmacijos gigantas „McKesson“ 
Vilnius (BNS) – JAV didmeninės

vaistų prekybos gigantas „McKesson”
kuria paslaugų centrą Vilniuje – kom-
panija įkūrė įmonę „McKesson Busi-
ness Services Lithuania”.

„McKesson” yra viena didžiausių
farmacijos įmonių JAV, o pagal 2018
metų pajamas didžiausių pasaulio įmo-
nių sąraše ji yra 13 vietoje, šalia „Ap-
ple”, „Glencore” ar „Samsung” ir kitų.

Ragina kritiškai vertinti dezinformaciją
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vals-

tybės institucijoms buvo melagingai
pranešta apie krašto apsaugos mi-
nistro Raimundo Karoblio paimtą
kyšį. Tai buvo kiberataka, kuria buvo
siekiama suklaidinti ir apgauti, o ins-
titucijoms siųstame laiške buvo gali-
mai kenkėjiškos nuorodos. Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis pati-
kino, kad ši ataka yra aktyviai tiriama.

„Šiandien matome dar vieną
kompleksinę ataką, įvykdytą krašto ap-

saugos ministro Raimundo Karoblio vi-
zito Ukrainoje metu. Lietuvos įsipa-
reigojimai remti Ukrainos teritorinį
vientisumą, ir nuoseklios Lietuvos pa-
stangos užtikrinant šalies ir regioninį
saugumą jau ne kartą tapo informaci-
nių atakų taikiniu. Raginu visuomenę
būti budria, ramiai ir kritiškai vertinti
skleidžiamą dezinformaciją. Mūsų ins-
titucijos aktyviai dirba tirdamos šią in-
formacinę ir kibernetinę ataką”, – tei-
gia Vyriausybės vadovas.

„Brexit“ atidedamas iki spalio 31-osios
Londonas (ELTA) – Didžioji Bri-

tanija pritarė dar vienam „Brexit”
atidėjimui iki spalio 31 dienos. Europos
Vadovų Tarybos pirmininkas Donald
Tusk dabar veiksmų imtis turi Di-
džioji Britanija. „Per tą laiką įvykių
eiga bus visiškai Jungtinės Karalystės
rankose”, – sakė jis po specialaus ES
viršūnių susitikimo.

Didžioji Britanija gali pritarti esa-
mam „Brexit” susitarimui, permąstyti
savo strategiją ar atsisakyti planuoja-
mo išstojimo iš ES, pabrėžė D. Tusk. 

ES šalys susitarė dėl vėliausios
„Brexit” datos – spalio 31-osios. Jei par-
lamentas Londone pritars vyriausybės
su ES išsiderėtai išstojimo sutarčiai,
Didžioji Britanija iš ES galės išstoti ir
anksčiau. 

Pradžioje „Brexitas” buvo pla-
nuotas jau kovo 29-ąją, tačiau ES šį ter-
miną pratęsė iki balandžio 13 dienos.
Jei dabar nebūtų priimtas sprendimas
dėl skyrybų nukėlimo, tą dieną grei-
čiausiai būtų įvykęs chaotiškas „Bre-
xit” su dramatiškais padariniais eko-
nomikai ir daugeliui gyvenimo sričių.

Datos atidėjimas, remiantis vir-
šūnių susitikimo pareiškimo projektu,
susietas su aiškiomis sąlygomis. Britai
gegužę turės dalyvauti Europos Parla-
mento rinkimuose. Tai turi užtikrinti,
kad nebus teisinių sunkumų, jei Di-
džioji Britanija vasarą dar bus ES narė,
tačiau nebus rinkusi parlamentarų.

Vis dėlto britų premjerė Th. May
mano, kad jos šalies pasitraukimas iš
ES galimas ir iki Europos Parlamento
rinkimų. Jei pavyktų iki gegužės 22-
osios ratifikuoti išstojimo sutartį, ša-
liai nereikėtų dalyvauti Europos Par-
lamento rinkimuose.

Dar viena „Brexit” atidėjimo są-
lyga yra ta, kad britų vyriausybė įsi-
pareigoja nesikišti į ES sprendimų
priėmimą ir jų neblokuoti. Tai, pavyz-
džiui, gali būti svarbu skiriant kitą Eu-
ropos Komisijos pirmininką ar deran-
tis dėl 2021–2027 metų ES finansų.

D. Tusk taip pat sakė, kad Londo-
nas dar gali atsisakyti išstoti. 

Pasak ES viršūnių susitikime da-
lyvavusios Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės, Euro-
pos Sąjunga Jungtinei Karalystei su-
teikia papildomo laiko vidiniams po-
litiniams nesutarimams dėl „Brexit”
įveikti.

Prezidentės teigimu, Jungtinė Ka-
ralystė yra ne tik reikšminga ES eko-
nominė partnerė, bet ir neatsiejama
Europos saugumo architektūros dalis,
NATO sąjungininkė, kuri vadovauda-
ma priešakinių pajėgų batalionui Es-
tijoje aktyviai prisideda prie Baltijos
šalių gynybos ir atgrasymo. Todėl tiek
Lietuvos, tiek ir kitų ES šalių interesas
su Jungtine Karalyste išlaikyti kuo
glaudesnius, draugiškus ilgalaikius
santykius ateityje.

JAV neatkalbėjo nuo „Nord Stream 2“ projekto
Washingtonas (BNS) – JAV vals-

tybės sekretorius Mike Pompeo pa-
reiškė, jog Jungtinės Valstijos bandė
Vokietiją ir kai kurias kitas Europos
valstybes atkalbėti nuo paramos Ru-
sijos eksporto dujotiekio projektui
„Nord Stream 2”, bet šio tikslo bent jau
kol kas nepasiekė.

„Mes padarėme beveik viską, kas
įmanoma, kad įtikintume europiečius
ir, visų pirma, vokiečius neremti
„Nord Stream 2”, tačiau šiai dienai –
nesėkmingai”, – kalbėjo M. Pompeo.

M. Pompeo taip pat akcentavo,
jog dauguma NATO narių įžvelgia su

„Nord Stream 2” susijusias rizikas
bei pritaria Washingtono susirūpini-
mui dėl šio projekto.

Pagal Rusijos planus, 1,23 tūkst. ki-
lometrų ilgio „Nord Stream 2” per
jūrą turėtų būti nutiestas iki 2020
metų pradžios. Kremliaus kontroliuo-
jamas „Gazprom” yra vienintelis pro-
jektą vystančios bendrovės „Nord
Stream 2” akcininkas. 

„Nord Stream 2” projektas sulau-
kęs kai kurių Europos Sąjungos narių,
įskaitant ir Lietuvos, aktyvaus prie-
šinimosi: jis laikomas ne ekonomine,
o politine schema. 

Sulaikytas „WikiLeaks“ įkūrėjas J. Assange

Londonas (BNS) – Londono poli-
cija pranešė suėmusI Julian Assange –
vyriausybių paslaptis viešinančio tink-
lalapio „WikiLeaks” įkūrėją, kuris nuo
2012 metų slapstėsi Ekvadoro amba-
sadoje Didžiosios Britanijos sostinėje.

J. Assange iš ambasados nėra iš-
ėjęs nuo 2012-ųjų rugpjūčio, nes bai-
minosi, kad jei tik išeis iš Ekvadoro
diplomatinės teritorijos, bus areštuo-
tas ir išduotas Jungtinėms Valstijoms
už tai, kad per „WikiLeaks” paskelbė
tūkstančius slaptų  kariuomenės ir

diplomatinių pranešimų.
„WikiLeaks” įkūrėjas gavo prie-

globstį ambasadoje Londone 2012 me-
tais, Didžiosios Britanijos teismui nu-
tarus, kad J. Assange turi būti išduo-
tas Švedijai, kur jis buvo ieškomas dėl
kaltinimų lytiniais nusikaltimais.

Ta byla vėliau buvo nutraukta, bet
47 metų australas tebėra įsitikinęs, kad
jam gresia ekstradicija į Jungtines
Valstijas, siekiančias teisti jį už tūks-
tančių įslaptintų dokumentų nuteki-
nimą.

Prasideda antras rinkimų į Europos Parlamentą etapas. 15 min.lt nuotr.

J. Assange sulaikytas Londone. Daily Express nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Išsipildė Čikagos „Lituanicos” krepšinio
Akademijos trenerio Aurimo Matule-
vičiaus ilgai brandinta svajonė – jo
dukra Viktorija pateko į Lietuvos U-14
amžiaus grupės mergaičių krepšinio
rinktinę!

Kartu su Viktorija Matulevičiū-
te į Lietuvos rinktinę, po tre-
niruočių stovyklos Lietuvoje,

kvietimo sulaukė ir dar viena „Litua-
nicos” klubo bei minėto trenerio auk-
lėtinė – Patricija Tamašauskaitė.

„Kaip treneris, aš galiu drąsiai
pasakyti, kad tai turbūt didžiausias lai-
mėjimas mano krepšinio gyvenime,” –
itin smagia žinia, gauta iš Lietuvos
rinktinės stovyklos, džiaugėsi A. Ma-
tulevičius.

Viktorija ir Patricija kartu su Lie-
tuvos U-14 mergaičių rinktine šių metų
birželio mėnesį dalyvaus „Baltijos tau-
rės” turnyre Taline (Estija).

Netikėta naujiena balandžio 11 d. at-
skriejo iš NBA – Lietuvos krepšininką
Joną Valančiūną ir Memphis „Grizz-
lies” nuo kito sezono treniruos kitas
strategas – klubas atleido vyriausiąjį tre-
nerį John-Blair Bickerstaff. 

ESPNpranešė, kad klubas
pratęsė sutartį su ge-

neraliniu vadybininku Chris Walla-
cem, bet posto neteko viceprezidentas
John Hollinger, nuo šiol eisiantis pa-
tarėjo pareigas. „Grizzlies” pradės
naujojo vyriausiojo trenerio paieškas
ir mėgins pritraukti labiau patyrusį
personalą į komandos štabą.

40-metis J. B. Bickerstaff  per du se-
zonus su „Grizzlies” iškovojo 48 per-
gales ir patyrė 97 pralaimėjimus bei nė

karto neprasibrovė į atkrintamąsias
varžybas. Jis yra ilgamečio NBA tre-
nerio Bernie Bickerstaff  sūnus.

Šį sezoną Memphis komandos per-
galių ir pralaimėjimų santykis yra 33-
49, „Grizzlies” baigė sezoną rikiuoda-
masis 13-oje Vakarų konferencijos len-
telės vietoje.

Prieš pat trenerio atleidimą kal-
bintas J. Valančiūnas džiaugėsi, kad
mainai jam pasibaigė sėkmingai ir
gyrė trenerį J. B. Bickerstaff. „Tai
mano pirmasis kartas, kai buvau iš-
mainytas, tačiau viskas baigėsi labai
gerai, turėjau puikų laiką žaisdamas
krepšinį. Treneris patikėjo manimi, or-
ganizacija mane labai palaikė”, – sakė
Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas,
kuriam NBA sezonas baigėsi anks-
čiau dėl traumos.

Sunku rasti šonaslydžio mėgėją, kuris
nežinotų, kas yra „Formula Drift”. Tai
profesionali šio sporto lyga, dienos
šviesą išvydusi 2004 metais Jungtinė-
se Valstijose. Per pastaruosius 15 metų
šios serijos varžybos stipriai pasikeitė
ir išaugo. Šiandien tai yra vienas di-
džiausių privataus savininko valdomų
šonaslydžio čempionatų ir jo kasmeti-
niai nugalėtojai yra pristatomi kaip
pasaulio šonaslydžio čempionai.

Praėjusį savaitgalį Los Angeles
„Long Beach” trasoje vyko pir-
masis „Formula Drift” etapas. Jo

nugalėtoju tapo mūsų tautietis Auri-
mas „Odi” Bakchis. Finalinėje dviko-
voje jis nugalėjo Forrest Wang ir pir-
mauja šių metų „Formula Drift” čem-
pionate!

Aurimo Bakchio vardas, pažymė-
tas žalia spalva, „Fromula Drift” re-
zultatų lentelėje atsirado 2011 m. Ši
spalva tuomet reiškė naujoko poziciją
metinėje lentelėje, o Lietuvos šonasly-
džio gerbėjams – rimtą priežastį aky-
liau sekti šį čempionatą.

Aurimas, tarp gerbėjų dar geriau
žinomas kaip „Odi”, JAV gyvena jau ke-

lis dešimtmečius. „Formula Drift”
čempionate dalyvaudamas nuo pat pir-
mos dienos, jis visuomet kartu su sa-
vimi neša Lietuvos vėliavą ir yra ofi-
cialiai pristatomas kaip Lietuvos at-
stovas. 

Verta paminėti, jog Aurimo vardą
visuomet buvo galima matyti tarp
TOP 16 pačių geriausių šonaslydžio pi-
lotų pasaulyje. Praėjus porai metų nuo
čempionato pradžios Aurimas pasi-
ekė puikių rezultatų ir pakilo į ge-
riausių  pilotų dešimtuką.

2017 m. jis pasiekė aukščiausią – 3-
čią vietą  – bendroje metų įskaitoje.  Au-
rimas savo sąskaitoje taip pat turi ne
vieną pergalę pavieniuose etapuose.

Žinoma, sėkmė šiame sporte labai
priklauso nuo vairuotojų sugebėjimų ir
įgūdžių ugdymo. Tačiau šonaslydis – tai
ne vien įgūdžiai, labai svarbu ir tech-
nika, ir komanda, ir stebėtojo vaidme-
nį komandoje atliekantis asmuo. Pa-
starasis vaidmuo Aurimo komandoje
teko jo žmonai – Amy. Šis vaidmuo la-
bai svarbus, nes stebėtojas dažniausiai
radijo ryšiu perduoda vairuotojui in-
formaciją apie oponentą, išsako visas
paties piloto padarytas klaidas bei duo-
da rekomendacijas kitam važiavimui. 

NBA naujokų biržą šturmuoti nu-
sprendė lietuvių kilmės puolėjas 20
metų Ignas Brazdeikis. 201 cm ūgio
krepšininkui šiuo metu prognozuoja-
mas šaukimas antrame rate, o ESPN su-
daryto TOP 100 naujokų biržos žaidė-
jų sąraše jis užima 46-ą vietą.

„Kiek save prisimenu, visuo-
met norėjau tapti NBA žai-
dėju. Ir ne tik NBA žaidėju, o

NBA žvaigžde”, – ESPN sakė I. Braz-
deikis. Jis tikrai galėtų išgirsti savo pa-
vardę NBA naujokų biržos antro rato
pabaigoje. Jo raktas į sėkmę yra pasi-
tikėjimas ir agresyvumas.

University of  Michigan koman-
doje rungtyniaujantis puolėjas šį se-
zoną NCAA pirmenybėse vidutiniš-

kai per rungtynes pelnė 14,8 taško ir at-
kovojo 5,4 kamuolio. Jo komanda Top-
16 etape nusileido būsimiems finali-
ninkams Texas Tech.

Kanados pilietybę turintis krep-
šininkas būtų linkęs užsivilkti ir Lie-
tuvos rinktinės marškinėlius, tačiau I.
Brazdeikis dar neturi lietuviško paso.
Jis laukia referendumo dėl dvigubos pi-
lietybės ir vargu ar spėtų išvažiuoti į
2019-ųjų pasaulio čempionatą.

Kiek anksčiau paraišką dalyvauti
NBA naujokų biržoje pateikė ir Vil-
niaus „Ryto” jaunasis talentas Deividas
Sirvydis. Naujausiame ESPN naujokų
biržos sąraše „Ryto” puolėjas užėmė 48-
ąją poziciją. 

NBA naujokų birža vyks birželio
20-ąją Brooklyne.

Pirmąjį „Formula Drift” etapą Los Angeles laimėjo lietuvis Aurimas Bakchis.

Lietuvis laimėjo pirmąjį
„Formula Drift” etapą

I. Brazdeikis dalyvaus 
NBA naujokų biržoje

J. B. Bickerstaff J. Valančiūno daugiau nebetreniruos.

J. Valančiūnas ir „Grizzlies” 
liko be trenerioIšsipildžiusi trenerio svajonė – 

dukra žais už Lietuvą!

Dvi A. Matulevičiaus treniruojamos Čikagos
„Lituanicos” klubo auklėtinės – Viktorija (k.)
ir Patricija pateko į Lietuvos U-14 mergaičių
rinktinę.
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RASA KAZLAS

Vilnius City Opera per 12 gyvavimo metų niekada nėra
stačiusi spektaklio dėl komercinės sėkmės. Jo įkūrėja,
žinoma režisierė Dalia Ibelhaup taitė imasi retų kūrinių
ir kuria sce nos pastatymus tikriems operos meno
gurmanams. Čekų kompozitoriaus Leoš Janaček „Ka-
tia Kabanova”, pran cūzų Claude Debussy „Pelėjas ir Me-
lisanda”, Camille Saint-Saens ope ra „Samsonas ir Da-
lila”, Giacomo Puc cini „Manon Leskaut” – tai kūriniai,
kurie Lietuvoje buvo statyti arba praėjusiame šimt-
metyje, arba iš viso niekada nėra išvydę scenos ram-
pų šviesos. Atidžiau sekantys lietuviškų operų pasta-
tymų repertuarą, mena, kad Dalia Ibelhauptaitė buvo
toji pirmoji, kurios kvietimu iš JAV pasau li nio garso re-
žisierė Francesca Zam bello Nacionaliniame operos te-
atre pastatė itin stilingą Richard Wagner „Skrajojantį
olandą”, o kitas Dalios artimas draugas, žinomas bri-

Lietuva – didesnė!

Dalios Ibelhauptaitės kūryba – operos gurmanams
,,Tai, ką žmonės mato scenoje, yra ilga vidinė kelionė, kuri vyksta kiekvieną dieną,

kiekvieną sekundę,” – sako režisierė D. Ibelhauptaitė.

Scena iš operos ,,Pikų dama”. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Roko Baltakio nuotr.

dirbti ir savo darbu siekti visko pati, nes tuomet nie-
kam nebūsiu skolinga ir nereikės niekada daryti
kompromisų. Man visada buvo įdomi ilga kelionė į pa-
čią aukščiau sią pasaulio viršukalnę, o ne trumpi pa-
šokčiojimai nuo tramplino, kurie niekur toli nenuves.

Operoje, klasikinės muzikos pasaulyje šiandien Lietuvą
garsina ypač ryškios asmenybės. Ar to dėl ėmeisi būtent šio
kūrybos žan ro, nes matei galimybę dirbti su itin profesio-
nalia komanda?

Kai ėmiausi operų 2000 m., Lie tu vos niekas ne-
garsino, išskyrus Viole tą Urmaną ir Sergejų Lariną.
Operos žanras tuo metu Lietuvoje buvo už sistagnavęs,
naftalininis, kur mūsų tė vų laikmečio žvaigždės, nuo-
stabūs operos solistai dainuodavo žiūrėdami į diri-
gentą, o už jų nugarų – pieštinės, nejudamos deko-
racijos. Aš atėjau bū tent į tokią operą. Su maestro
Gin ta ru Rinkevičiumi matėme daug jaunų talentų,
kurie neturėjo savo vietos Nacionalinėje operoje, ne-
turėjo kur rodyti, atskleisti savo talento, galimybės
profesionaliai augti. Turėčiau šioje vietoje būti ne-
kukli ir pasakyti, kad be maestro Rinkevičiaus,
mano, mūsų kūrybinės komandos, didelių pastangų,
be investicijų į jaunus atlikėjus, kuriems suteikėme
galimybę ruošti pagrindinius vaidmenis, suteikėme
galimybę dirbti vakarie tiško teatro principais, ne-
turėtume to kių sėkmingų rezultatų pasaulinė se sce-
nose. Sėkmė buvo užauginta per 12 m. Reikėtų įsi-
dėmėti, kad tai neįvyksta per vieną dieną, kad tai ti-
 ta niško, ilgo darbo rezultatas. Aš no rėjau jauniems
atlikėjams suteikti galimybę, kurio man niekas ne-
davė, no rėjau, kad tarptautinėse scenose jie būtų ne
tik lygūs tarp lygių, bet ir geriausi.

Ar pastebi pokyčių, kad Vil nius City Opera pagaliau
gautų solidų finansavimą valstybės ly giu, galimybę paga-
liau rodyti pastatymus tam pritaikytoje salėje? 

Lietuvoje kultūros politika pa lan ki tiems, kurie
palaiko vieni su kitais tamprius ryšius ir mainais gali
kažką vienas iš kito gauti. Viskas la bai politizuota ir
pastaraisiais metais yra jaučiamas noras koncentruoti
vi sus į nacionalinius kolektyvus ir gniaužti indivi-
dualią iniciatyvą. Kaip re žisieriai Oskaras Koršu-
novas, Gin taras Varnas, choreografė Anželika Cho-
lina, taip ir mes, Vilnius City Ope ra, iki šiol neturi-
me salės, kuri būtų multifunkcinė ir būtų pritaikyta
aukščiausios kokybės pastatymams. Kai artėja val-
džios rinkimai, daugiafunkcinės salės statybų klau-
simas tarsi pajuda iš mirties taško. Tuomet pažadai
juda link įgyvendinimo, bet po rinkimų ir vėl tas pats
– ypač reikalingos kūrėjams salės klausimas vėl ati-
dedamas iki kitų rin kimų. Žinoma, tragiškai liūdna,
kad po dvylikos metų veiklos, kai tiek užauginta so-
listų, tiek pastatymų išvydo dienos šviesą, apie pusė
milijono žiūrovų mus yra aplankę, o darbas nėra ver-

tų kino režisierius Anthony Minghella pastatė Giaccomo
Puccini operą „Madame Butterfly”, ir tai buvo vienas
gražiau sių operos pastatymų  Lietuvoje. Nors komp-
limentus už šių dviejų meninin kų pritraukimą į Lietu-
vą tuomet pri siėmė kiti, vis dėlto nuopelnai už pir-
muosius svarius įnašūs į lietuviškos operos meną pri-
klauso Daliai Ibel haup taitei. 

Apie kūrybą, Lietuvos kultūros politiką, apie
gyvenimą tarp dviejų miestų Dalia sutiko pa-
sakoti „Drau go” skaitytojams ypatingu jai lai-

ku, kuomet po naujausio pastatymo – P. Čaikovskio
„Piko damos” premjeros – režisierė vyko į Los An-
geles, kur kartu su vyru Dexter Fletcher dalyvavo
pres tižinių Oskaro apdovanojimų iškil mėse. 

be kokybės mes vi sada rizikuojame neturėti ateities.
Pamenu, kai dar tik žengiau pirmuosius profe-

sinius žingsnius, galiojo stereotipai, kad moteris re-
žisierė yra neįmanoma. Aš manau, jeigu tu sieki savo
tikslo, sergi tuo, ką darai, tu pajėgus laužyti stereo-
tipus. Mano įkvėpimas buvo Eimuntas Nekrošius. Ma-
tydama jo spektaklius aš „susirgau” teatru, norėjau
kaip ir jis kurti savo pasaulį. Po mokyklos baigimo
dvejus metus dirbau Valstybiniame jaunimo teatre.
Man patiko Eimunto Nekrošiaus tikėjimas kūryba,
jo dar bo etika. Tai buvo „auksinis” Jauni mo teatro
laikas. Vardan ilgo kūrybos proceso tu aukoji save,
savo šeimą, savo draugus, tik visiškai atsidavęs, ne-
skaičiuodamas laiko ar pastangų gali pasiekti savo
svajonę. Gyvi pa vyz džiai šeimoje buvo mano tėtis ir
mama, kurie nuo mažens man sakė, kad turiu daug

Dalia, esi viena iš nedaugelio Lietuvoje ryškiausių kū-
rėjų, kuri, matyt, žino, kaip daryti tikrą, ne vienadienę kar-
jerą. Kas Tave formavo, kokia aplinka stiprino Tavo kūry-
binį „stuburą”?

Nesu tos kartos žmogus, kuris apie meną galvo-
ja kaip apie karjeros darymą. Manasis karjeros su-
pratimas prasideda pirmiausiai nuo mei lės teatrui.
Aš visada norėjau kurti savo pasaulį teatre. Tikrai nie-
kada negalvojau nei apie svaiginamą šlo vę, nei apie
ilgalaikius planus. Net tada, kai su jaunu, kūrybin-
gu kolektyvu 2006 m. pastatėme „Bohemą”, mes su
Lietuvos valstybinio simfo ni nio orkestro vadovu
Gintaru Rinkevi čiumi nemanėme, kad po 12 m. turė -
sime Vilnius City Opera ir pačią stip riausią talentų
prasme operinę trupę Lietuvoje. Kad taip įvyktų, pir-
miausiai turi nepaprastai tikėti ir viską, ką darai, turi
daryti iš teisingų pa ska tų. Pinigai, karjera,  sėkmė –
trum palaikiai dalykai, laikinos šlo vės akimirkos. Mes
juk išgyvename iš bilietų pardavimo ir kelių rėmėjų,
todėl mūsų darbai turi būti aukščiausios kokybės, nes
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tinamas. Geresnio finan savimo nėra, as-
meninės inciatyvos kultūros srityje
nereikalingos, o kai aukščiau sėdintis
sako priešingai, jis sako netiesą, nes fak-
tai juk kalba už save. Kokioje pasaulio
šalyje vienu metu remontui užsidaro
daugiau nei 50 proc. visų klasikinei kul-
tūrai skir tų salių? Nacionalinis dramos
teat ras, Nacionalinė filharmonija, Vals-
 tybinis simfoninis orkestras, Vilnius
City Opera – visi priversti glaustis are-
nose arba populiariai muzikai pritai-
kytoje erdvėje be akustikos. 

Stebint Tavo pastatymus, Tavo išraiš-
kingą ir platų kūrybos diapazoną, veriasi
nuostabus meno pasaulis, kuris Tavo kūrybos
gerbėjus traukia magiškais scenos vaiz dais,
kostiumais, talentingų dainininkų balsais.
Turbūt nebuvo nei vieno Vilnius City Ope-
ra pa statymo, kuriame nebūtum pasijutęs
pakylėtas estetine prasme. Iš kur semiesi
įkvėpimo ir kaip žadini savo režisūrinę
vaizduotę?

Tai, ką žmonės mato scenoje, yra
ilga vidinė kelionė, kuri vyksta kiek vie-
ną dieną, kiekvieną sekundę. Vaiz-
 duotę veikia aplankytos šalys, atmin-
tyje giliai įsirėžę vaizdai. Gal todėl
mėgstu keliauti į ekstremalias, egzo-
tiškas, netradicines vietas. Šiau rės Ar-
gentinoje, keturių kilometrų aukštyje,
dykumoje pamatytos smė lio spalvos, jų
nenusakomas ryškumas ir įvairovė po
kokių septynerių metų gali netikėtai pa-
sirodyti kuria me nors mano spektak-
lyje, o mano kelionės po Japoniją, tos ša-
lies kul tūros atidus tyrinėjimas vėliau
gali atsikartoti Čaikovskio operos kos-
tiumuose. Taigi šis besikeičiančios ap-
 linkos, vaizdų paveikumas, kurio aš ne-
bijau miksuoti, įvairūs kelionių moty-
vai, kuriais nebijau žaisti, brė žia vieną
aiškią mintį – man įdomus pasaulis.
Veikia ne tik knygos, parodos, man
patinka važiuoti į Afrikos safario ke-
liones ir ten stebėti gyvū nus. Galiu iš-
tisas valandas sekti jų elgesį, psicho-
logiją. Kai matai tą aist rą, atvirą ir na-

žemvaldė carinėje Ru sijoje, priartinus
kūrinį prie sovie tinio gyvenimo būdo,
negali būti ko kios prekybos bazės ve-
dėja? Juk sovie tiniais laikais bazės ve-
dėjai ir kitokie prekybos šūlai buvo die-
vai. Norė josi ironiškai sugretinti savo
laikmečio žmogų su ta netolima praei-
timi. O Oneginas mano pastatyme yra
tas emigrantas, gyvenantis Paryžiu je. Jo
atvykimas į tą „komunalkę” su kelia tik-
rą ažiotažą, –  visos motinos nori savo
dukras ištekinti už kvepian čio Pary-
žiaus ruso, kuris gražiai atrodo ir vi-
somis prasmėmis yra ge resnis už kitus
vietinius jaunikius. Ve džiau paraleles
su mūsų laikų herojais. Juk Lietuva ne-
priklausoma jau beveik trisdešimt
metų, bet mes iki šiol galvojame, kad at-
vykėlis iš New Yorko ar kito Vakarų pa-
saulio, net jeigu jis ir didžiausias ne-
vykėlis, yra kur kas geresnis už mūsų
patį ge riausią vietinį. Iki šiol tas nevy-
kėlis užsienietis lietuviams daro dau-
giau įtakos, nei savi talentai, savi geni-
jai, savi žmonės. 

Sovietmetis buvo nepaprastai
skausmingas man ir mano šeimai. Ta-
 čiau tai yra mano gyvenimo dalis, ir aš
kito gyvenimo neturėsiu, todėl kaip
menininkė turiu galimybę ref lektuoti,
nebijoti pasijuokti, ironiš kai pažvelg-
ti į visą to laiko absurdą. Ir jokiu būdu
tai nėra nostalgija, o realus įvertinimas
to, kas yra buvę.

Gyveni tarp dviejų miestų, ir tai, ma-
tyt, nėra lengva, nes nuolatinė įtempta, kū-
rybos ir judėjimo ritmika alina fizinį kūną.
Kaip įveiki nuovargį, įtampą ir kur se miesi
tylos ir ramybės?

Gyventi tarp dviejų miestų yra iš-
ties sunku. Sezono metu Vilniuje bū nu
maždaug pusę laiko, tenka ne mažai
skraidyti, kartais keturis-šešis kartus
per mėnesį. Didelė įtampa at siliepia
sveikatai, bet tokį gyveni mą gyvenu jau
dvylika metų. Neži nau, kas mane gena
į priekį. Pagal vojus – juk jau galima
būtų sustoti ir pailsėti. Aš manau – jei-
gu nuolat gal vosi, kad pavargai, kad
skrisdamas sudegini savo ląsteles ir pri-
sikvėpuoji užteršto oro, kad sekini fizinį
kūną, tuomet esi ne savo vietoje. Man
patinka būti gyvenimo centre, audros
sūkuryje, nes iš tokio gyvenimo aš se-
miuosi labai daug energijos. Anksčiau
galėdavau pailsėti namie, Londone, da-
bar ramybės neduoda milžiniško mas-
telio Dexterio darbai. Bet mūsų na-

muo se ramybė, nes čia, tarp vienodų
pil kų sienų, mes ilsimės nuo kitų gy-
veni mo spalvų. Tiek man, tiek Dexte-
riui spalvų nereikia, mums reikia ty-
los. Mes namuose net muzikos nesi-
klausome, nes juk ir muzikos klausy-
mas yra darbas. Man brangiausias ir
geriausias poilsis būti su mylimu žmo-
gumi. 

Daugeliui pastovi aplinkos kai ta padeda
kūrybai. Kaip yra Tavuoju atveju? Kuo Ta -
ve papildo gimtasis Vilnius ir kosmopolitiš -
kasis Londonas?

Vilnius yra mano vaikystė, mano
jaunystė. Vilnius mane išmokė drąsos,
davė pirmąsias žmogiškumo pa mokas,
mano gyvenime įnešė labai daug poe-
zijos, o visi kiti didieji me gapoliai – New
Yorkas, Maskva, kuriuo se vienu ar kitu
metu teko kurį laiką gyventi, bei Lon-
donas, kuris jau dvidešimt aštuoneri
metai yra ma no namai, yra visai kas
kita. Aš dievinu didelius miestus, be-
protišką jų ritmą, energiją, gyvenimo
godulį ir aistrą. Paradoksas – esu gimusi
ma žame mieste, o taip dievinu mega po-
 lius! Dideliame mieste turi būti visada
pasirengęs kovai ir visada turi bū ti
aukščiausiame pulsuojančios ener gijos
taške. Ir gal nespėsi aplankyti visų pa-
rodų, teatro, koncertų salių, bet tas ži-

nojimas, kad tai kasdien vyksta šalia ta-
vęs ir kad tai taip lengvai pasiekiama
ranka, būtent tas mane „veža”.

Tavo šeima – nuostabus pavyz dys
šiuolaikiniam meno pasauliui, kur du stip-
rūs menininkai, stip rios asmenybės randa
tarpusavio supratimą, kuria idealius su-
tuoktinių santykius ir visiškai nekon kuruoja
savo profesiniais pasiekimais, o atvirkščiai
– organiškai vie nas kitą papildo. Kur slypi
tokios tvarios santuokos paslaptis?

Jeigu iš tikrųjų myli žmogų, turi
jam suteikti laisvę, turi suteikti jam
sparnus, įgyvendinti jo svajones ir
maksimaliai išpildyti jo potencialą,
turi jį palaikyti, turi patarti, turi bū ti,
kai jam sunku, turi eiti šalia toje ben-
droje kelionėje. Jeigu myli, turi pasi-
stengti, kad toji tavo žmogaus ke lionė
būtų visavertė, tu negali jo igno ruoti,
bet ir negali jo uzurpuoti ir, ži noma, turi
turėti ir savo balsą, nepamesti savęs.
Kai pradėjome su Dex teriu gyventi,
pirmaisiais metais eida vome į kino te-
atrus. Bet tie filmai, kurie patinka Dex-
teriui, man visiškai nepriimtini. Jis
mėgsta veiks mo filmus, o man patinka
euro pinis arthouse kinas. Kad abu ne-
si kankintume, nusprendėme, kad eisi-
 me į tą patį kino teatrą, bet į skirtin gų
filmų seansus. Taip, nevaržydami vie-
nas kito, žiūrėdavome savo mėgs tamus
filmus, o po jų, susitikę bend rai vaka-
rienei, turėdavome ką aptarti ir kuo pa-
sidalinti. Tai būtų vienas pavyzdžių, iš
kur ateina tas fantastinis tikėjimas ir
pasitikėjimas vienas kitu siekiant ben-
dro sutarimo šeimoje ir savotiško su-
derinamumo. Mums dar svarbu turėti
laiką tik sau, būti tik dviese, visiškai be
draugų, be pa šalinių žmonių, tik mudu
abu. Iš tiesų esame labai skirtingi. Dex-
teris – instinkto žmogus, aktorius, aš
esu strategė, analizuotoja. Mūsų drau-
gai mus vadina „perfect combo”.

tūralų gyvulišką ins tinktą, gali taip pat
daug ką suprasti ir apie žmogų. Stebint
pasaulį ateina kūrybinis įkvėpimas. 

Prie bebaimių kūrybinių ban dy  mų
„miksuoti” priskirčiau Tavo  P. Čaikovskio
„Oneginą”. Šio kla sikinio kūrinio pastatyme
laužai „libretto epochą” ir verti žiūrovą iš-
gyventi kiekvieną pilietį lėtai naikinusios so-
vietinės sistemos skaudžias patirtis. Ar
taip bandai priminti, iš kur mes atėję ir ko-
kios viso to pasekmės, ar tiesiog tai Tavo kū-
rybinė refleksija su istorija, su ta liūdna
praeitimi, kuri palietė Tavo šeimą, kurioje
brendo Tavo asmenybė?

Oneginą perkėliau į sovietinę pra -
eitį pirmiausia todėl, kad norėjau iro-

niškai pažiūrėti į tą laikotarpį, to gy-
venimo herojus ir to laikmečio vertybes.
Juk kūrinyje ponia Larina gy vena už-
darame dvarininkės pasaulyje, kuris
kažkuo panašus į uždarą, į tokį hiper-
bolizuotą ir koncentruotą gyvenimą
tarybinėje „komunalkėje”, kurioje po
bolševikinės revoliucijos gyveno pusė
Rusijos piliečių. Kodėl Larina, įtakinga

Scena iš D. Ibelhauptaitės ,,Fausto”. Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos.

Edgaras Montvidas – Faustas ir  Tadas Girininkas – Mefistofelis.

D. Ibelhauptaitė ir Dexter Fletcher skaičiuoja jau trečią bendro gyvenimo dešimtmetį.

Asmik Grigorian – Liza ir Kristianas Benedik -
tas – Germanas operoje ,,Pikų dama”. 



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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,,Surašymo” nr. 94 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: LAIKRODIS.

Kryžiažodį išsprendė:
gražina Santoski, Chicago, IL

Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

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

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS

Mirė 2018 m. Kalėdų rytą, gruo-
džio 25 d., Medford, OR, sulaukusi
103 metų.  

Gražina gimė 1915 m.  rugsėjo 15
d. Voroneže, Rusijoje, buvo
jau niausia iš penkių pedago-

go Juozo Vokietaičio ir Magdalenos
Tekoriūtės vaikų. Pasibaigus Pir-
majam pasauliniam karui, šeima
grįžo į Kauną, kur tėvas tęsė švie-
tėjišką veiklą, buvo chorvedys, lie-
tuviškos mokyklos kūrėjas.

Baigusi gimnaziją, Gražina
lankė Aukštuosius kūno kultūros
kursus Kaune. Kelerius metus mo-
kytojavusi, įstojo į Kauno univer-
sitetą ir jį baigė 1943 m., įgijusi kū -
no kultūros ir prancūzų kalbos
magistro laipsnį. Dar lavinosi Šve-
dijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. 

Gražina įsitraukė į sporto klu-
bų veiklą, kitus mokė gimnasti-
kos, tautinių šokių. Ji dalyvavo
tautinių šokių festivalyje Londone,
kai 1935m. vasarą lietuvių an-
samblis  pirmą kartą pasirodė tarp-
tautinėje arenoje. Tąsyk lietuviai
pelnė premiją už ,,Blezdingė-
lę”.  Gražina buvo Lietuvių tautinių
šokių instituto (LTŠI) garbės narė.   

Antrojo pasaulinio karo me-
tais, vokiečių okupacijos metu, G.
Vokietaitytė buvo paimta privers-
tiniams darbams ir Vienos ligoni-
nė je dirbo fizinės terapijos sky-
riuje.  1945 m. Salzburge ištekėjo už
Artūro Amono, su kuriuo buvo su-
sipažinusi dar Kaune – jis buvo vie-
nas iš trijų sportininkų, atstova-
vusių Lietuvai 1929 m. Europos  sta-
lo teniso pirmenybėse Budapešte.

Deja, Artūras žuvo automobi-
lio avarijoje 1952 m. Caracas, Ve-
nezueloje. Jam nepasisekė iš Vo-
kietijos atvykti tiesiai į Ameriką.
Pora tikėjosi apsigyventi kartu,
kai tik Gražina gaus JAV pilietybę. 

Kartu su broliu Algirdu Gra-
žina atvyko į Los Angeles 1948 m.
pabaigoje, pakviesti žymaus krep-
šininko Prano Lubino.  Su juo su-
si pažino tuomet, kai sportininkas
lankėsi Lietuvoje po 1936m. Iš pra-
džių ji dirbo aukle Dr. W. Bailey šei-
moje, mokė jų du vaikus prancūzų
kalbos, o iš jų išmoko angliškai.
Taip pat dirbo YMCA kaip plauki-
mo, gimnastikos ir slidinėjimo mo-
kytoja.   1954 m. G. Vokietaitytė
Amonienė persikėlė į St. Char-
les,  Missouri, kur  Lindenwood Co -
l lege buvo pakviesta dirbti pagal
specialybę – dėstyti kūno kultūrą ir
šokio meną. Šioje mokykloje ji su-
kūrė ir išvystė profesionalų šokio
meno fakultetą. Pati Gražina to-
bulinosi pas žymius  šokėjus, to-
kius, kaip kaip Martha Graham, ir
kviesdavo į Lindenwood aukšto ly-
gio modernaus šokio ansamblius.  

Gražina, po 26-erių metų dar-

bo, įgijusi Professor Emerita titu-
lą, 1980 metais persikėlė į Moraga,
CA, netoli San Francisco, pas bro-
lį Algirdą.  Jis irgi buvo išėjęs į pen-
si ją po daugelio mokytojavimo
metų. Jiedu, kiek leido sveikata, už-
siėmė sportu, kartu keliavo po JAV,
Meksiką ir Europą. 

Pirmą kartą po Lietuvos ne-
priklausomybės atgavimo Gražina
aplankė tėvynę 1992 m., kur susiti -
ko seniai matytus giminaičius.  Vė-
liau, iki pat 2008-ųjų, juos lankė kar-
tą per dvejus. Ji pagerbė savo tėvo
atminimą 2012 m., skirdama dide-
lę piniginę paramą Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijai. Už tą sumą mo-
kykla įsigijo sporto inventorių,
daug knygų knygynui ir kompiu-
terių.  

Broliui Algirdui mirus 1994
m., Gražina persikėlė į Ashland,
OR, kur gyveno jos gera draugė.
Ne  tekusi ir draugės,  ji persikėlė į
jaukią pagyvenusių žmonių gy-
venvietę Medford, OR.  Ten pagal iš-
ga les sportavo – lankė baseiną,
sporto salę, naudojosi kitomis svei-
katinimo paslaugomis.  Sulaukusi
94 metų, ji nusprendė išmokti nau-
dotis kompiuteriu, kad galėtų su
draugais ir giminėmis bendrauti
internetu.  Šį retą garbingo am-
žiaus moters pasiekimą aprašė net
vietos laikraštis. 

Dar vienas Gražinos svarbus
darbas – ji buvo knygos „Dr. Algir-
 das Vokietaitis, RAŠTAI”, išleistos
2003 m. Kaune, sudarytoja ir mece -
natė.  Tai atsiminimų, raštų ir do-
kumentų rinkinys – ten randama
daug žinių apie Algirdo ir kitų lie-
 tuvių antinacistinę veiklą,  

2018 m. sausio 12 d. Gražina ir
keli kiti gyvenvietės Rogue Valley
Manor senoliai davė interviu NPR
žurnalistei Sophia Mulder.  Jo ga-
li ma pasiklausyti RVM Gražina
Amonas-Story Corps Archive. Tai is-
torija, jautrus ir vertingas žvilgsnis
į šios nepaprastos Lietuvos dukters
gyvenimą.

Dėl Gražinos Vokietaitytės
Amonienės mirties nuliūdę liko:
sūnėnas Algirdas Kaare Vokietai-
tis Norvegijoje, dukterėčia Car-
men Vokietaitis Belmont, CA, bei
giminės Lietuvoje, taip pat daug jos
draugų JAV ir kitose šalyse.

Šv. Mišios už velionės sielą bu -
vo aukojamos vasario 1d., jos gyven -
 vietės koplyčioje, Medford, OR.  Lai-
dotuvės įvyks balandžio 27 d. Kau-
no Panemunės kapinėse. A. a. Gra-
žina ilsėsis šalia savo tėvų ir brolių
Algirdo ir Vytauto.

Velionės draugė
Danutė Janutienė

A†A 
gRAŽInA VOKIETAITYTĖ

AmOnIEnĖ

DRAUGO FONDAS

Tikslas – Amerika

Su 1,000 dolerių:
Viltis Jatulienė, Woodland Hills,

CA, garbės narė, iš viso 3,400 dol.

Su 166-100 dolerių:
Gediminas ir Sigita Damašiai, Li-

bertyville, IL, garbės nariai, iš viso
4,200 dol.

Vidmantas Raišys, Mercer Island,
WA, garbės narys, iš viso 3,400 dol.

Vincas ir Teresė Urbaičiai, Cleve-
land, OH, garbės nariai, iš viso 1,960
dol.

Aldona Juozevičienė, Oak Lawn,
IL, iš viso 300 dol.

Lydia Grauzdė, Riverside, IL, iš
viso 100 dol.

Su 50-25 dolerių:
Henrikas ir Ilona Lauciai, Union

Pier, MI, garbės nariai, iš viso 1,650
dol.

Kęstutis ir Vitalija Kebliai, Baton
Rouge, LA, garbės nariai, iš viso 1,078
dol.

Daiva Kezys, Oakland Gdns, NY, iš
viso 275 dol.

Vos tik saulė pažers gausiau spin-
dulių, pražys pirmosios žibutės,
skelbdamos pavasario pradžią.

Skubėdami žydėti augalai pamirš net
lapus išleisti. Kiekvienas augalas pa-
vasarį skuba, kad ankstesnės žolės jų
neužstotų. Kiekvienas augalėlis tie-
sia savo galvutę į pavasario saulę. Tai
metų laikas ir šventė, kurioje sutampa
dvasios ir gamtos prisikėlimas – pa-
budimas gyvenimui. 

Balandžio 14 d. švęsime Verbų
sekmadienį. Kalbininko K. Būgos nuo-
mone, žodis ,,verba”  giminingas lie-
tuviškam žodžiui  ,,virbalas”, patekęs
iš slavų kalbos dar prieš krikščionybę.
Tačiau pagrindine verba Lietuvoje yra
laikomas kadagys – amžinas gyvybės
simbolis.

Balandžio 21 d. švęsime šv. Vely-
kas. Velykos turi gilias tradicijas, var-
du einančias nuo ,,vėlės”. Tą dieną
mūsų protėviai lankydavę artimųjų

kapus. Kartu Velykos buvo ir gamtos
atgimimo šventė. Pagonių religijoje
kiaušinių dažymas simbolizuoja kos-
mosą, gyvybės atsiradimą, vaišingumą,

Velykų šventė ir gamtos pabudi-
mas, pavasario gyvybė ypač turėtų pa-
kelti mūsų energiją. Gal ne vienas iš
mūsų ramiai sau snaudėme, kaip žie-
mos patalo prispaustas daigas. 

Tad tegu Prisikėlimo šventė ir
bundanti gamta paragina mus judres-
niam gyvenimui.

Visus mielus Draugo fondo na-
rius ir rėmėjus, visus ,,Draugo” skai-
tytojus, bendradarbius, redakcijos, ad-
ministracijos darbuotojus sveikina-
me su Kristaus Prisikėlimo švente.
Linkime visiems šventinės nuotaikos
ir atgimstančio pavasario džiaugsmo. 

Visiems, jau atsiliepusiems į Drau-
go fondo pavasario vajų, tariame nuo-
širdų velykinį ačiū.

Draugo fondo direktorių taryba

Pavasario DF vajus tęsiasi

Atkelta iš 7 psl.

Augustinas: Tautines kapines dar
spėjome apeiti dviese (kartu su kapi-
nėmis skrupulingai besirūpi nan čiais
Sauliumi Balsiu bei Ra mū nu Buntinu),
tuo tarpu Šv. Kazimiero kapinėse pir-
mą kartą teko išsiskirti: Aistė pasiliko
kelioms valandoms ieškoti antkapių ir
paminklų, idant pažymėtume koordi-
nates, o aš važia vau lankyti Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejaus. Tik taip vis-
ką spėjome.

Apie Balzeko muziejų, didžiausią
lietuvių muziejų už Lietuvos ribų – jau
rašėme.

JAV lietuvių mokyklos

• Lietuvių mokyklų „Tikslas –
Amerika” žemėlapyje pažymėjome 20,
iš jų 7 Illinois, 6 – Pennsylvania ir 7 –
visose likusiose valstijose.

• Tai daugiausiai – jau uždarytos
parapinės mokyklos. XX a. pradžioje
buvo įprasta, kad kiekviena didesnė lie-
tuvių parapija turėjo ir savo mo kyklą.
Joje, kaip pasakojo dabar jau senyvi tų
mokyklų absolventai, lietuvės vie-
nuolės mokydavo vaikus ir lietuvių kal-
bos, todėl lietuvių parapinės mokyklos
padėjo išlikti lietuvybei.

• Kai kurios parapinės mokyklos
veikė bažnyčių pastatuose – tokių at-
skirai nežymėjome. Kitoms pastatyti
gana paprasti pastatai šalimais arba
priešingai: pastatytas naujas bažnyčios
pastatas, o buvusi „paprasta” bažnyčia
užleista mokyklai.

• Tačiau kelios įdomiausios lie-
tuvių mokyklos nestatytos „tiesiog dėl

funkcijos”, jų fasadus papuošė lietu-
viški užrašai, Vyčiai, taip vaikams su-
 darę labai lietuvišką aplinką. To kių at-
radome Waterbury (CT), Wor ces ter
(MA), Cicero (IL), Mt. Carmel (PA), Cle-
veland (OH), Chicago (IL), Mariana-
polis (CT). Kitur, nors mo kyklos ir ne-
atrodo lietuviškos (išsky rus užrašą
kertiniame akmenyje), vien jų dydis
liudija, kokia svarbi tuose miestuose
buvo lietuvių bendruomenė. Štai New
Philadelphia (PA), 1000 gyventojų mies-
te – triaukštė milžiniška lietuvių mo-
kykla.

• Po Antrojo pasaulinio karo pa-
rapinės mokyklos viena po kitos už vė-
rė duris, o vaikų auklėjimą vis labiau
perėmė JAV valstybė. Dipukai, norė-
dami įskiepyti vaikams lietuvybę, su-
kūrė atskirą šeštadieninių mo kyklų
tinklą. Kai kur tos šeštadieni nės mo-
kyklos naudojasi buvusių parapinių
mokyklų patalpomis: pa vyzdžiui, Cle-
veland, Philadelphia (Šv. Andriejaus
parapija), bet daugelis pa talpas nuo-
mojasi su lietuvybe nieko bendra ne-
turinčiose erdvėse. Kadan gi „Tikslas –
Amerika” žymime nekilnojamąjį lie-
tuvišką paveldą, o ne or ganizacijas,
savo patalpų neturinčių šeštadieninių
mokyklų atskirai ne galime žymėti.

• Apskritai daugelis parapinių lie-
tuvių mokyklų nėra įspūdingos, kad
vertėtų važiuoti pažiūrėti. Ta čiau gė-
rėdamiesi lietuvių bažnyčio mis, lie-
tuvių paminklais, pažvelkite ir į di-
džiules lietuvių parapines mo kyklas ša-
limais, nes jos – dar vienas lietuvių
bendruomenės istorijos ra jone veid-
rodis.

Sveikiname su Šv. Velykomis!
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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

Gavėnios ir Didžiosios savaitės pamaldų 

tVarkaraštIs
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

(14911 127th str., Lemont IL, 60439)

Asmeninės išpažintys – kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p. p.
iki 6 val. v.

Balandžio 14 d., Verbų sekmadienis – šv. Mišios – 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val.
v.

Balandžio 18 d., Didysis ketvirtadienis – 7 val. v. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis – 6:15 val. v. – Kryžiaus kelias, 7 val. v.
– Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 20 d., Didysis šeštadienis – 8 val. v. – Velyknaktis, šv. Mišios

Balandžio 21 d., Velykų sekmadienis – 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios,  9:30
val. r.  ir 11:30 val. r. – šv. Mišios

Balandžio 28 d., Atvelykis – Gailestingumo sekmadienis – 9 val. r., 11 val. r.
ir 6 val. v. – šv. Mišios. Po 11 val. r. šv. Mišių –  Atvelykio pietūs

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Balandžio 14 d., Verbų sekmadienis – 9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba,
11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba

Balandžio 18 d., Didysis ketvirtadienis – 5 val. p. p. – Paskutinės vakarienės
šv. Mišios

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis – 5 val. p. p. – Kristaus Kančios
pamaldos

Balandžio 20 d., Didysis šeštadienis – 4 val. p. p. – Velyknaktis, šv. Mišios

Balandžio 21 d., Velykų sekmadienis – 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios, 9:30
val. r. – šv. Mišios anglų kalba, 11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia
(9000 Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

Balandžio 14 d., Verbų sekmadienis – 11 val. r. – lietuviškos pamaldos su
Šv. Komunija. Palmės

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis – 11 val. r. – lietuviškos Didžiojo
penktadienio pamaldos su Šv. Komunija

Balandžio 20 d., Didysis šeštadienis – 10:30 val. r.  – Velykinių kiaušinių
„medžioklė” vaikams

Balandžio 21 d. – Velykos – 8 val. r. – Jungtinės Velykų Prisikėlimo pamal-
dos su Šv. Komunija; dalyvaus solistė. Velykiniai pusryčiai. 10:30 val. r. – lie-
tuviškos Velykinės pamaldos su Šv. Komunija.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
(2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632)

Balandžio 14 d., Verbų sekmadienis – 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Balandžio 18 d.,  Didysis ketvirtadienis – 7 val. v., Paskutinės vakarienės šv.
Mišios trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

Balandžio 19 d.,  Didysis penktadienis – 12 val. p. p., Kristaus Kančios
pamaldas praves kun. Gediminas Keršys

Balandžio 20 d., 9 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios  atnašaujamos dviem kal-
bom (angliškai ir ispaniškai)

Balandžio 21 d., Velykų (Kristaus Prisikėlimo) sekmadienis – 10 val. r.  šv.
Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Balandžio 28 d., Atvelykis (Dievo Gailestingumo  Sekmadienis)  – 10 val. r.,
šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Šv. Antano bažnyčia
1515 S. 50th Ave. (50 Ave. ir 15 th St. sankryža) 

Cicero, IL 60804

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis – 5 val. p. p. – Kryžiaus garbinimas
lietuvių kalba 

Balandžio 21 d., Šv. Velykos – 8:45 val. r. – Prisikėlimo Mišios lietuvių kalba

Balandžio 28 d., Atvelykis – 8:45 val. r. – šv. Mišios. Po Mišių – Velykų stalas
ir pabendravimas lietuvių susirinkimų kambaryje.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

(5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558)

Balandžio 14 d. 11:30 val. r. – Verbų-Palmių sekmadienio pamaldos su Šv.
Vakariene-Komunija. (Pamaldų metu veiks Vaikų kambarėlis –  atsiveskite
savo vaikus ar anūkus)

Balandžio 18 d.  8 val. v. –  Didžiojo ketvirtadienio meditacinės pamaldos
žvakių šviesoje su Šv. Vakariene-Komunija.

Balandžio 19 d.  6:30 val. v. – Didžiojo penktadienio vakarinės pamaldos su
Šv. Vakariene-Komunija. (Pamaldų metu veiks Vaikų kambarėlis)

Balandžio 21 d.  11:30 val. r. – Šv. Velykų-Prisikėlimo pamaldos. Šv.
Vakarienės-Komunijos nebus. (Pamaldų metu veiks Vaikų kambarėlis). Po
pamaldų lauke vyks „EGG HUNT” (atsineškite kiaušiniams krepšelius)

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

kurią šiemet išleido  Draugo fondas, galima įsigy-
ti ,,Draugo” knygyne, 4545 W. 63th Str., Chicago,
IL. Kaina – 50 dol. Pridėtinis Illinois valstijos ver-
tės mokestis – 9.25 proc. arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.
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www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma Virginija

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 17 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte
toliau žiūrėti LRT istorinės serijos ,,Laisvės kai-
na. Partizanai”.

�  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!

Jaunimo centro metinis narių susirinkimas balandžio 28 d. Jaunimo cent-
re, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Registracija – 1 val. p. p.,
suvažiavimo pradžia – 1:30 val. p. p. Bus perskaitytas metinis Jaunimo cent-
ro veiklos pranešimas, aptarti atlikti centro atnaujinimo darbai, vyks rinkimai
į tarybą ir Revizijos komisiją. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Aš ir tu, abu kartu, mes galime!

Po susirinkimo visus kviečiame į lietuviškos dokumentikos festivalį –  5 val.
p. p. mažojoje salėje bus rodomas R. Kudzmanaitės filmas ,,Aš priglaudžiau
prie žemės širdį” apie seseris Chodakauskaites – Sofiją Smetonienę ir Jadvygą
Tūbelienę.

Mokykla ,,Saulėtas krantas” (2929 South Seacrest Blvd., Boynton Be-
ach, FL) kviečia kartu švęsti šv. Velykas! Balandžio 20 d., šeštadienį, nuo
11 val. r. iki 2 val. p. p. mokykloje vyks margučių marginimo vašku ir ki-
tais būdais užsiėmimai, o po to – margučių ridenimo rungtynės, gražiau-
sio ir tvirčiausio margučio rinkimai. Svečiuosis Velykų močiutė ir Velykų zu-
ikis. Per Skype girdėsime kun. Gintaro A. Joniko sveikinimą. Suneštinės
vaišės ir kiaušinių ,,medžioklė” vaikams. 

Daugiau informacijos tel. 954-993-4364 (Ingrida).

Balandžio 24 d., trečiadienį, 7 val. v. 
A. Stonys, ,,Moteris ir ledynas” – dalyvaus režisierius

Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.
E. Belickas, ,,Tumo kodeksas” – dalyvaus režisierius

Balandžio 26 d., penktadienį, 7:30 val. v.
A. Lekavičius, ,,Spec. Žvėrynas” – dalyvaus režisierius

Balandžio 27 d., šeštadienį, 7 val. v.
R. Rakauskaitė, ,,Kelionės namo” – dalyvaus režisierė

Balandžio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 
M. Survila, ,,Sengirė” – dalyvaus režisierius

Balandžio 28 d., sekmadienį, 5 val. p. p. 
R. Kudzmanaitė, ,,Aš priglaudžiau prie žemės širdį”

Gegužės 3 d., penktadienį, 7 val. v.
M. Jablonskytė, ,,Lituanie, mano laisvė”

A. Marcinkevičiūtė, ,,Iš kur tas švytėjimas” – dalyvaus režisierė

LDFF – Lithuanian Documentary Film Festival
Inf. 312-375-2728

Choras ,,Ave Musica” 
kviečia į pavasarinio šėlsmo puotą-koncertą

PLC Fondo salėje, 
17911 E. 127th Str., 
Lemont, IL 60439.

Koncertas, šventinė vakarienė ir šokiai iki pirmųjų gaidžių!

Informacija ir bilietai tel. 630-247-4422. 

Balandžio 27 d.
6 val. v.


