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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 83 dienos

AUDRIUS PLIOPLYS

Mūsų šeimoje ir apskritai lietuvių kultūroje margučių
marginimo tradicija yra labai stipri. Mano sesuo Ramutė
Plioplytė šią meno šaką buvo išvysčiusi tobulai.  

Ramutė 1953 m. gimė Kanadoje, Toronte. Pasku-
tiniosios poliomielito ligos epidemijos metu, bū-
dama trejų metų ji susirgo polio liga – vos

prieš Salk skiepo atradimą. Ši liga suparalyžiavo jai
kojas. Su šeima ji 1964 m. persikėlė į Čikagą.

Baigusi studijas University of  Chicago, ji dvejus
metus gyveno komunistų valdomoje Lietuvoje, kur
studijavo lietuvių lingvistiką Vilniaus universitete
ir domėjosi liaudies menu ir papročiais. Dažnai
lankydavo valstybinius muziejus, studijuodama se-
novinio lietuviško liaudies meno pavyzdžius. Savo
įgūdžių lavinimui ji susisiekė su tolimuose Lietuvos
kaimuose gyvenančiais liaudies meistrais. Ji susi-
pažino su jų meninės išraiškos stiliais, juos išplėtė
ir patobulino.  

– 3 psl.

Ramutės Plioplytės margučiai

Nuostabus Ramutės palikimas – jos rankomis išmarginti margučiai.

Velykos – visų laikų vilties šventė 

Kuo ypatingas balan-
džio mėnuo buvo se-
nuosiuose, istoriniuo-

se ,,Draugo” leidiniuose:
čia ypatinga šviesa šviečia
Velykų tema – Kristaus pri-
sikėlimo ir vilties bei tikėji-
mo šventė. Tuos 110 metų
kasdien spausdinto mūsų
laikraščio temos bei analizuotos
problemos – įvairios, kaip ir pats gy-
venimas. Skaitant to laikotarpio
straipsnius, supranti, kad tuometi-
nis, ,,Draugo” aprašomas mūsų

tautiečių gyvenimas bendražmogiš-
kąja prasme buvo labai panašus į da-
bartinį: taip pat, kaip ir mes dabar, jie
laukdavo šv. Velykų, tarsi dar vienos ga-
limybės nors trumpam pakilti virš kas-

dienybės. O pastaroji – tuomet, kaip ir
dabar – buvo įvairi ir nenuspėjama, ku-
pina ne tik džiaugsmų, bet ir skaudžių
pergyvenimų, nelaimių. 

– 10 pls.

1914 metų velykinis numeris (balandžio 9 d.) – tuomet ,,Draugui” nebuvo nė penkerių…

Mieli skaitytojai,
,,Draugas”
jus šiandien

sveikina taip pat,
kaip ir prieš
daugiau nei

šimtmetį: 
,,Sveiki sulaukę
Šventų Velykų”.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Kad turėtum ramybęVisi turėjome ir turbūt turime
įvairų supratimą apie tai, kas
yra geras gyvenimas. Bė-
gant laikui ir kaupiantis

gyvenimo patirčiai tas suprati-
mas keičiasi. Galiausiai priauga-
me prie dieviškosios išminties,
kad geras gyvenimas yra ra-
mus gyvenimas ir tos ramy-
bės nereikia niekur ieškoti – ji
mumyse, tik reikia ją prikelti!
O prikelti mumyse naują žmogų su
nauja ramybe gali tik prisikėlimo Vieš-
pats, Jėzus Kristus. Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys (2
Kor.5:17).

Dažnai žmonės galvoja, kad Dievas iš mūsų nori atimti gyvenimo
džiaugsmą, bet taip nėra, nes Jis nori pridėti tai, ko mums trūksta.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (Jn.
10:10). Jis atėjo gydyti ir gelbėti, visų pirma gelbėti mus iš mūsų ne-
žinojimo ir nesupratimo. O kad tu šiandien suprastum, kas tau at-
neša ramybę! (Lk. 19:42). Po prisikėlimo pirmą kartą aplankydamas
savo išsigandusius mokinius Jėzus palaimino ramybės palaiminimu:
Ramybė jums! (Jn. 20).

Su tuo pačiu ramybės palaiminimu Jis šiandieną beldžiasi ir į
tavo neramaus gyvenimo duris. Jei išgirsi, įtikėsi ir atversi širdies
duris, Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų šir-
dis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil. 4:7)

Palaiminto jums dvasinio 
prisikėlimo ir

Krikščioniškų Šventų Velykų! 

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

Šv. Velykų sveikinimas

Tuščias kapas
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo... Pasilenkęs jis mato nu mestas drobules, tačiau į vidų nėjo (Jono
20; 4–5) – skaitome Velykų ryto Evangelijoje, kai Kristaus apaštalai nuskubėjo prie kapo ieškoti Jėzaus.

Mes taip pat kasdien ieškome dėmesio, meilės, savigarbos, laimės ar uždarbio, kad išlaikytumėme savo
šeimas, kad būtų patogiau bei saugiau gyventi. Ieškome savo tautinės tapatybės, šeimos šaknų, to-
limų giminaičių, seniai matytų draugų. Kaip natūralu ieškoti Jėzaus bei tikėjimo prasmės per kitų

pavyzdį, maldą, Dievo žodį. Mes neieškome to Dievo, kuris stebuklingai išpildys visus mūsų norus ir troš-
kimus – per Jėzų Kristų mes ieškome to Dievo, kuris tapo vienu iš mūsų ir ve da į nenykstantį džiaugsmą,
ramybę ir atleidimą.

Šalia visų Velykų švenčių tradicijų raskime laiko dalyvauti Didžiojo Ve lykų Tridienio apeigose, kurio-
se per liturgiją, Dievo žodį minime Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir Prisikėlimą.

Velykinė džiaugsmo viltis telaimina Jūsų šeimos narius bei bendruomenes, išsisklaidžiusias po visus
žemynus!

Pagarbiai Kristuje,
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės

sveikinimas Lietuvos žmonėms šv. Velykų proga

Mielieji,  
mūsų akyse iš naujo skleidžiasi Velykų stebuklas!
Kaip laimėjimas prieš tamsą, kaip išsivadavimo ir atgi-
mimo jausmas – toks brangus mūsų tautai ir valstybei.
Todėl didžiausia šios dienos dovana – padrąsinimas,
skirtas kiekvienam.
Atraskime jame tikėjimą ir viltį, meilę greta esantiems
žmonėms ir Lietuvai.
Tai, kas visada suteikia jėgų ir tikro džiaugsmo.
Linkiu Jums daug energijos, šviesos ir šilumos – kad
širdyse skambėtų ir šio ryto varpai, ir pavasario paukš-
čiai.

Visiems
– gražios Velykų šventės!
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Privaloma elektroniniu būdu užsiregistruoti
www.rinkėjopuslapis.lt. Užsiregistravę rinkėjai bus
įtraukti į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atsto-
vybės rinkėjų sąrašus.

Visi rinkėjai, pageidaujantys balsuoti užsieny-
je, privalo registruotis iš naujo prieš kiekvienus rinkimus
– net ir tie rinkėjai, kurie nuolat gyvena užsienyje
ir jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkė-
jų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar referendu-
muose.

Rinkėjų registracijos metu nurodyti duomenys
naudojami tik rinkimų organizavimo tikslais.

Rinkėjai, ketinantys balsuoti užsienyje paštu
arba asmeniškai, turi  užsiregistruoti rinkėjų, bal-
suojančiųjų užsienyje, elektroninėje registracijos sis-
temoje: https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-
registracija.

Balsuoti bus galima:
A. Asmeniškai atvykus į ambasadą (ar į kitą LR

diplomatinę atstovybę, pagal gyvenamąją vietą)
rinkimų dieną ar išankstinio balsavimo metu.

B. Paštu, jei tai būsite nurodę rinkėjo registra-
cijos metu. Jūsų nurodytu adresu gausite balsavimo
biuletenį ir informaciją kaip užpildyti ir išsiųsti už-
pildytą biuletenį paštu į LR ambasadą Washingtone
ar į kitą LR konsulatą  NY, LA ar Čikagoje. 

Elektroninė registracija:
Dažniausiai užduodami klausimai

Ar galima užsiregistruoti balsavimui užsienyje kitais
būdais?

Maloniai kviečiame registruotis internetu
https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registraci-
ja. Neturintiems galimybių tai padaryti, taip pat  ga-
lima užsiregistruoti užpildant popierinį prašymą ir
siunčiant jį el. paštu rinkimai.us@urm.lt arba paštu:

Embassy  of  the Republic of  Lithuania in Wa-
shington, DC, 2622 16th St NW, Washington, DC 20009

Ką daryti, jeigu neturiu galiojančio paso?
Jeigu nesate praradęs Lietuvos Respublikos pi-

lietybės, tačiau neturite galiojančio asmens doku-
mento, galite registruotis ir balsuoti su pasibaigusiu
galioti Lietuvos Respublikos pasu ar asmens tapa-
tybės kortele.

Ką daryti, jei nepavyksta užsiregistruoti?
Jei nepavyksta užsiregistruoti, patikrinkite, ar

teisingai nurodėte visus duomenis (vardą ir pavar-
dę parašėte lietuviškomis raidėmis tiksliai taip,
kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pase, nurodytu
formatu įvedėte telefono numerį, pažymėjote visus
privalomus laukelius ir kt.) arba parašykite į am-
basadą  rinkimai.us@urm.lt arba skambinkite tel.:
+1 202 234 5860.

Ar bus galima balsuoti paštu?
Taip. Rinkėjo registracijos prašyme galite nu-

rodyti, kokiu būdu pageidaujate balsuoti:

* paštu (registracijos prašyme nurodytu gyve-
namosios vietos adresu JAV Jums bus išsiųsti bal-
savimo dokumentai, kuriuos įdėję į atgalinį amba-
sados  apmokėtą voką  galėsite nemokamai  išsiųs-
ti į ambasadą  paštu); 

Svarbu, kad pašte pažymėtame antspaude
data nebūtų vėlesnė nei gegužės 12 d.  (arba 26 d.
per antrą turą).

* ar atvyksite balsuoti asmeniškai į ambasadą
ir konsulatus Čikagoje, New Yorke, Los Angeles nu-
statytomis dienomis ir laiku.

Atskiruose rinkimuose galite pasirinkti skir-
tingą balsavimo būdą (pavyzdžiui, gegužės 12 d.
rinkimuose  galite  balsuoti  paštu  arba   asmeniš-
kai ambasadoje, o gegužės 26 d. rinkimuo se – Lie-
tuvoje).

LR ambasados JAV inf.

RINKIMAI – 2019. Ką ir kada rinksime?

Gegužės 12 d. vyks Lietuvos Respublikos Prezi-
dento rinkimai.   Kartu su Respublikos Prezidento rin-
kimais gegužės 12 d. vyks privalomieji referendumai dėl
pilietybės išsaugojimo ir Seimo narių skaičiaus maži-
nimo. Rinkėjai, užsiregistravę balsuoti Prezidento rin-
kimuose, tuo pačiu bus užregistruoti ir balsavimui pri-
valomuosiuose referendumuose.

Gegužės 26 d. vyks rinkimai į Europos Parlamentą
ir galimas pakartotinis balsavimas (antras turas)  Pre-
zidento rinkimuose.

Atitaisymai
Prie Rasos Kazlaitės str. ,,Draugo” kovo 30
d. numeryje ,,Ir tas žodis buvo Dievas” pri-
dėtoje Bradūnų šeimos nuotraukoje – K. Bra-
dūnaitė, anūkė Vaiva (ne Viktorija, kaip klai-
dingai buvo nurodyta paraše), dukra Elena
ir K. Bradūnas. Klaidą pastebėjo Bradūnų
duktė Lionė Bradūnaitė-Kazlauskienė. Ačiū
už jūsų pastabumą.

Balandžio 16–18 d. ,,Draugo” laidoje pra-
nešime apie a. a. dr. Meilutės Biskis laido-
tuves (11 psl.) įsivėlė klaida nurodant ,,Sau-
lutės” adresą. Turi būti: ,,Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 1133 Amber Drive, Lemont, IL
60439, sunlightorphanaid.org. Atsiprašome.

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

Atkelta iš 1 psl.

Gyvenimo kelionėje polio liga Ramutės niekuomet ne-
sustabdė, jos aistros menui nenutildė. Savo meno kūrinius
ji rodė keliose parodose Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je Čikagoje ir daugelyje kitų meno parodų Čikagos apylinkėse.
Jos išmargintų margučių nuolatinį rinkinį galima matyti Bal-
zeko muziejuje. Jos meno pavyzdžių taip pat galima stebėti
University of  Minnesota, Toronto viešojoje bibliotekoje ir
Portsmouth muziejuje, Anglijoje. 

Be meno darbų, Ramutė buvo užsidegusi lietuvių kalba.
Daugelį metų ji dėstė lietuvių kalbą Pedagoginiame litua-
nistikos institute Čikagoje. 1982 m. jos lietuvių kalbos tyri-
nėjimai buvo išspausdinti moksliniame žurnale ,,Mūsų kal-
ba”. Šis svarbus darbas 2009 m. buvo perspausdintas knygoje
,,Šiaurės Amerikos lietuvių kalba”. Ji į anglų kalbą išvertė
kelis lietuvių kalbos vadovėlius, o 1990 m. pati parašė vado-
vėlį lietuvių kalbos savamoksliams. Dėl Lietuvoje tuo metu
vykusių politinių pasikeitimų knyga nebuvo išspausdinta.
2003 m. Čikagoje ji pati išleido knygą ,,Lietuvių kalbos isto-
rija”.

2007 m. ji staiga mirė, pakirsta širdies ligos. Jos meno dar-
bų pavyzdžių, jos mokslinių darbų kopijų ir apie ją parašy-
tų straipsnių galima rasti neseniai atnaujintame tinklalapyje:

Ramute-Plioplys.com. Šį patrauklų tinklalapį api-
pavidalino Eugenijus Krukovskis. 

Kviečiu apsilankyti Ramutės tinklalapyje ir
apžiūrėti jos meninius pasiekimus. Jos išmar-
ginti margučiai stebina savo grožiu ir kruopščiu,

ilgai trunkančiu darbu. Jos išskutinėti margu-
čiai yra labai subtilūs, o kabantys paukščiai – tik-
rai originalūs.

Linksmų Velykų!
Vertė Rimas Černius

Ramutės Plioplytės margučiai

Ažūrinis kiaušinis                                                               Povas                                            Šeimos�archyvo�nuotraukos
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TELKINIAI

MILDA ŠATIENĖ

Kovo 31 d., po lietuviškų šv. Mišių, au-
kotų kunigo Gedimino Keršio Cicero Šv.
Antano bažnyčioje, visi rinkosi į para-
pijos kavos kambarį. Pravėrus duris
nieko nenustebino skaičius 90 ant sta-
lelio tarp gėlių. Susirinkusieji atvyko pa-
sveikinti ilgametės parapijietės ir vi-
siems gerai pažįstamos šio kambario
lankytojos Marijos Remienės su ypatin -
ga sukaktimi. 

M. Remienė yra žinoma, dosni
aukotoja ir visuomenininkė
JAV ir Lietuvoje. Ji – ne vie-

nos knygos autorė ir sumanytoja, pa-
dėjusi surinkti medžiagą ir iš visuo-
menės sukaupti lėšų toms knygoms iš-

leisti. Jubiliatės visuomeninė veikla
yra labai plati ir daugiašakė. Lietuvių
Fonde ji pasišventusiai dirbo daugiau
kaip 20 metų. Ji nuoširdžiai rėmė Put-
namo seseles, padėdama rengti Madų
parodas ir tokiu būdu sutelkė nemažai
lėšų. M. Remienė priklauso laikraščio
„Draugas” leidėjų tarybai, vėliau buvo
išrinkta Draugo fondo pirmininke.
Gimtinėje Musninkuose įsteigtas jos
vardo muziejus, kur saugomos jos šei-
mos relikvijos, atspindinčios ilgą ir
garbingą gyvenimo kelią. 

Kavos kambario vedėja Audronė
Bernatavičienė gausiai susirinkusius
pakvietė vaišintis cepelinais, kava ir
pyragėliais. 

Pakviesta vesti M. Remienės pa-
sveikinimą muzikė Vilma Liobikienė
pradėjo savo pačios sukurtais pos-

Balandžio 13 d., šeštadienį,
New Yorko Maironio li-
tuanistinėje mokykloje

vyko Margučių šventė. Mairo-
niukai, jų tėveliai, mokytojai ir
mokyklos svečiai  – visi kartu
smagiai dažė margučius. Mar-
ginimas vyko bičių vašku, val-
gomais dažais. mokytojos Ra-
mona ir Rūta parodė margučių
dekupažo techniką (daiktų de-
koravimo įvairiais piešinėliais –
Red.) ir  marginimą skutimosi
putomis su įmaišytais dažais, kai
kiaušiniai virsta „marmuriniais”.

Nudažę kiaušinius visi sma-
giai varžėsi margučių rideni-
me.

MLM inf. 

Cicero lietuviai sveikino 
visuomenininkę Mariją Remienę

CICERO, IL mais. ...Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,
/ Uždegėt meile širdis daugelio žmonių
/ Priimkite šiandieną padėkos ugnelę /
Iš vi sų čia susirinkusių širdžių. V. Lio-
bikie nė ilgą M. Remienės gyvenimo ke-
lią palygino su jubiliatės pačios su-
kurta „gy venimo daina”. „Jūsų dainoje
posmų labai daug, vieni šviesesni, kiti
galbūt tamsesni. Šią dainą Jums padėjo
kurti Aukščiausiasis. Jis apdovanojo
Jus tvirtu tikėjimu, požiūriu ir cha-
rakteriu. Visa tai Jus vedė į priekį, ne-
lei do sustoti ir nuleisti rankų”... Tada
ji perskaitė sveikinimą, kurį pasirašė
JAV LB Cicero apylinkės lietuviai. Ju-
biliatė daug metų buvo šios Bendruo-
menės pirmininkė. Karilė Liobikaitė
įteikė jubiliatei puikių  rožių puokš-
tę. A. Bernatavičienė patiekė didžiulį
tortą, papuoštą lietuviška atributika –
raudonos, žalios ir geltonos spalvos gė-
lėmis. Visi sugiedojo „Ilgiausių metų”. 

Šventės dalyviai buvo pakviesti pa-
sveikinti jubiliatę ir pasidalinti prisi-
minimais. JAV LB Cicero apylinkės pir-
mininkė Birutė Zalatorienė kalbėjo,
kad M. Remienė visą gyvenimą pa-
šventė Lietuvai ir kitiems. Ji surinko
a. a. kunigo Kęstučio Trimako dieno-
raščius, ir buvo parašyta knyga apie jo
gyvenimą, paaukotą žmonėms. Adv.
Saulius Kuprys, ilgametis ,,Draugo”
laikraščio leidėjų tarybos narys, kal-

bėjo, kad M. Remienės veikla remiasi
į tris kertinius ramsčius: religiją, Lie-
tuvių Fondą ir Draugo fondą. Šiose sri-
tyse ji atliko didžiulį darbą. Šių eilučių
autorė prisiminė, kai būdama Jaunimo
centro direktore, ji daug metų dar-
niai bendradarbiavo  rengiant rengi-
nius kartu su M. Remiene, tuo metu bu-
vusia LB Kultūros tarybos pirmininke.
Irena Messanger prisiminė, kai vaidi-
no ,,Žaltvykslės” dramos trupėje, ku-
rios veiklą nuoširdžiai rėmė jubiliatė.

Jubiliatę sveikino ir Algis Kirka,
Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Vida Kup-
rytė, Jazmyna Baukus, Genutė Sąlyga,
Agnė Medžasovienė ir kiti. 

Padėkos žodį M. Remienė tarė su-
sijaudinusi. Ji dėkojo A. Bernatavi-
čienei, V. Liobikienei, B. Zalatorienei,
Aušrelei Sakalaitei ir visiems šventės
dalyviams. Jubiliatė sakė,  kad pati
mieliausia jai yra Šv. Antano bažnyčia
Cicero, kur prabėgo daug jos metų. Ji
džiaugėsi muziejumi Musninkuose ir
kvietė tautiečius prenumeruoti laik-
raštį ,,Draugas”. Iš daugybės suorga-
nizuotų renginių jubiliatei labiausiai
įsiminė berniukų choro ,,Ąžuoliukas”
ir pramoginių šokių grupės ,,Žuvėdra”
pasirodymai. 

Linkime gerb. Marijai Remienei
Dievo palaimos, geros sveikatos, sėk-
mės ir daug saulėtų dienų.

Pasveikinimą Vilma Liobikienė pradėjo pačios sukurtais posmais.
J.��Kuprio�nuotraukos

Tortą su degančiomis žvakutėmis jubiliatei įteikia Algis Kirka.

NEW YORK, NY

Margučių
šventė

Smagu dažyti – dar smagiau ridenti! MLM�nuotraukos



DRAUGAS 2019�BALANDŽIO�20�d.,�ŠEŠTADIENIS 5

RASA KAZLAS 

„‘Sengirė’ yra vieta, kurioje ne tik ištirpsta laiko ribos,
bet ir viskas, kas egzistuoja, stiebiasi į amžinybę. Šis
filmas nufilmuotas paskutiniuose išlikusiuose seno-
sios girios plotuose Lietuvoje. Poetiškas, netipiškas
filmas apie gamtą kviečia žiūrovus į begalinę kelio-
nę. Pradedant nuo miš ko brūzgynų iki vilkų urvų, ky-
lant aukštyn į juodųjų gandrų lizdus ir neriant gilyn
į povandeninius miš kus, ir sugrįžtant į pakraštį miš-
ko, kur gyvena žmogus. Nėra jokio už kad rinio balso,
tik be veik apčiuopiami, stiprūs girios ir jos gyvento-
jų garsai bei kamera užfiksuotos magiškos akimirkos”,
– oficialia me filmo apra šyme taip pristatomas reži-
sieriaus Mindaugo Survilos uni kalus filmas „Sengirė”,
kuris jau spė jo apkeliauti pasaulio prestižinius ki no
festivalius, yra pelnęs daugiau nei dešimtį tarptautinių
bei nacionalinių apdovanojimų. 

Mindaugai, gal galite papasa ko ti, kaip Jums kilo min-
tis imtis būtent tokio kūrybinio sumanymo, kuris bent jau
artimiau pažįstančiam kino pasaulį, atrodo ne nu spėjamas,
nesurežisuojamas, ir jį įgyvendinti gali trukti ne vienerius
metus. Filmuoti gamtą kiek vie nam kino kūrėjui tikras iš-
šū kis, juolab nežmonišku greičiu le kiančio pasaulio sąly-
gomis? 

Kai mokiausi ketvirtoje klasėje, man tėtis pa-
dovanojo „Zenit B” – veidrodinį foto aparatą (tais lai-
kais tokio foto aparato kaina prilygo mė nesio atly-
ginimui). Jau nuo penktos klasės pradėjau kryptin-
gai fotografuo ti gamtą, nes norėjosi žmonėms pa sa-
koti tai, ką matau, ką jaučiu. Kad dar labiau su-
prasčiau mane supančią gyvąją gamtą, pasirinkau
biologijos studijas Vilniaus universitete. Apsi gynęs
magistro laipsnį, vėliau pradėjau mokytis „kino”
dirbdamas operatoriaus asistentu. Bendraudamas su
žmonėmis, dirbančiais kino srityje, supratau, kad
daugelis žmonių ne mėgsta tipinių filmų apie gamtą.
Ir tada man tapo aišku, kad privalau padaryti filmą
apie mišką žmonėms, kurie nemėgsta tipinių filmų
apie gamtą. Todėl filme ir nėra užkadrinio balso, nėra
muzikos ir pan. 

Koks buvo filmavimo procesas? Su kokiais kūrybos sun-
kumais susidūrėte akistatoje su Gamta?

Kiek filme yra scenų, praktiškai tiek ir naudo-

ta skirtingų filmavimo metodų: filmavimas tiesiog
ant že mės: skirtingų palapinių, skirtingų maskuočių
gamyba ir jų parinkimas, skirtingi prie objekto
priėjimo būdai. Filmuojant aukštai medžiuose vėl
buvo skirtinga specifika (reikėjo iš mokti naudotis al-
pinistine įranga, suprasti, kaip optimaliausia būtų
įrengti palapines). Po vandeniu filmuojant – vėlgi vi-
siškai kita stichija. Reikėjo nemažai metų lavinti nar-
dymo įgūdžius, kad būtų įmanoma įam žinti norimus
kadrus. Pavyzdžiui, ten, kur filmavome, buvo amži-
na tamsa bei +3 C laipsniai, nepriklauso mai nuo to,
ar buvo filmuojama žiemą, ar vasarą.

Jūsų filmas „Sengirė”, tikslingai ar tiesiog sutapus ap-
linkybėms, aktualus ir skatinantis tapo priešintis ma siškai
naikinamiems Lietuvoje me džiams. Filmas pasi rodė tokiu
laiku, kai visuomenėje kilo sąjūdis prieš plynus senų miš-
 kų kirtimus. Gal šio filmo tikslas ir buvo sustabdyti barbarybę
prieš žaliąją gamtą?

Šiek tiek papasakosiu šio filmo priešistorę, kad
būtų aiškiau. Filmui „Sengirė” kryptingai ruošėmės
(ieš ko jom labai retų herojų, konstravome įrangą, mo-
kėmės filmuoti ir t. t.) 8 metus. Patys filmavimai tru-
ko dar 4 metus. Tad noriu pasakyti, kad  nebuvo įma-
noma nuspėti, kokia pilietinė situacija bus po 12
metų. Kūrėme fil mą prie nieko nesitaikydami, nie-
kam nenorėdami patikti ar nepatikti. Tie siog norė-
jome žmonėms parodyti, kad miškus galima ir rei-
kia vertinti ne tik pinigine išraiška, tarkime, už kiek
nukirsdintą mišką galima parduoti ir pan. Norėjo-
me parodyti miš ką, kaip didžiulius namus, kurių daž-
nai ne tik trumpam užsukę į mišką, bet ir nuolat jame
būnantys žmonės  nepastebi. Buvo tokių atvejų, kai
pa žiūrėję filmą, prie manęs priėję miš kininkai sakė:
„Ži nai, mes 30 metų miškuose dirbame, bet tokių vaiz-
dų nesame matę”. Žmo gus saugo tada, kada myli. O
myli tada, kada pažįsta. Mūsų tikslas buvo supa-
žindinti žmo nes su gyvuoju mišku ir jo kasdieniu gy-
venimu, ir turėjome vilties, kad bent viena šimtoji
procento jų dalis pamils gamtą. O kai jau mylės, gal
ir nekils noras naikinti?  

Jūsų prigimtiniai santykiai su Gamta. Kas turėjo įta-
kos Jūsų pasaulėžiūrai ir asmenybės formavimui?

Mano senelis sakydavo: „Grįžta iš makyklas, ant
mataciklioko ir lakia pas savas ‘paukštytes’.” Iš tie-
sų taip ir būdavo. Jeigu turėdavau nors kiek laisvo
laiko, eidavau ne kur nors su draugais pasėdėti, bet

Filmas „Sengirė” lietuviškos do kumentikos fes-
tivalio rėmuose bus ro domas balandžio 28 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. AMC Woodridge 18 kino te-
atre (10000 Woodward Ave., Woodrid ge, IL
60517).

važiuoda vau į mišką, pelkę ar pievą. Ten buvo
mano draugai, mano nusiraminimas ir manoji at-
spirtis. O įvardinti, ko kios įtakos turėjo? Man tai per
su dėtingas klausimas. Matyt, kad į jį at sakyti reikėtų
prašyti jau psichologų analizės.

Filmas „Sengirė” susilaukė ne regėto susidomėjimo vi-
same pa sau lyje. Ar tai nėra ženklas, kad ko kie bebūtų ci-
vilizacijos pasiekimai, kokiu komerciniu ir finan siniu go-
duliu bebūtų ištroškusi visuomenė, kiekvienam žmogui Gam-
ta vis dėlto yra svarbi. Taigi gal teko girdėti žiūrovų išskirtinių
atsiliepimų apie Jūsų filmą, kurie ypač Jus patį nustebi-
no?

Tiesą sakant, filmas buvo rodo mas Biržuose, Vil-
kaviškyje, Vilniuje, Sydney, New Yorke ir net Lu-
kiškių ka lėjime. Atrodo, kad tai absoliučiai skir-
tingos erdvės, skirtingi pasauliai, ir žmonės, ten gy-
venantys, turėtų būt visiškai skirtingi ir filmą ma-
tyti visiškai skirtingai. Tačiau 90 proc. auditorijos
klausimų po filmo buvo beveik identiški. Tai tik dar
kartą patvirtina – kad ir kokios būtų ap linkybės,
žmonėse yra išlikęs „miško genas”. Tereikia jį „pa-
krutinti”, ir jis pabunda.

Filmuojant aukštai medžiuose, teko išmokti naudotis alpinistine įranga ir „paskraidyti”
200 m aukštyje.    

Mindaugas Survila savo filmu norėjo parodyti, kad miške gyvena daugybė gyventojų, ku-
rių nepastebi net miškininkai.

Filmas, žadinantis „miško geną”

Filmo „Sengirė” režisierius ir operatorius Mindaugas Survila tiki, kad kiekvienas žmogus turi „miško geną”, tik reikia jį pažadinti. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Filmavimams Mindaugas Survila ruošėsi 8 metus ir dar ket-
verius metus filmavo įsimintinus „Sengirės” kadrus.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Kadangi baiginėjasi mano kaip ŠAAT pirmi-
ninko kadencija (gale vasaros bus Šiaurės
Amerikos ateitininkų narių susirinkimas, ku-

rio metu bus renkama taryba, o, pagal numatytą tvar-

ką, nauja taryba išsirinks kitą pirmininką), šis
Šventų Velykų sveikinimas ir yra paskutinis, kurį ra-
šysiu ateitininkų vardu. Dažnai rašydamas sveiki-
nimus švenčių progomis, pasidomėdavau, kokiomis
mintimis tomis progomis dalindavosi Šventasis Tė-
vas Popiežius Pranciškus. 

Šiame sveikinime neplanavau plačiau cituoti
mūsų Popiežiaus Pranciškaus žodžių, bet, mieli
skaitytojai, iš visos širdies jūsų prašau vieno: nesi-
leiskite įtakojami tų, nesileiskite klaidinami tų, ku-

rie menkina Pranciškų, kurie skelbia,
jog jis yra tiktai dar vienas klystantis
katalikas, ir, jeigu jis nekalba „ex cat-
hedra”, jo nuomonė tėra tiek pat ver-
tinga, kaip ir bet kurio kito eilinio ka-
taliko. 

Kalbu iš sielos gelmių, kai sakau,
kad klysta tie, kurie nepripažįsta,
kad po Kristaus, Popiežius yra pa-
grindinis ir labiausiai autoritetingas
Bažnyčios mokytojas. Skaitykite jo
itin prieinamus raštus. Mylėkite jį,
kaip jis myli mus. Ir tik labai atsargiai
– jeigu iš viso – kvestionuokite tą pu-
siausvyrą tarp gailestingumo ir tei-
singumo, prie kurios Pranciškus –
gilios maldos ir Šventosios Dvasios
veikiamas – per daugelį metų priėjo.
Neskubėkite savo nykštį pridėję prie
svarstyklių lėkštės tą pusiausvyrą
patobulinti. Turbūt Popiežiui Pran-
ciškui nėra reikalinga, kad toks kaip
aš jį gintų. Bet per visus metus, kai jis
yra mūsų Popiežius, man širdį gėlė ir

buvo apmaudu, kai ne kartą teko girdėti, kad Pran-
ciškus esąs „prasčiausias popiežius”, kad jis yra „ko-
muniaga”, ir kai taip apie jį kalbantys buvo paklausti,
ar labiau gerbia Pranciškų, ar dabartinį JAV prezi-
dentą, jie dviprasmiškai nutylėdavo. Mes visi esame
per maži taip primityviai vertinti Popiežių. 

Kadangi tam tikra prasme išeinu į „emeritus”,
gal visai tiktų jeigu pasidalinčiau kito „eme-
ritus” – būtent Popiežiaus Benedikto XVI –

Šventų Velykų mintimis. Benediktas XVI moko, kad
Bažnyčia egzistuoja tarp dviejų gravitacinių jėgų. Vie-
na traukia link mirties ir blogio. O kita – link tiesos
ir meilės. 

„ B e t
K r i s t u i
p r i s i k ė -
lus, meilės
gravitaci-
nė trauka
t a m p a
stipres nė negu neapykantos, o gyvenimo gravitaci-
nė jėga tampa stipresnė negu mirties. Gal tai yra Baž-
nyčios situacija kiekviename amžiuje? Vis atrodo, kad
Bažnyčia turėtų paskęsti, bet kažkaip kiekvieną
kartą paaiškėja, kad ji jau išgelbėta. Šventas Paulius
šią situaciją apibūdino šiais žodžiais: „Mes lyg ir mirš-
tame, bet – štai gyvename” (2 Kor 6:9). Viešpaties
gelbstinti ranka mus laiko, ir todėl galime giedoti iš-
gelbėtųjų giesmę, prisikėlusiųjų naują giesmę: ale-
liuja!” 

Linkiu Jums visiems Šventų Velykų, per kurias
ir Jums tiesos ir meilės jėga bus stipresnė negu mir-
ties ir blogio. Amen.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tai jau antras šių metų numeris,
kur turinys yra surūšiuotas pa-
gal ateitininkų principus: kata-

likiškumą, tautiškumą, visuomeniš-
kumą, šeimyniškumą ir inteligentiš-
kumą. Lietuvoje tai vadinama rubri-
komis. Aš vadinu skyreliais. Pačioje
pradžioje pristatoma viršelio istorija.
Viršelyje yra kun. Domingo Avellane-
da, misionieriaus iš Argentinos, nuot-
rauka. Jį įdomiai kalbina Goda Užpel-
kytė. Šis vienuolis kunigas, priklausąs
Įsikūnijusio žodžio kongregacijai, į

Lietuvą buvo paskirtas prieš 15 metų.
Jis nėra lietuvių kilmės, apie Lietuvą
beveik nieko nežinojo ir, žinoma, lie-
tuvių kalbos nemokėjo. Prieš keletą
metų jis bandė atsisakyti Argentinos
pilietybės, kad gautų Lietuvos piliety-
bę. Sužinojo, kad Argentinos pilietybės
įstatymiškai niekada gyvenime nega-
lima atsisakyti, o Lietuvoje antros pi-
lietybės neduoda. Tačiau tai netrukdė
jam įstoti į ateitininkų organizaciją.
Stebėtina istorija!

Katalikiškumo skyrelyje kun. Gab-
rielius Satkauskas rašo apie neper-
skaitytą Šventosios Žemės Evangeliją.

Goda Malinaus-
kaitė kalbina
vysk. Darių Trijo-
nį apie Pasaulio
jaunimo dienas
Panamoje. Tautiš-
kumo skyrelyje
Linas Brau kyla
apmąs to, kas jam
buvo įgimta ir su-
prantama – tai
Tauta. Visuome-
niškumo kertelėje
Lukas Satkaus-
 kas, Studentų at-
eitininkų sąjun-
gos pirmininkas,
pristato save. ,,Jei-
gu ne ateitininkai,
nebūčiau sutikęs
šiandien brangių
žmonių, iš kurių
ne vieną galiu va-

dinti bičiuliu…”  Toliau Eglė Labuty-
tė  per  dvylika žurnalo puslapių dali-
jasi savo patirtimi Indijoje. Ji du kar-
tus lydėjo moksleivius į misijas Indi-
joje.

Šeimyniškumo skyriuje Martynas
Darškus rašo apie vieną laisvos meilės
istoriją. Jonė Stonytė svajoja gyventi
meilės pasaulyje, kuriame, žiūrėdami
į šalia stovintį, matytume Kristų. Da-
rija Norbutė ir Ieva Žvinienė pateikia
įžvalgių ir praktiškų patarimų, kaip
prisijaukinti nerimą. 

Pagaliau – skyrelis inteligentišku-
mo temomis. Ignas Stanevičius klausia,
ar apšvietos priešaušryje tik berniukai
lankė mokyklas? Jis aptaria moterų
švietimo istoriją Lietuvoje, kuria, jo žo-
džiais, galima didžiuotis. Pagaliau pri-
einame 61 puslapį. Čia prasideda Gus-
tės Žukauskaitės sukaupta istorinė
apžvalga apie Šakių ,,Žiburio” gimna-
ziją, įkurtą 1918 m. Minimi ten moky-
tojavę Monika ir Vincentas Liulevičiai,
daug vėliau, jau po Antrojo pasaulinio
karo, pabėgėlių stovykloje Vokietijoje
buvę mano mokytojai.

Viršelio vidiniame puslapyje įdėtas
sąrašas žmonių, kuriems ,,Ateitis”
nuoširdžiai dėkoja už paramą. Ten ra-
dau 21 pavardę. Visos, išskyrus vieną,
yra man pažįstamos. Tai Amerikos at-
eitininkai, didelė dauguma – mano
kartos. Besidžiaugiant jų parama, kyla
nejaukus klausimas – nejaugi tik Ame-
rikos ateitininkai remia ,,Ateitį”? Kiek-
vieno numerio spausdinama 1,100 eg-
zempliorių.

Klaidos atitaisymas
Paskelbtas� neteisingas� Tėvų
pranciškonų�telefono�numeris

Straipsnyje „Turtinkime kūną
ir dvasią atostogaudami su ateiti-
ninkais pas Pranciškonus!” (,,Iš
ateitininkų gyvenimo” skyrius,
Draugas, 2019.04.13) įsivėlė klai-
da. Paskelbėme neteisingą tėvų
Pranciškonų telefono numerį.

Norintys užsiregistruoti į Atei-
tininkų poilsio ir studijų savaitę
rugpjūčio 3–9 d., vyksiančią Tėvų
Pranciškonų sodyboje, Kenne-
bunkport, Maine, turi užsisakyti
kambarius skambindami į raštinę.
Teisingas telefono numeris yra
207-967-4865. Nepamirškite pa-
minėti, kad dalyvausite ,,ATEITIS
WEEK”. Žinių apie Kennebunk-
porto vietovę, Pranciškonų sodybą
ir svečių namus rasite www.fran-
ciscanguesthouse.com. 

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

arba  Moniką Sabalienę:
vygantaite.sabaliene@gmail.com

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

„Mes lyg ir mirštame,

bet – štai gyvename”
(2 Kor 6:9).

,,Ateitis” 2019 nr. 2 – Turininga pagal principus

Paskutiniame ,,Ateities” numeryje paskelbtas pokalbis su ar-
gentiniečiu kunigu Domingo Avellaneda Cabanillas, kuris atvy-
ko į Lietuvą 2004 m. Išmokęs lietuvių kalbą, dabar yra klebonas
Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijoje, Pasvalio rajo-
ne, Panevėžio vyskupijoje. Balandžio  6 d., per Lietuvos moksleivių
ateitininkų sąjungos suvažiavimą, kun. Domingo Avellaneda
buvo paskirtas moksleivių ateitininkų kapelionu. 

Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirm. Tomas Girnius, (k.) kalba  Ateitinin-
kų šalpos fondo vakarienės metu, kovo 23 d. Ateitininkų namuose Lemonte.
Šalia stovi AŠF pirmininkas Audrius Rušėnas.                   Jono�Kuprio�nuotr.

Ateitininkų akademimis
savaitgalis

Ateitininkų�studijų�savaitgalis�planuojamas
JAV�Darbo�dienos�savaitgalį,�rugpjūčio�30-
rugsėjo�2�d.�ALRKF�jaunimo�stovykloje�Dai-
navoje.�Rengėjai�–�Šiaurės�Amerikos�ateiti-
ninkų� taryba.�Pasižymėkite�datas� savo�ka-
lendoriuose.�Visi�kviečiami!

Mintys�ir�sveikinimas�Kristaus
prisikėlimo�šventės�proga
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont,

IL 60439) 2019 m. balandžio 27 d. vyks Lietu-

vių Fondo (LF) 56-asis metinis narių suvažiavi-

mas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir

į LF Kontrolės komitetą (į LF tarybą bus išrinkti 5, į

Kontrolės komitetą – 3 nariai). Trejus metus išbuvęs

LF taryboje Darius Sabaliūnas kitai kadencijai savo kan-

didatūros neiškėlė. Būdamas LF Plėtros komisijos pir-

mininku kartu su kitais tos komisijos nariais jis atli-

ko didžiulį darbą sudarant LF Strateginės plėtros pla-

ną. Dėkodami Dariui Sabaliūnui už jo didžiulį indėlį

kuriant Fondo ateities viziją, paprašėme pasidalinti

savo mintimis apie darbą LF.

Dariau, gimėte, augote, mokslus baigėte Lietuvoje?
Koks buvo Jūsų kelias į JAV? 

Gimiau Klaipėdoje, studijavau biologiją Vil-
niaus universitete (VU). Toliau tęsiau mokslus (ma-
gistro studijas) Cambridge universitete Anglijoje. Grį-
žęs į Lietuvą pradėjau doktorantūros studijas VU, bet
vėliau pasitaikė proga perkelti jas į Lundo univer-
sitetą Švedijoje, kur įgijau daktaro laipsnį cheminės
ekologijos ir ekotoksikologijos srityje. Dar bestudi-
juodamas Švedijoje, įsidarbinau JAV kompanijoje
„Procter & Gamble” (P&G), kur dirbu iki šiol – jau
greitai bus 22 metai. P&G yra didžiulė kompanija su
galimybėmis dirbti įvairiose srityse ir įvairiose ša-
lyse. Tomis galimybėmis aš ir pasinaudojau – pra-
dėjau Švedijoje, vėliau dirbau Lietuvoje, Lenkijoje,
Didžiojoje Britanijoje ir galiausiai JAV, kur pralei-
dau daugiausia laiko – jau 15 metų. 

Sakoma, kad  būtum sėkmingas, reikia tinkamu lai-
ku atsidurti tinkamoje vietoje. Ar Jūsų atveju tas pasitei-
sinino?

Taip ir ne. Tinkamos aplinkybės yra labai svar-
bu, bet vien jų nepakanka. Reikia žinių, daug darbo,
pasiryžimo, bet svarbiausia – turėti gyvenimo tiks-
lą ir nuosekliai jo siekti. Tada sėkmė nepriklausys
vien nuo laimingo atsitiktinumo. 

Kas Jus atvedė į lietuvišką bendruomenę?  Kokią dalį
Jūsų dienotvarkėje užima lietuviška veikla?

Mūsų šeima dalyvavo lietuviškoje veikloje ir Lun-
de, ir Londone. Atvykus į JAV, tuometinis JAV LB Cin-
cinnati apylinkės pirmininkas prof. Leonas Gri-
nius prikalbino mane perimti pirmininkavimo ben-
druomenei pareigas. Jas einu iki šiol. 

Darbas lietuviškoje veikloje reikalauja daug pastangų,
laiko ir energijos. Kaip pavyksta jį suderinti su Jūsų pro-
fesine veikla? 

Išankstinis planavimas yra neatskiriama mano
gyvenimo dalis. Tačiau labai svarbu ir kiti dalykai
– noras tokiam darbui, kitų žmonių palaikymas ir pa-
galba. Cincinnati bendruomenėje, kad ir kokia ne-
didelė ji būtų, visada turėjome ir turime aktyvių na-
rių, kurie noriai prisideda prie renginių organiza-
vimo ir kitų darbų. 

Trejus metus buvote LF tarybos nariu. Įdomu tai, kad
juo tapote gyvendamas toli nuo lietuviško židinio – Čika-
gos. Kaip sužinojote apie LF? Kas paskatino tapti šios or-
ganizacijos nariu?

Į LF veiklą įsitraukiau daugiausia Fondo vyk-
domosios direktorės Jūratės Mereckienės dėka. Mes
su Jūrate kartu studijavome Vilniaus universitete. 

Iš vienos pusės LF – žinoma organizacija, tačiau kar-
tais, susitikus su žmonėmis, ypač gyvenančiais toliau nuo
Čikagos, išgirsti, kad jie apie LF nėra girdėję arba nelabai
supranta, kas tai per organizacija. Ką, Jūsų nuomone, rei-
kėtų daryti, kad ši organizacija  taptų labiau žinoma. 

Manau, LF turi didžiulį neišnaudotą potencialą
savo vardo garsinimui. Pagrindas tam yra, nes LF re-
mia daugybę su lietuvybe susijusių projektų, kiek-
vienais metais išdalija nemažą paramą stipendi-
joms. Fondo vadovai ir administracija daro puikų dar-
bą skleisdami informaciją apie suteiktą paramą, bet
to nepakanka šiuolaikiniame pasaulyje su milžiniš-
kais informacijos srautais, nuolat kovojančiais dėl dė-
mesio naujienų tinklalpiuose ir socialiniuose tink-
luose. LF reikėtų turėti išsamią ir gerai apgalvotą ko-
munikacijų strategiją, kurios pagrindinės dalys yra
kelios. Visų pirma, reiktų tikslingiau remti projek-
tus, kurie turi galimybę sukelti didžiausią atgarsį ne
tik plačioje lietuviškoje išeivijoje JAV, bet ir Lietuvoje.
Reiktų tiksliai apibrėžti tokių projektų kriterijus –
jie turėtų būti aktualūs, susiję su temomis ir klau-
simais, kurie labiausiai rūpi išeivijai ir visuomenei
Lietuvoje šiandien. Aišku, jie turi atitikti ir LF viziją
ir misiją. Naujienas apie sėkmingus projektus reik-
tų pateikti taip, kad ši informacija sklistų savaime –
žmonės noriai dalintųsi ja socialiniuose tinkluose, ja
dalintųsi kitos organizacijos ir naujienų tinklalapiai.
LF būtų sunku sėkmingai įgyvendinti tokią komu-
nikacijų strategiją pasikliaujant vien dabartiniais iš-
tekliais. Tam reiktų papildomų investicijų ir glaudaus
bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis – to-
kiomis, kaip „Globali Lietuva” ir GLL („Global Lit-
huanian Leaders”). Taip pat reiktų siekti, kad kuo
daugiau paramos gavėjų taptų aktyviais Fondo rė-
mėjais ir ambasadoriais (ypač tolimesniuose šalies
kampeliuose) ir padėtų skleisti informaciją apie or-
ganizacijos darbus bei pritrauktų naujus narius. 

Dar mažai jaunimo tampa LF nariais. Gal turite receptą,
kaip pritraukti jaunimą į LF gretas? 

Tik jaunimas gali pritraukti jaunimą. Todėl
jaunimo įtraukimas į Fondo veiklą turėtų būti vie-
nas svarbiausių mūsų uždavinių artimiausiu metu.
Reikėtų surasti būdų suteikti jaunimui kūrybinę lais-
vę Fondo veikloje, kad jie galėtų siūlyti ir įgyvendinti
savo idėjas, inicijuoti projektus ir akcijas, matyti ir
švęsti savo veiklos rezultatus. LF Plėtros komitete
svarstėme galimybę įkurti Fondo jaunimo tarybą. Tai
galėtų būti konkretus žingsnis ta kryptimi.  

Koks šiuo metu didžiausias LF iššūkis?
Iššūkis yra labai aiškus. Jį tiksliai įvardijo bu-

vęs LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
savo kalboje Fondo suvažiavime praėjusiais metais.
Fondo kapitalas kasmet tik didėja, bet narių skaičiaus

augimas yra labai sulėtėjęs, o esamų narių aktyvu-
mas mažas. Iš esmės tai yra lengvos formos patogus
sąstingis, kur praeities inercija yra viena pagrindi-
nių varomųjų jėgų. Viskas atrodo neblogai, žiūrint
iš istorinio atskaitos taško. Tačiau šių dienų  pasaulis
smarkiai pasikeitė, tad ir mūsų atskaitos ir vertini-
mo kriterijai taip pat turėtų keistis. 

LR Seimas paskelbė 2019 metus Pasaulio lietuvių me-
tais. Pastaruoju metu  jaučiamos  JAV LB, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės, organizacijų „Globalūs lyderiai”, „Investuok
į Lietuvą”, „Big Brother” pastangos nuolat stiprinti viso pa-
saulio lietuvių tautinį ryšį. Koks, Jūsų nuomone, šiame kon-
tekste turėtų būti LF vaidmuo? 

Esminis. Vėl grįžtu prie neišnaudoto Fondo po-
tencialo. Kaip minėjau, tam yra objektyvios prie-
žastys – gana riboti Fondo žmogiškieji ištekliai (ne-
didelė administracija ir savanoriai LF tarybos ir val-
dybos nariai), nusistovėjusios veiklos kryptys ir
metodai, įtakojami Fondo įstatų ir t. t. Bendradar-
biavimas su kitomis organizacijomis galėtų gerokai
išplėsti Fondo veiklos horizontus, veiklos aktualumą,
sustiprinti rezultatų svarumą ir padėti garsinti Fon-
do vardą. Tokia koordinuota veikla padidintų kiek-
vienos dalyvaujančios organizacijos investicijų  grą-
žą. Bet svarbiausia, dėl to laimėtų lietuvybė, lietuvių
bendruomenės visame pasaulyje ir Lietuva kaip
moderni, demokratinė valstybė, kuria mes visi no-
rime didžiuotis. 

LF turėjote atsakingas pareigas, buvote LF Plėtros ko-
miteto pirmininku. Kokius darbus nuveikėte?

Plėtros komitetas nuveikė nemažą darbą, suda-
rydamas LF Strateginės plėtros planą. Jame api-
brėžėme naują Fondo ateities viziją, prioritetines
veiklos sritis, strateginius tikslus bei priemones
tiems tikslams pasiekti. 

Strateginis planas tarsi nubrėžia liniją, kurios organi-
zacija numato laikytis siekdama savo tikslų. Kokią liniją nu-
sibrėžė LF?

LF vizija – būti didžiausia nevyriausybine fi-
lantropine organizacija, finansiškai prisidedančia
prie lietuvybės ir lietuviškos veiklos klestėjimo vi-
same pasaulyje. Pagrindiniai strateginės plėtros
tikslai – narystės plėtimas, lietuvybės ir lietuviškos
veiklos skatinimas ypač tarp išeivių, kurie dabar ak-
tyviai toje veikloje nedalyvauja, išeivijos mokslinio
ir kūrybinio potencialo geresnis išnaudojimas lie-
tuvybės stiprinimui bei Fondo kapitalo auginimas.  

Ar lengva įgyvendinti užsibrėžtus tikslus? 
Sudarytas strateginis planas yra gana ambi-

cingas, bet tik jį įgyvendinus, Fondas priartės prie pa-
skelbtos vizijos. Tačiau tiek planas, tiek vizija liks tik
deklaracijomis be papildomų pastangų ir išteklių, rei-
kalingų užsibrėžtiems darbams atlikti. Labai ti-
kiuosi, kad naujai išrinkta LF taryba pripažins in-
vesticijų  į strateginio plano įgyvendinimą svarbą. 

Kokią matote LF ateitį? 
Aš tikiu LF ir jo ateitimi. Didžiuojuosi, kad aš ir

mano vaikai esame jo nariai, kad galėjau prisidėti
prie jo veiklos. Mano tikėjimą Fondu stiprina jo tur-
tinga istorija, kilnūs tikslai, bet svarbiausia – pasi-
tikėjimas gabiais, atsidavusiais žmonėmis, su kuriais
turėjau garbės bendrauti ir dirbti Fondo taryboje ir
valdyboje pastaruosius 3 metus. 

Labai gaila, tačiau šiais metais, pasibaigus Jūsų ka-
dencijai, nebekandidatavote į LF tarybą.  Kas nulėmė tokį
Jūsų apsisprendimą?

Esu įpratęs į bet kokias pareigas žiūrėti rimtai.
Jei negaliu įdėti tiek laiko ir energijos, kiek mano su-
pratimu reikia pasiekti norimiems rezultatams, ge-
riau esu linkęs perleisti tas pareigas kitiems. Šiuo
metu susiklostė tokia padėtis, kad mano pagrindi-
niame darbe – kompanijoje „Procter & Gamble” – už-
imu pareigas, kurios apima daug laiko juostų (nuo
Cincinnati iki Japonijos). Liko žymiai mažiau laiko
kitiems darbams bei asmeniniam gyvenimui ir šei-
mai, tad teko kažką aukoti.

Kas Jums svarbiausia šiuo gyvenimo periodu?
Atstatyti ir išlaikyti pusiausvyrą tarp visų dar-

bų ir asmeninio gyvenimo, daugiau laiko skirti šei-
mai. Tačiau norėčiau išlaikyti savo indėlį į lietuviš-
ką bendruomenę ir lietuvybę ir toliau palaikyti
glaudžius ryšius su LF.

Dėkoju už pasidalinimą mintimis.

Darius 
Sabaliūnas: 
tikiu Lietuvių
Fondu ir jo 
ateitimi

LF Plėtros komiteto pranešimą LF narių metiniame suva-
žiavime, vykusiame 2018 m. balandžio 28 d., skaito komi-
teto pirmininkas Darius Sabaliūnas.      Arūno�Klibo�nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Rusija užtikrins Lietuvos ambasados saugumą
Vilnius (Urm inf.) – Rusija teigia

informavusi savo atsakingas tarny-
bas apie grasinimus Lietuvos  amba-
sados Maskvoje darbuotojams ir įpa-
reigojo imtis visų reikiamų priemonių.

Ministerija  pranešė gavusi atsa-
kymą į praėjusią savaitę Rusijai įteik-
tą notą, kurioje pakartotinai paprašy-
ta atlikti incidento tyrimą, informuo-
ti apie jo rezultatus ir užtikrinti dip-
lomatinės atstovybės darbuotojų, jų
šeimos narių saugumą.

Pasak ministerijos, kovo 31-ąją Lie-
tuvos ambasada Maskvoje gavo laišką,

kuriame reaguojant į Vilniuje priimtą
nuosprendį Sausio 13-osios byloje „gra-
sinama ambasados darbuotojams ir jų
šeimos nariams, jų laisvei ir saugumui
tuo atveju, jei jie per 1 mėnesį neišvyks
iš Maskvos”.

Laiškas pasirašytas Rusijos spe-
cialiųjų tarnybų veteranus vienijan-
čios organizacijos „Rusijos veteranai”.

Lietuvos ambasada teigia, jog pir-
mą kartą dėl situacijos į Rusijos Už-
sienio reikalų ministeriją kreipėsi ba-
landžio 1-ąją, tačiau tuomet nesulaukė
jokios reakcijos.

Vyriausybė pritarė kvotų užsieniečiams įvedimui
Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pri-

tarė siūlymui įvesti kvotas į Lietuvą iš
trečiųjų šalių dirbti atvykstantiems už-
sieniečiams. Projektą dar turės pa-
tvirtinti Seimas. Kvotų sistemos siū-
loma netaikyti aukštos kvalifikacijos
darbuotojams. Atsižvelgiant į Vidaus
reikalų ministerijos siūlymą, pirmoji
kvota galėtų būti nustatyta 2021 metais.

Kvotos nustatymas nebūtų abso-
liutus ribojimas, nes iki kvotos ribos
atvykstama dirbti ir be leidimo. Iš-
naudojus šią kvotą, nebūtų apribota ga-

limybė apskritai atvykti ir dirbti, ta-
čiau būtų papildomai taikomas darbo
rinkos testas ir tokiu atveju reikėtų
gauti Užimtumo tarnybos leidimą.

Daugiausia darbuotojų į Lietuvą
atvyksta iš Ukrainos ir Baltarusijos.
Migracijos departamento duomeni-
mis, 2018 m. į Lietuvos darbo rinką įsi-
liejo 52,1 tūkst. užsieniečių, iš jų 90
proc. atvyko pagal Užimtumo tarnybos
direktoriaus tvirtinamą profesijų, ku-
rių darbuotojų trūksta Lietuvoje, są-
rašą.  

Pavardžių keitimas taps laisvesnis 
Vilnius (Alkas.lt) – Žmonės, no-

rintys pasikeisti savo pavardę, galės pa-
sirinkti iš kelių variantų. 

Teisingumo  ministerija parengė
naują pavardžių keitimo tvarkos pro-
jektą. Norintiesiems pasikeisti pavardę,
bus leista rinktis darybos būdą: be prie-
sagos, pridėjus priesagą, pridėjus kitą
priesagą ar kitą galūnę, jeigu tradici-
nėje vartosenoje yra tokių pavardžių.

Pagal dabartinį teisinį reglamen-
tavimą asmuo pavardę gali keisti tik
vienu atveju – kai pavardė yra priesa-
ginė,  priesagą galima keisti į kitą ar-
ba visai  jos  atsisakyti:  pavyzdžiui,
pavardė Paukštelis gali būti pakeista
į Paukštulis arba Paukštė. Tačiau at-
virkštinis keitimo variantas nėra įtei-
sintas. Jeigu pavardė neturi priesagos,
pavyzdžiui, Paukštė, prie jos negalima
pridėti priesagos arba kitos galūnės, tai
yra pakeisti į Paukštelis ar Paukštys
arba Kubilius į Kubilis.

Šiems Teisingumo ministerijos
siūlymams neprieštarauja ir Valsty-

binė lietuvių kalbos komisija.
Taip pat siūloma nustatyti teisę pa-

reiškėjui pasikeisti pavardę, jeigu jis
pageidauja, kad jo pavardė lietuviš-
kame pase būtų užrašyta lietuviškais
rašmenimis pagal tarimą. Pavyzdžiui,
užsienio valstybių piliečiams, gavu-
siems Lietuvos pilietybę, lietuviškuo-
se pasuose pavardės rašomos remian-
tis kitos šalies paso įrašu: Kulieshys,
Zhvinakite, Pabyarzhyenye, Schastny.
Įsigaliojus naujajai tvarkai, šios pa-
vardės būtų rašomos lietuviškais raš-
menimis pagal tarimą.

Pasitaiko atvejų, kai nepilnamečių
vaikų tėvai kreipiasi į civilinės met-
rikacijos įstaigas, prašydami pakeisti
vaikų vardus ir (ar) pavardes, kai tokie
vardai ir (ar) pavardės jau buvo pa-
keisti užsienio valstybėse. Todėl siū-
loma leisti pakeisti nepilnamečio vai-
ko vardą ir (ar) pavardę, jei tas vardas
ar pavardė buvo pakeisti užsienio vals-
tybėje, kurioje vaikas nuolat gyvena ar
yra jos pilietis. 

Mirė paminklo Čikagoje autorius J. Jagėla
Vilnius (BNS) – Balandžio 17 die-

ną eidamas 74-uosius metus mirė il-
gametis Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) darbuotojas skulptorius
Jonas Jagėla.   

J. Jagėla yra sukūręs kelias de-
šimtis paminklų, daugiausia skirtų
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio daly-
viams.

Paskutinis skulptoriaus darbas –
paminklas Lietuvos partizanų vadui
Adolfui Ramanauskui-Vanagui – ge-
gužės pradžioje bus pastatytas Čika-
goje. 

J. Jagėlos sukurti paminklai, skir-
ti Gulago lageriuose žuvusiems lietu-
viams, stovi Kazachijoje, Karelijoje
(Rusijos federacija). Manthausene
(Austrija) jo sukurta paminklinė len-
ta skirta lietuviams, žuvusiems nacių
koncentracijos stovyklose.

J. Jagėla yra autorius memorialo,
įamžinančio 1949 metų vasario 16 die-
nos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Tarybos deklaraciją ir šios deklaraci-

jos signatarus Minaičiuose, taip pat pa-
minklų, skirtų Algimanto apygardos
partizanams Troškūnuose, Didžiosios
kovos apygardos partizanams Gelvo-
nuose, Daugyvenės krašto kovotojams
už Lietuvos laisvę Rozalime, Žemaiti-
jos kariams savanoriams Palangoje
ir t.t.

Pentagono tyrimas apie Baltijos šalių gynybą
Washingtonas (LRT.lt) – Estija,

Latvija ir Lietuva turėtų suformuoti
„pasipriešinimo” kuopeles, apgink-
luotas nekonvencine ginkluote ir įran-
ga, kad atgrasytų Rusiją nuo įsiverži-
mo, rašoma paskelbtoje Pentagono už-
sakymu parengtoje ataskaitoje.

Tokios grupės galėtų būti aprū-
pintos įvairiais pajėgumais, tokiais
kaip kibernetinio karo priemonės, be-
pilotės skraidyklės, ryšio dideliu at-
stumu priemonės, neletaliniai ginklai,
taip pat šaulių ginklais, sprogmenimis,
prieštankine ir priešlėktuvine gink-
luote, sakoma analitinio centro „RAND
Corporation” dokumente.

„Totalinės gynybos ir nekonven-
cinės karybos pajėgumai gali papildyti
esamas konvencines Baltijos šalių ir
NATO gynybos pastangas”, – rašo
ataskaitos pagrindinis autorius Step-
hen Flanagan.

Šios kuopelės taip pat padėtų lai-
mėti laiko organizuoti nacionaliniam

ir NATO atsakui, jeigu Rusija pasiųs-
tų savo pajėgas į kurią nors iš Baltijos
šalių, kaip 2014 metais pasielgė Kryme.

Studijos autoriai siūlo kiekvieno-
je Baltijos šalyje pasipriešinimą or-
ganizuoti keturiais lygmenimis.

„Jėgos” grupėms, sudarytoms iš
specialiųjų pajėgų, atsargos karių ir
neįveiktų kovinių dalinių, būtų pati-
kėta rengti pasalas arba išvaduoti be-
laisvius pagal ataskaitoje išdėstytas
schemas.

Prasčiau aprūpintos grupės, su-
darytos iš policijos darbuotojų ar sa-
vanorių šaulių, būtų atsakingos už
sabotažo operacijas.

Iš civilių būtų tikimasi pagalbos
vykdant žvalgybą, rūpinantis sužeis-
taisiais ir maitinant kovotojus.

Ataskaitoje rekomenduojama ap-
rūpinti Baltijos šalis naktinio matymo
prietaisais, nešiojamaisiais kompiu-
teriais, kameromis ir didelio prava-
žumo mašinomis.

Ekvadoras tapo kibernetinių atakų taikiniu
Quito (ELTA) – Po „Wikileaks”

įkūrėjo Julian Assange suėmimo
Ekvadoras, vyriausybės duomenimis,
tapo daugiau kaip 40 mln. kibernetinių
atakų taikiniu. Atakos buvo nukreip-
tos prieš valstybinių institucijų tink-
lalapius.

Kibernetinės atakos surengtos iš
Vokietijos, JAV, Brazilijos, Nyderlandų,

Rumunijos ir pačio Ekvadoro.
J. Assange po septynerių Ekva-

doro ambasadoje Londone praleistų
metų buvo sulaikytas balandžio 11
dieną. Vyriausybe Quite prieš tai pa-
naikino politinį prieglobstį 47-erių
australui, kurį dėl slaptų JAV doku-
mentų paviešinimo daugelis Jungti-
nėse Valstijose laiko valstybės priešu. 

Dauguma rusų teigiamai vertina Staliną
Maskva (ELTA) – Vis dau-

giau Rusijos gyventojų jaučia
pagarbą Josifui Stalinui ir
mano, kad jis atliko teigiamą
vaidmenį stiprinant šalį. Tokią
išvadą leidžia daryti Levados
centro surengtos apklausos re-
zultatai.

Tyrimo duomenimis, Stali-
ną palankiai vertina 51 proc.
rusų. Tai – maksimalus rodiklis
per pastaruosius 20 metų. Iš jų
4 proc. „visų tautų vado” įvaiz-
dis kelia susižavėjimą, 41 proc.
– pagarbą, o dar 6 proc. – sim-
patiją. Stalinui abejingi buvo
26 proc. respondentų. Jo ne-
kenčia ir iki šiol bijo 8 proc. Ru-
sijos gyventojų.

Sociologinis tyrimas paro-
dė, kad šiuo metu daugiau kaip
du trečdaliai rusų (70 proc.) yra įsiti-
kinę, jog Stalinas suvaidino teigiamą
vaidmenį šalies gyvenime. 18 proc.
apklaustųjų mano, kad jo vaidmuo
buvo „tik teigiamas”. Tai irgi aukš-
čiausias per du pastaruosius dešimt-
mečius rusų požiūrio į Stalino veiklą

rodiklis.
Sociologų duomenimis, skaičius

rusų, laikančių pateisinamomis SSRS
žmonių aukas valdant Stalinui, virši-
jo skaičių tų, kurie mano, kad patir-
toms aukoms nėra pateisinimo (46
proc. ir 45 proc.). 

Susirgimų tymais skaičius išaugo keturiskart
Ženeva (Diena.lt) – Per pirmuo-

sius tris šių metų mėnesius užfiksuo-
tų tymų atvejų pasaulyje skaičius iš-
augo net 300 proc., palyginti su tuo pa-
čiu praeitų metų laikotarpiu, teigia Pa-
saulio sveikatos organizacija (PSO), o
viena esminių tokio ligos išplitimo
priežasčių yra prieš skiepus nusiteikę
žmonės.

Tymai yra itin užkrečiami, o jų iš-
vengti galima pasiskiepijus, tačiau,
kaip ne kartą įspėjo PSO, pasaulyje be-
siskiepijančių žmonių skaičius grės-
mingai mažėja.

PSO pripažino, kad tikrasis ser-
gamumo tymais mastas gali būti kur
kas didesnis. 

Iš viso šiemet PSO sulaukė 112 163

pranešimų apie tymų atvejus iš 170-ies
šalių. Tuo pat metu pernai buvo su-
laukta kur kas mažiau – 28 124 prane-
šimų iš 163 šalių.

„Tymų protrūkiai įvyko ir šalyse,
kuriose šiaip yra aukštas pasiskiepi-
jimo lygis, įskaitant ir JAV”, – teigia
PSO.

Praeitą savaitę New Yorko meras
Bill de Blasio Brooklyno rajone pa-
skelbė nepaprastąją padėtį dėl tymų
protrūkio žydų bendruomenėje, ku-
rios nariai atsisakė skiepytis nuo tymų
dėl religinių sumetimų.

Didžiausias tymų atvejų skaičiaus
augimas užfiksuotas Afrikoje, kur per
metus tymų atvejų padaugėjo net 700
proc. dėl itin prasto skiepijimosi lygio. 

Mirė J. Jagėla – paminklo Čikagoje autorius.
Lrt.lt�nuotr.�

Rusijoje rekordiškai auga žavėjimasis Stalinu. 
Alfa.lt�nuotr.�
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Didžiulė pasaulio kultūros netektis 
VITALIUS ZAIKAUSKAS

2019�m.�balandžio�15�dieną�degė�
Paryžiaus�Dievo�Motinos�katedra

Paryžiaus Dievo Motinos katedra (Cathédrale
Notre-Dame de Paris) – katedra Senos upės sa-
loje, Île de la Cité, vienas reikšmingiausių anks-

tyvosios gotikos architektūros paminklų. Pradėta sta-
tyti 1163 m., statyba truko beveik 200 metų. Pagrin-
dinės statybų medžiagos – medis ir akmuo. Vienu
metu joje gali tilpti apie 9 tūkst. maldininkų. Pen-
kianavės katedros viduje yra 29 koplyčios, kuriose
nemažai XVII-XVIII a. meno kūrinių. Ties skersine
nava – 13 m skersmens langų vitražai. Šiaurinės pu-
sės rozetė išlikusi iš XIII a. Pietinė rozetė, kurioje
vaizduojamas angelų ir šventųjų apsuptas Kristus,
restauruota XVIII a. Centrinio altoriaus Pietos au-
torius � prancūzų skulptorius N. Kustu (1658-1733).
Mediniai drožinėti klauptai – Liudviko XIII dovana
katedrai. Katedros lobyne saugomi liturginiai indai,
drabužiai, relikvijos (erškėčių vainikas, Šv. Kryžiaus
dalelė, vinis). Katedrą kasmet aplanko apie 15 mili-
jonų turistų. 

14 valandų siautėjo liepsnos

Priešgaisrinė signalizacija pirmąkart įsijungė ba-
landžio 15 d. 6:20 val. v. min. vietos laiku, bet patikrinus
jokio degimo nebuvo aptikta. Antrąkart pavojaus sig-
nalas įsijungė 6:43 val. v., ir tąsyk buvo nustatyta, kad
užsidegė stogo konstrukcijos. Milžiniškos liepsnos
plykstelėjo iš po gotikinės katedros stogo.

Gaisro nuniokota garsioji Paryžiaus Dievo motinos katedra.                                                                                                                                                                              EPA-ELTA,�,,Facebook”�nuotraukos�

religinės statulos, tad jos nuo ugnies nenukentėjo.
Dalis Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros

mūro aplink rozetes bus nuardyta, siekiant išveng-
ti didesnio jų apgadinimo. Pasak specialistų, šiuo
metu didžiausias pavojus gresia frontonams virš ro-
zečių, suteikiantiems atramą neįkainojamiems se-
noviniams vitražams.

Milijardas eurų per pirmąją parą

Prancūzijoje išaušus liūdesio dėl šios nelaimės
temdomam rytui šalies turtingiausias verslininkas
Bernard Arnault ir jo prabangos prekių grupė
LVMH pažadėjo atstatymui skirti 200 mln. eurų.

Verslininkas Francois-Henri Pinault ir jo mili-
jardierius tėvas Francois Pinault taip pat pareiškė
tučtuojau pervesiantys 100 mln. eurų per savo ben-
drovę „Artemis”, kad padėtų finansuoti atstatymą.
„Artemis” priklauso aukcionų namai „Christie’s”;
ji taip pat yra kai kurių prabangių mados namų,
įskaitant „Gucci”, pagrindinė akcininkė.

smailė pramušė katedros stogą. 
Per naktį gaisrą gesino 400 ugniagesių. Ryte Pa-

ryžiaus prokuroras  Remy Heitz paskelbė apie sti-
chijos siautėjimo sutramdymą. Į katedros vidų patekti
buvo labai rizikinga, nes pavienių liepsnų židinių vis
dar buvo. Ugniagesiai perspėjo apie pavojingomis ta-
pusias kai kurias konstrukcijų vietas. 

Kalbėdamas apie gaisro priežastis prokuroras R.
Heitz susirinkusiems reporteriams pareiškė, kad te-
roristinio išpuolio galimybė atmestina. Pastaruoju
metu Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje buvo
vykdomas 6 mln. eurų vertės smailės renovacijos pro-
jektas. R. Heitz pabrėžė, kad tyrimas bus „ilgas ir su-
dėtingas”. Tyrimą vykdo penki pareigūnai. Jie ap-
klausia penkių įmonių, pasamdytų renovuoti ka-
tedros stogo, kur ir kilo gaisras, darbininkus. 

Kiek vėliau, buvo pranešta, jog labiausiai tikė-
tina gaisro priežastis – gedimas elektros instaliaci-
joje. Žinoma, tai tik pirmosios versijos, kad elektros
žiežirba galėjo padegti smailės medines konstruk-
cijas. Visa laimė, kad ugniagesių profesionalumo
dėka, liepsnos nuo stogo nepersimetė į katedros
vidų. 

Ką pavyko išgelbėti? 

„Dabar, kai gaisro pavojus nustumtas į šalį,
svarbu išsiaiškinti, kas nutiko statiniui, kaip atlai-
kys jo struktūra”, – atvykęs prie katedros sakė vidaus
reikalų ministro pavaduotojas Laurent Nunez.

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros paveldo
direktorius Laurent Prades pranešė, kad gaisras vi-
duje apgadino tik vieną architektūrinį elementą. Per
gaisrą į vidų įgriuvusios smailės nuolaužų buvo su-
daužytas

1989 m. įrengtas altorius. „Visa kita sugebėjom iš-
gelbėti, – sakė L. Prades, per naktį dalyvavęs atliekant
gelbėjimo darbus. – Visos XVIII a. stelos, pietos, fres-
kos, koplyčios ir didieji vargonai išliko sveiki.

„Vargonai nesudegė, bet niekas negali pasaky-
ti, ar jų nepažeidė vanduo. Niekas nežino, ar jie te-
beveikia, ar prireiks juos restauruoti”, – patikslino
restauratorių grupės „Fondation du Patrimoine” pir-
mininko pavaduotojas Bertrand de Feydeau.

Užmojis suremontuoti katedrą, įskaitant jos
stogo konstrukcijas iš 800 metų senumo medinių sijų,
kelia didelių sunkumų. Katedros stogas negalės
būti atstatytas ankstesniu pavidalu, nes „šiuo metu
mūsų teritorijoje nėra tokio dydžio medžių, kokie
buvo nukirsti XIII šimtmetyje”, – aiškino B. de Fey-
deau. Pasak eksperto, restauruojant teks kliautis nau-
josiomis technologijomis.

Trys didžiulės vitražinės rozetės, vienos pa-
grindinių katedros architektūros akcentų, nebuvo su-
naikintos, bet yra apgadintos kaitros, tad jų būklę tu-
rės įvertinti ekspertai. Išliko abu įspūdingi vakari-
nio fasado varpinės bokštai. Be to, pavyko išgelbėti
katedroje laikytą neįkainojamą krikščionių relikviją
– erškėčių vainiką, kuris, kaip manoma, buvo uždė-
tas ant galvos Jėzui Kristui prieš jį nukryžiuojant. Iš-
saugota ir XIII amžiaus tunika, kurią vilkėjo Pran-
cūzijos karalius Liudvikas IX Šventasis. Suspėta iš-
nešti iš liepsnų ir paveikslus.  

Vykdant katedros smailės, kurią statant buvo pa-
naudota 250 tonų švino, didelio masto restauravimo
darbus, praeitą savaitę nuo pastato stogo buvo nukeltos

850 metų senumo pastato gaisrą tiesiogiai rodė
pasaulio televizijų kanalai. Žmonės užgniaužę kva-
pą tiesiogiai stebėjo akimirką, kai apimtas didžiulių
liepsnų griuvo šiaurinis katedros bokštas – smailė.
Šio griuvusio bokšto liepsnos padegė dar dides-
nius pastato stogo plotus, ugnis plito neįtikėtinu grei-
čiu, nes, nelaimei, buvo stiprus vėjas. Be to, krintanti

Prancūzijos bendrovės „Total” ir „L’Oreal” ka-
tedros atstatymui paaukojo po 100 mln. eurų. Staty-
bų įmonės „Bouygues” vadovas Martin Bouygues
sakė kartu su broliu Olivier paaukosiantis 10 mln.
eurų.

Jau per pirmąją parą buvo surinkta beveik mi-
lijardas eurų. 

Neliko abejingas ir Vatikanas – pažadėjo paremti
ne vien pinigais, tačiau ir bažnytinio paveldo res-
tauracijos pačiais geriausiais ekspertais bei spe-
cialistais. 

Prancūzija pakvies viso pasaulio architektus
teikti dizaino projektus dėl Paryžiaus Dievo Motinos
katedros smailės, sunaikintos per didžiulį gaisrą, at-
statymo. 

Prezidentas Emmanuel Macron pareiškė, kad ka-
tedros atstatymas turėtų trukti apie penkerius me-
tus. Ekspertai teigia – truks dešimtmečius. 

Prie atstatymo prisidės ir Europos Sąjungos va-
dovai, apie finansines paramas praneša vis daugiau
pasaulio šalių. Pinigų skirs ir Lietuva. 

Apgailestavimą pareiškė ir JAV prezidentas
Donald Trump. Jis „Twitter” žinutėje išreiškė nu-
sistebėjimą, kodėl gesinant stichiją nebuvo panau-
dota aviacija. Šią mintį Prancūzijos ugniagesiai at-
metė iš karto, aiškindami, kad vandenį liejant iš
aukštai, neabejotinai būtų padaryta dar daugiau ža-
los pastatui, konstrukcijoms, neįkainojamos vertės
meno vertybėms bei relikvijoms. 

Ketinama surengti tarptautinę donorų konfe-
renciją, kurioje bus renkamos lėšos atstatymo dar-
bams.

Pavyko išgelbėti daugelį vertybių, tarp jų ir šį erškėčių vai-
niką. 

Katedros stogas negalės būti atstatytas ankstesniu pavidalu.
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Atkelta iš 1 psl.

Kai kurios iš šių nelaimių buvo visiems laikams įrašytos į žmonijos istori-
ją. 

1912 metų balandžio 14 dieną nuskendo legendinis ,,Titanikas”. ,,Drau-
gas” po to ne kartą rašė apie tai, kad šiame transatlantiniame ,,neskęstančiame”
laive plaukė ir žuvo lietuvis kunigas Juozas Montvila. Jis, kartu su kitais tame
laive plaukusiais kunigais, atliko paskutinę savo, kaip dvasininko pareigą – iš-
klausė tą naktį likimo myriop pasmerktų keleivių išpažinčių, guodė ir bandė su-

teikti vilties. Tik po  daugiau nei 100 metų paaiškėjo, kad ,,Titaniku” plaukė ir
daugiau lietuvių. Šią žinią tautiečiams pranešė išsamų istorinį tyrimą atlikusios
ir knygą ,,Titaniko lietuviai” išleidusios  dvi lietuvės žurnalistės – Gerda But-
kuvienė ir Vaida Lowell. Apie tai rašyta ir 2014 metų balandžio mėnesio ,,Drau-
ge”. Beje, V. Lowell – buvusi mūsų laikraščio puslapio ,,Rytys” redaktorė. 

Anuomet ,,Drauge” būta skyrelio ,,Visokios žinios”. Parinkome tų žinių pa-
čių įvairiausių ir įdomiausių. O kaip be gamtos išdaigų ir tuometinės šypseną
keliančios reklamos? Gerų jums istorinių ,,Draugo” skaitinių.

Velykos – visų laikų vilties šventė
Redaktorė Virginija Petrauskienė

1944 balandžio 3 d. 1942 balandžio 15 d. 1914 balandžio 9 d. 

1939 balandžio 8 d. 1910 balandžio 8 d. 

1935 balandžio 20 d. 
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1932 balandžio 6 d. 

1914 balandžio 9 d. 

1914 balandžio 9 d. 

1926 kovo 24 d. 

1910 balandžio 28 d. 

1942 balandžio 17 d. 

1910 balandžio 28 d. 



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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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Sudoku nr. 141
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

,,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

Vyresniojo amžiaus moteriai, gyvenančiai ne-
toli Kenosha, WI,  reikalinga priežiūra.�Pa-
geidaujama�atsakinga,�nejauna,�nerūkanti�ir
kitų�žalingų�įpročių�neturinti�moteris.�Didelis
privalumas�–mokėti�gaminti�lietuviškus�patie�-
kalus.�Galima�gyventi�kartu�arba�tik�atvykti�į
darbą.�Kreiptis į Donna po 4 val. p. p.  tel. 262-
222-3003,   262-658-4622.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300�W.�ARCHER�AVE.�

CICERO, 5940�W.�35�ST.

LEmOnT, 12401�S.�ARCHER�AVE.�(&�DERBY�RD.)�
NATIONWIDE�TOLL�FREE�(nemokamas)�

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
MIKALINA 

BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ
1929–2019

Amžinybėn iškeliavo 2019 m. kovo  3
d. Fort Worth, Texas valstijoje.

Mikalina gimė 1929 m. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Bruno su žmo-

na Dawn (Arlington, TX),  sū nus John
ir Yvonne (Scottville, MI), sūnus Ed-
mund ir Jeanne (Warrenville, IL) ir duk-
 ra Ely (Elena) DeGroodt su vyru Tho-
mas (Augusta, GA); 9 anūkai: Bruno Bi-
kulcius, Marcus Bikulcius, Michelle
Bikulcius-Grimmer (Peter), Sarah Bi-
kulcius-Smith (Timothy), Kimberly Bi-
kulcius; Michael Bikulcius; Jonathan
Bikulcius; Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroodt; ir trys pro -
anūkiai: Bruno Kai Bikulcius; Isabel Sky Bikulcius ir Logan Lau-
 kaitis. Taip pat liūdi brolis Mykolas Šeduikis ir sesuo Emily Za-
 wacki (Šeduikytė) bei kiti artimieji.

1950 m. jos šeima atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 1956 m.  Šv.
Jur gio bažnyčioje Mikalina susituokė su Bronislavu (Barney) Bi-
kulčiumi. Jie laimingai nugyveno 62 bendro gyvenimo metus. Mi-
kalina ir Bronius daug metų gyveno Cicero, IL. Abu  aktyviai da-
 lyvavo Šv. Antano bažnyčios ir lietuvių parapijos gyvenime. Sa vo
vaikus augino katalikiško tikėjimo pagrindais. 

1969 m. Mikalina kartu su savo seserimi Emilija tapo Ame ri-
 kos pilietėmis. Ji daug metų savanoriaudavo rinkimuose skai-čiuo -
 jant balsus.  

Velionė turėjo daug talentų, buvo meniškos sielos. Ji didžia vo-
 si savo lietuviška kilme, skaniai gamino lietuviškus patie ka lus ir
kepė gardžius pyragus. Labai gražiai siuvinėjo ir kurdavo  nuos -
tabias gėlių puokštes. 

Mikalina daugiau nei 20 metų priklausė Lietuvos skautams –
mergaičių tuntui ,,Aušros vartai”. Kartu su vyru ji taip pat pri-
klausė jūrų šaulių kuopai ,,Klaipėda”. Keletą metų ėjo kuopos sek-
 re  torės pareigas. 

2007 m. Mikalina ir Bronius Bikulčiai išvyko gyventi į Ar ling-
 ton, Texas. 

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos š. m. gegužės 3 d. 10:30 val.
r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Le-
 mont, IL 60439). Po jų – 1 val. p. p.  velionės Mikalinos  ir jos vyro
Bro niaus palaikai bus palaidoti  Abraham Lincoln National Ce-
 metery (20953 W. Hoff  Rd, Elwood, IL 60421). 

Nuliūdusi šeima

A † A
JONAS RUDAITIS

Mirė 2018 m. gruodžio 24 d. Hot Springs, AR. 
Gimė 1949 m. balandžio 17 d. Vokietijoje.
Nuliūdę liko: žmona Gailė Rožėnaitė (Bartkienė) Rudaitienė; duk-

ra Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu Chiapetta su dukromis Maja
bei Ariana; dukra Milda Rudaitis. Kartu liūdi a. a. Jono sesers Birutės
vyras Tony Rudinski, broliai Kazimieras su žmona Nancy ir Tomas
su žmona Astra bei jų vaikai Astrutė (Anthony) ir Tomas; a. a. Gai-
lės Rudaitienės sūnūs Albertas Bartkus su šei ma ir Rimas (Tony)
Bartkus su Kellie Lippner.

A. a. Jonas Rudaitis buvo a. a. Jono ir a. a. Magdalenos Rudai čių
sūnus.

Atsisveikinimas su velioniu jau įvyko Hot Springs, AR. 
Atsisveikinimas taip pat vyks ir Čikagoje balandžio 27 d., šešta-

dienį. Su ve lioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 iki 11 val. ry to Šv.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur  11 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių urna su veliono pe-
lenais bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti lai do-
 tuvėse. 

Prašome prisiminkite a. a. Joną Rudaitį savo maldose.

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ

Mirė 2019 m. kovo 29 d. savo namuose
Wilmette IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. 

Gimė 1923 m. rugpjūčio 20 d. Pajulių
dvare, Dambavos parapijoje, Smilgių
valsčiuje, Panevėžio apskrityje, gydyto-
jo chirurgo Stanislovo Mačiulio ir Van-
dos-Onos Nurkaitės šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona
Nijole, jų vaikai Kristofer, Andrea ir
Kristina su vyru Nicholas Bagley bei vai-
kais Sebastian ir Celia; sūnus Jonas su
žmona Ona, jų vaikai Kęstutis, Adomas,
Šarūnas ir Mykolas; taip pat plačiame pa-
saulyje gyvenantys sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.

Augo Panevėžyje su dviem seserimis ‒ vyresniąja Stase ir jau-
nesniąja Aldona. Eidama aštuonioliktus metus, per du mėnesius iš-
gyveno tėvo nukankinimą ir nužudymą NKVD ran kose 1941 m. bir-
želio 26 d. ir sesers Stasės netikėtą mirtį nuo šilti nės.

1940 m. išvyko studijuoti į Vieną, kur baigė chemijos mokslus Tech-
nische Hochschule. Ten sutiko savo būsimą vyrą inžinierių. Kristupą
Daugirdą, už kurio ištekėjo 1945 m. Po karo persikėlė į Vokietiją, glau-
dėsi Schwäbisch Gmünd pabėgėlių stovykloje, iš kur 1948 m. emig-
ravo į JAV. Pradžioje, trumpai apsigyveno Brock tone, vėliau įsikū-
rė Bostone, kur gyveno iki 1962 m., kai persikėlė į Čikagos priemiestį
Wilmette. Iki pensijos dirbo chemike ,,He le ne Curtis” ir ,,Gillette”
laboratorijose.

Halina buvo puiki šeimininkė, 1951 m. išleido virimo knygą ,,Tau-
pioji virėja”, siekdama padėti lietuvėms šeimininkėms naujame pa-
saulyje skaniai, sveikai ir ekonomiškai gaminti maistą. Anūkų gim-
tadieniams kepdavo skaniausius tortus. Ji visuomet pasižymėjo savo
gražia, elegantiška išvaizda. Su chemikės talentu ir kūrybingos mo-
ters sumanumu sukūrė grožio kremą ,,Diva”, kurį sėkmingai plati-
no privatiems klientams. Mėgo keliauti, do mė josi politika ir pasaulio
įvykiais, apie kuriuos turėjo aiškią nuo monę, džiaugėsi savo šeima,
o ypač anūkais ir proanūkais.

Laidotuvių apeigos įvyks šeštadienį, gegužės 11 d., Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuo 9 iki 10 val. r. bažnyčioje vyks at-
sisveikinimas, po kurio bus atnašaujamos šv. Mišios už  ve   lionės sie-
lą. Po Mišių a. a. Halinos palaikai bus palaidoti Šv. Ka zimiero kapi-
nėse. 

Kviečiame gimines, draugus ir artimuosius kartu su mumis da-
lyvauti paskutiniame palydėjime. 

Vietoje gėlių  prašome aukoti šv. Mišioms arba Draugo fondui
(Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St. Chicago IL 60629).                                                                 

Nuliūdę sūnūs su šeimomis
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www.draugas.org http://draugokalendorius.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

Visiems ,,Draugo” skaitytojams
– palaiminto Prisikėlimo ryto,
šviesių ir linksmų šv. Velykų!

� Balandžio 27 d., šeštadienį, 6 val. v. cho-
ras ,,Ave Musica” kviečia į pavasarinio šėls-
mo puotą-koncertą Pasaulio lietuvių centre,
Fondo salėje. Koncertas, vakarienė, šokiai, ku-
riems gros ,,Kaukas” ir broliai V. ir E. Švabai.
Bilietus užsisakyti tel. 630-247-4422. 

� Balandžio 27 d. 6 val. v. galerijoje ,,Sie-
la” (PLC Lemonte) – JAV lietuvių poezijos pa-

vasaris’2019. Net 27 autoriai skaitys savo kū-
rybą, svečiuosis poetė Violeta Palčinskaitė.

� Balandžio 28 d. 12:30 val. p. p. Pasau-
lio lietuvių centre, Banio šeimos salėje vyks
Pal. J. Matulaičio misijos Atvelykio pietūs. Už-
sisakyti vietas arba stalus galima tel. 630-257-
5613 (misijos raštinė) arba 630-888-5013. 

� Jaunimo centro metinis narių susirinki-
mas vyks balandžio 28 d., sekmadienį, Jau-
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636. Registracija – 1 val. p. p.,
suvažiavimo pradžia – 1:30 val. p. p.

Balandžio 30 d., antradienį, 7 val. vakaro�Baltijos�jėzuitų�plėtros�projekto
taryba�kviečia�visus�į�susitikimą�su�Kauno�jėzuitų�gimnazijos�mokinių�robotikos
komanda�Ateitininkų�namuose�(1380�Castlewood�Dr.,�Lemont,�IL�).�Gimnazis-
tų�komanda�„Phoenix”�–�daugkartiniai�Lietuvos�čempio�nai�–�pasidalins�žiniomis
apie�robotiką�ir�įspūdžiais�iš�tarptautinių�varžybų�Detroite.��Nemokamas�renginys
skirtas�jaunimui�ir�visiems,�kas�domisi�robotų�projektavimu�bei�pritaikymu.�Dau-
giau�informacijos�tel.�630-243-6234�arba�el.�paštu:�lithjesuit@hotmail.com.

The Lithuanian Trade Council is a non-profit organization located within

the Lithuanian Hall in Baltimore, Maryland. Our mission is to help

Lithuanian companies increase exports to the United States through

business to business relationships.

Visit www.LithuanianTradeCouncil.com 

to better understand the services we offer.

This includes:

Our Lithuanian Marketplace is an eCommerce platform for global

business to business trade. Companies can list their products for free.

For more information, please register as a supplier today to get started.

Bernard Gagnon, President, Tel +1 (410) 689-9599 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook


