
Čikagos lituanistinė mokykla virto
mažųjų menininkų dirbtuvėmis. – 6 psl.
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Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė:
prisiminimų puokštė – 8 psl.

Meilė žiūri pro teleskopą, pavydas – pro mikroskopą – George Bernard Shaw

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 94 dienos

Balsuotojų daugėja – skubėkime jungtis
Lietuviai, gyvenantys užsienyje, re-
gistruodamiesi artėjantiems gegužės
12-osios LR prezidento rinkimams ir
referendumui dėl Lietuvos pilietybės
išsaugojimo rodo vis didesnį akty-
vumą. Praėjusio savaitgalio duome-
nimis, balsavimui užsienyje jau už-
siregistravo 26 004 rinkėjai. Tai 35
proc. daugiau rinkėjų nei buvo užsi-
registravę 2016 m. Seimo rinkimams
(tuomet buvo užsiregistravę 19 207
užsienyje gyvenantys rinkėjai!)

Jungtinėje Karalystėje lietuviai
aktyviausi – balsavimui jau už-
siregistravo 8 150 šioje šalyje gy-

venančių tautiečių. 
Atstovybėse JAV (Washingto-

ne, Čikagoje, New Yorke ir Los
Angeles) bendrai užsiregistravo 3
652 rinkėjai.

Atstovybėse Ispanijoje (Mad-
ride ir Valensijoje) – 745 rinkėjai.

Ambasada Japonijoje pateikė
šiuos skaičius: Australijoje 373,
N. Zelandijoje 69, Japonijoje 68,
Singapūre 42 užsiregistravę rin-
kėjai. – 9 psl.

Šią savaitę Vilniuje keturias dienas posėdžiaus Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisija. Svarbiausias
sesijos posėdžių darbotvarkės klausimas – referendumas
dėl pilietybės išsaugojimo.

Diskusija šiuo klausimu vyks trečiadienį – liekant
mėnesiui iki balsavimo. Joje ketina dalyvauti ka-
denciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus, Sei-

mo pirmininkas Viktoras Pranckietis, arkivyskupas
Gintaras Grušas. Komisijos posėdžių darbotvarkėje taip
pat numatyta aptarti nuolat užsienyje gyvenančių vai-
kų, kurie yra Lietuvos piliečiai, teisių apsaugos, šiuo-

laikinės prekybos žmonėmis, Lietuvos įvaizdžio pa-
saulyje, programos „Globali Lietuva” vykdymo klau-
simus.

PLB valdybos pirmininkės Dalios Henke teigimu,
Lietuvių Bendruomenės stengiasi padaryti viską, kad
tautiečiai balsuotų sprendžiant visiems labai svarbų
klausimą. Ji pabrėžė, kad ypač svarbu laiku regist-
ruotis, nes balsuoti rinkimų dieną į Lietuvos atstovy-
bes dėl didelių atstumų atvyksta tik mažuma. ,,Kai kur
Lietuvos ambasadų iš viso nėra – Australijoje, Šveica-
rijoje. Todėl balsuojama paštu”, – „Lietuvos žinioms”
sakė D. Henke. – 3  psl.

Seime – pasaulio lietuvių balsas

VRK duomenys: norinčiųjų balsuoti diplomatinėse atstovybėse užsienyje registracijos
duomenys pagal šalis (daugiau nei 400) 2019 m. balandžio 5 d.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai nusiteikę rimtam darbui. ,,Facebook” nuotr.



Taip jau gyvenime atsitiko,
kad nori nenori turiu sekti
Katalikų bažnyčios liturginį

kalendorių. Ir jau kelintus metus
kažkodėl vis labiau atkreipiu dėmesį
į tai, kad Gavėnios laikui skirti
skaitiniai iš Šventojo Rašto kone vi-
sas tas 40 dienų iki šv. Velykų vie-
naip ar kitaip užsimena apie atlei-
dimą. Žinoma, įsimintiniausia yra
istorija apie sūnų palaidūną, kuris, iššvaistęs jam
skirtą tėvo turto dalį, sugrįžo plikas, visas nelai-
mingas ir tikėjosi bent samdiniu įsiprašyti atgal į
tėvo namus. Visi nuo jo nusigręžė, niekam pasauly-
je jau nebuvo reikalingas, praradęs gerą vardą, tuš-
čiomis kišenėmis, mūsų laikų kalba šnekant – tikras
asocialas, kuris toliau gyvens iš valstybės pašalpų,
o tai reiškia – iš visų mūsų kišenės. 

Kokia neteisybė! Mes, padorieji piliečiai, tokie,
kaip tas antrasis evangelijoje aprašytas sūnus, uoliai
dirbame, mokame mokesčius, krauname į bendrą ka-
tilą turtus, idant galėtume senatvėje būti aprūpinti
ir oriai gyventume, nieko nereikalaujame, neprašome
už savo triūsą, bet todėl ir turime teisę piktintis, kai
tėvas iškelia puotą sugrįžusiam švaistūnui, nė cen-
to neįdėjusiam į bendrą ūkį. Už ką?! Kodėl tėvas at-
leido? Nejau tiki, kad ilgą laiką palaidai gyvenęs sū-
nus ims staiga ir pasikeis? Kur garantijos? Ir kur ele-
mentarus teisingumas darbščiojo sūnaus, t.y. mūsų
visų atžvilgiu? 

Galiu kaip krikščionė  sutikti su kunigų aiški-
nimu, jog privalome paisyti kiekvieną sekmadienį
maldoje „Tėve mūsų” tariamų žodžių: „... ir atleisk
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kal-

tininkams”. Gerai, suprantu, kad tėvas gali atleisti,
šiaip ar taip, sūnus, tačiau kodėl iškeliama puota jo
garbei? „Nes buvo pražuvęs ir atsirado, nes buvo mi-
ręs  ir prisikėlė”, – girdžiu giedant chorą sekmadie-
nio Mišiose. Taigi, tikra šventė, mažasis stebuklas ar-
tėjant didžiajai šventei – Jėzaus Prisikėlimo įvykiui,
šv. Velykoms. Ir vis dėlto turiu prisipažinti, kad la-
bai sunku švęsti tokius mažus prisikėlimus žmonių,
kurie dar visai neseniai mane įžeidė, nuskriaudė, ap-
vogė ar net išdavė. Sakau neseniai, ir staiga prisi-
miniau atvejį, kai artima draugė nesikalbėjo su
savo tėvu 40 metų, nes jis paliko jų šeimą, kai jai te-
buvo penkeri metai. Negalėjo jam atleisti iki pat pa-
skutinio jo atodūsio. Jai ta skriauda visus 40 metų at-
rodė neseniai padaryta. Tėvas mirė, o ji vis tiek ne-
atleidžia, tik dabar jau sau – kad tiek metų širdyje ne-
šiojosi akmenį ir nepajėgė jo ištirpdyti mėginimu su-
sitikti su tėvu akis į akį ir pasikalbėti apie tai, kas
nutiko prieš daugelį metų. Patirtas skriaudas sunku
pamiršti ir juolab atleisti kaltininkui. Tačiau bičiulis
kunigas, išklausęs turbūt milijoną išpažinčių, tvir-
tina, kad savo gyvenime sutiko daugiau žmonių, ku-
rie kankinosi, negalėdami atleisti nei tų, kurie su-
gebėjo atleisti. Pastarieji, sako, tik tada, kai atleido,

atgavo dvasios ramybę ir gyvenimo pil-
natvę. Beje, jis taip pat užsiminė apie
daugybę žmonių, kurie metų metus negali
atleisti sau už kadaise padarytas nuodė-
mes ir skriaudas, nors jas išpažino balsu
tiesiai Dievui į ausį. Kaip sunku atleisti!
Ir kaip sunku patikėti, kad Jėzus ne šiaip
numirė ant kryžiaus, bet sutiko kentėti dėl
mūsų, kad mes prisikeltume.

Man kartais atrodo, kad atleisti leng-
viau yra tuomet, kai pavyksta atskirti du dalykus: at-
leidimą ir teisingumą. Atleisti – nereiškia pamiršti
ir galvoti, kad dabar jau viskas yra ir bus gerai. Nėra
gerai, ir palengvėjimas automatiškai neateina, iš-
tarus atleidimo žodžius. Manau, kad atleisti – tai reiš-
kia pasielgti taip, kaip siūlo Jėzus, o tą antrąjį dalyką
– teisingumą – palikti būtent Jo valiai. Tiesiog imti
ir patikėti, kad Jo bausmė kaltininkui bus tokia, ko-
kios jis iš tiesų nusipelnė, ir nebūtinai tokia, kokią
ją skirs žemiškieji teisėjai arba tokia, kokios pats jam
linkėčiau.  Atleisti – tai suteikti kaltininkui antrą ga-
limybę, antrą mėginimą teisingai ir padoriai gyventi,
suteikti progą atsiprašyti, pasitaisyti, prisikelti ki-
tokiam gyvenimui. 

Kodėl negalėtume pamėginti to padaryti, jei
kone kiekvienam iš mūsų turbūt tokią progą buvo ne
sykį ir ne du suteikę mūsų tėvai, mokytojai, draugai,
artimieji? O jei jau norėtume, kad mums būtų kaip
toje maldoje „Tėve mūsų”, tai turėtume neišven-
giamai jos eilutę perskaityti iš kito galo: „Kaip mes
atleidžiame savo kaltininkams, taip ir mums atleisk
mūsų kaltes”. Suskamba visiškai kitaip, tiesa?  Tik
nepamanykite, jog man pačiai tai dažnai pavyksta,
deja... 
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JŪRATĖ KUODYTĖ

Balandžio 5 d. Lietuvos užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius lankėsi
Ohio valstijoje,  siekdamas  ne tik JAV
sostinėje pristatyti Lietuvos pasieki-
mus,  užsienio politikos prioritetus,
verslo bei investavimo galimybes Lie-
tuvoje.

Susitikime su verslo asociacijos
Ohio Business Roundtable pre-
zidentu Patrick Tiberi ir asocia-

cijos nariais bei Ohio valstijos vystymo
agentūros vadovais ministras aptarė
galimybes aktyviau plėtoti ekonominį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
Ohio. Ministras pabrėžė, kad tiek JAV,
tiek ir kitų pažangiausių pasaulio ša-
lių verslininkai vis dažniau pasirenka

Lietuvą savo investicijoms.
,,Kviečiame Ohio verslininkus pa-

sekti šia patirtimi ir apsilankyti bei in-
vestuoti Lietuvoje. 90 iš 100 geriausių
pasaulio universitetų naudoja Lietu-
voje gaminamus lazerius, turime vie-
ną sparčiausių pasaulyje bevielių in-
ternetų, ypač didelius talentus infor-
macinių technologijų srityje. Į Lietuvą
kaip į fintech, gyvybės mokslų ar block-
chain centrą jau žvelgia daug šios sri-
ties talentų iš kitų šalių. Manau, kad
šiose ir kitose srityse galime susitip-
rinti bendradarbiavimą su Ohio vals-
tija”, – sakė L. Linkevičius.

Ministras taip pat kvietė valstijos
verslininkus dalyvauti Lietuvoje vyk-
siančiuose verslo skatinimo rengi-
niuose. Ohio Business Roundtable vie-

nija beveik visas didžiau-
sias Ohio verslo kompa-
nijas.

Viename iš 20-ies JAV
didžiausių universitetų –
Ohio State University –
ministras skaitė paskaitą,
kurios metu pristatė Lie-
tuvą, jos pasiekimus, re-
gioninio saugumo prob-
lematiką.  Susitikime su
universiteto vadovybe
kvietė stiprinti bendra-
darbiavimą su Lietuvos
akademinėmis įstaigo-
mis. 

Atskirame susitiki-
me su universiteto politologijos ir tarp-
tautinių santykių padalinių vadovais
bei profesūra ministras L. Linkevi-
čius kalbėjo apie NATO ir transatlan-
tinių santykių svarbą, Vakarų de-
mokratinių valstybių atsaką į kylan-
čias grėsmes iš Rusijos. Diskusijose
universitete daug dėmesio skirta kovai
su dezinformacija ir akademinės ben-
druomenės bei žiniasklaidos vaidme-
niui, atskleidžiant ir neleidžiant plis-
ti dezinformacijai. Ministras pristatė
Lietuvoje sėkmingai veikiantį  de-
bunk.eu projektą.

Viešnagės universitete metu mi-
nistrui buvo pristatyti universiteto
Thompson bibliotekoje saugomi isto-
riniai leidiniai ir keletos šimtmečių se-
numo rankraščiai, susiję su Lietuva,

Ministras L. Linkevičius lankėsi Ohio valstijoje

Lietuvos atstovai susitikime su Ohio verslo asociacijos nariais.
LR ambasados Washingtone nuotraukos

bei žymaus literatūros tyrinėtojo ir kri-
tiko Rimvydo Šilbajorio, dirbusio Ohio
valstijoje, knygos. 

Vizito Ohio sostinėje Columbus
metu vyko neformalus susitikimas su
lietuvių bendruomene. Ohio valstijoje
gyvena 11 mln. gyventojų, iš jų 25 000
lietuvių ir lietuvių kilmės amerikie-
čių.  Ohio, dar vadinamas „Valstijų
pramonės sostine”, yra 7-oji ekono-
miškai stipriausia JAV valstija.

LR ambasados Washingtone inf.

L. Linkevičius lankėsi Thompson bibliote-
ko je.



sitetas nepriimdavo, Rapolas Filo-
logijos fakultete ėmė studijuoti kaip
laisvas klausytojas.

Negausus lietuvių inteligentų
būrelis gyveno antilietuviškos is-
terijos aplinkoje. Iš lietuvių tyčio-
josi lenkų vietinė spauda, engė ad-
ministracija ir į tą akciją įtraukta
lenkiškoji visuomenė. 1925 m. nu-
sikračius lietuvio vyskupo J. Ma-

tulaičio, antilietuviška akcija buvo vykdoma nesi-
varžant. Štai prie Aušros Vartų susirinkusi minia
triukšmavo, kodėl lietuviams kunigams leidžiama
aukoti Mišias: „Juk jie pagonys!” 

Vilniaus universitete tarp lietuvių kalbos ir kul-
tūros garbių tyrinėtojų šių eilučių autorė buvo mo-
koma gerbti Lietuvos poetą, rašiusį lenkiškai, V. Si-
rokomlę ir profesorių J. Otrembskį, „Lietuvių kal-
bos gramatikos” autorių, bet, R. Mackonio liudijimu,
jie buvo aršūs lietuvybės naikintojai. Valstybės eg-
zaminų komisijos pirmininkas J. Otrembskis „Per
daugelį metų nepamiršo esąs gryno kraujo endekas
ir egzaminuojamus lietuvius pjovė be peilio. Ilgai-
niui įgijo skerdiko vardą”. Per jį gimnazijos negalėjo
baigti dešimtys lietuvių, kurie vėliau patraukė į Kau-
ną. Taip Vilniuje vis mažėjo inteligentų.

Gabus žurnalistas R. Mackonis ilgiems de-
šimtmečiams įsiliejo į lietuviškos spaudos darbą,
tapo „Vilniaus aido”, vėliau – „Vilniaus balso” ir kt.
laikraščių žurnalistu ir redaktoriumi. Kaupė žinias
apie lietuvių išnaudojimą Vilnijoje, mokyklų nai-
kinimą, lietuvybės smaugimą, tas žinias skelbė, buvo
daug kartų sodintas į teisiamųjų suolą, jo laikraščiai
buvo konfiskuojami, o jis, pakeitęs straipsnio ar laik-
raščio pavadinimą, toliau rašė, leido, įrodinėjo.
„Pagrindinis tikslas buvo – neleisti Vilniaus krašto
lietuvių visuomenei paskęsti lenkiškumo bangose”,
– rašo jis. O reikėjo kovoti su „daug pajėgesniu ir
daug geriau organizuotu, koncentrinėmis jėgomis
mus puolančiu nacionalizmu”... 

„Daugeliui nūdienos inteligentų Vilniaus lie-
tuvių golgota yra arba ‘terra incognita’, arba men-
kavertis mažmožis... Buvau ir esu kitokios nuomo-
nės. Bendra, kartais beviltiška atgimusios mūsų tau-
tos kova, pasakyčiau, mūšis už savo egzistenciją ir
lygias teises su kitomis pasaulio tautomis nebuvo
mažmožis, bet gyvybinis reikalas”, – rašoma atsi-
minimuose. 

R. Mackonio pavardės tarp Lietuvos didvyrių
nėra. Gyvas būdamas jis negalėjo būti kaip nors įver-
tintas, nes mirė tęsiantis sovietinei okupacijai, bet
būtų vertas prisiminti nors po mirties. Kai pagalvoji
– o kiek dar tokių nežinomų didvyrių esama mūsų
tautos istorijoje. 

Su lenkais ir Lenkija norime gyventi draugiškai,
ką rodo ir prieš kelias dienas vykęs Lenkijos prem-
jero vizitas, bet istorijoje visko būta. 

„Be ryto naktis” – tai Rapolo Mackonio
(1900–1982) prisiminimų knygos, pradė-
tos rašyti 1957 m., tęsiantis sovietinei
Lietuvos okupacijai, dukters Birutės Mac-
konytės išleistos 2001 m., vienos dalies pa-
vadinimas. Šią skaudžią frazę kovotojas
dėl lietuvybės Vilniuje lenkų okupacijos
metais pasiskolino iš Maironio: Jei po amžių
kada skaudūs pančiai nukris / Ir vaikams už-
tekės prasiblaivęs daĆngus, / Mūsų kovos ir kančios, be
ryto naktis, / Ar jiems besuprantamos bus.

Už šios knygos viršelio mūsų miestelio bib-
liotekoje akis užkliuvo atsitiktinai – Rapolas
Mackonis... Sovietų laikais pažinojau žur-

nalistę Birutę Mackonytę, intelektualią ir raštingą
kolegę, kuri užsimindavo apie savo kieto charakte-
rio tėvą. Žiniasklaidoje jau buvau skaičiusi, kad po
tėvo mirties paskelbė jo atsiminimus. Žinojau, kad
jis buvo tvirtas kovotojas dėl lietuvybės Vilniuje, bet
kad buvo tokio „kietumo” – atlaikęs vokiečių ir rusų
konclagerius, dar turėjo jėgų išgyventi dėl lenkų ne-
teisybių ir tautinės priespaudos, tikrai nesitikėjau.
Ir didžioji dalis mūsų visuomenės šiapus ir anapus
Atlanto tikriausiai nežino, išskyrus nebent senus vil-
niečius, kas dėjosi už demarkacinės linijos. Pats Mac-
konis sakė – Kaunas nesuprato mūsų padėties. To-
dėl pamaniau, kad būtų pravartu knygą pavartyti
viešiau. 

Vilniaus klausimas 

„Vilniaus klausimas” „Draugo” laikraštyje
praktiškai buvo keliamas visą šimtą metų – nuo pat
Vilniaus užgrobimo 1919 m. Nė viena okupacija ne-
būna rožėmis klota, bet iš laikraščių ar istorijos va-
dovėlių ji atrodo labiau teorinė ir ne tokia sunki. O
štai Rapolas Mackonis (iki 1940 m. Rapolas Macke-
vičius) pasakoja, kaip jis ją išgyveno savo kailiu. Ka-
dangi buvo ne tik tvirto charakterio, bet dar caro lai-
kais vaikystėje persiėmęs lietuviška dvasia (jo se-
nelis Dzūkijos kaime carinės Rusijos okupacijos lai-
kotarpiu buvo slaptų lietuviškų mokyklų „darak-
torius” – mokytojas), tad jo pasakojimą galima pa-
vadinti radikaliu, bet paremtu tikrais faktais. Skai-
tant knygą kyla beviltiškumo jausmas, nors Vilniuje
nebuvo nei konclagerių, nei fizinių kankinimų – kaip
vokiečių ir rusų okupacijų metais. Vilniuje pries-
pauda buvo tautinė, dvasinė, bet ji buvo nė kiek ne
lengvesnė už bolševikinę ar fašistinę, kurios žudė
kūną. Ir galima suprasti tuos, kurie sako, kad „po len-
kais” buvo blogiau negu „po rusais”, bent jau re-
miantis R. Mackonio liudijimais.

Rapolas Mackonis jaunystėje iš skurdaus, ca-
rinės priespaudos ir Pirmojo pasaulinio karo bei vo-
kiečių okupacijos nualinto Dzūkijos kaimo parapi-
jos kunigo kartu su būreliu kitų gabių jaunuolių (Ra-
polas 13-metis pats tapo „daraktoriumi” ir mokė ki-
tus vaikus) pėsčiomis 70 km buvo atvestas į lietu-
višką gimnaziją Vilniuje. Gal todėl jis buvo toks aist-
ringas kovotojas už lietuvybę, kad nuo pat įžengimo
į Vilnių susidūrė su neteisybe. Nors tuomet 18-me-
tis Rapolas buvo toks menkas kūnu, kad atrodė kaip
13-metis, bet tvirtas dvasia lietuvis. Kai 1919 m. Vil-
nių užėmė lenkų kariuomenė, jis pabėgo iš bendra-
bučio, kad galėtų dar kartą pamatyti Lietuvos karius,
kurie traukėsi iš Vilniaus. Ir grįžęs skaudžiai verkė... 

Ir vienas lauke karys

Vytauto Didžiojo gimnazijos keli gimnazistai,
gailėdami pusbadžiu laikomų į nelaisvę paimtų
lietuvių karių, sumanė jiems pagelbėti. Savo gim-
nazijos liudijimuose pataisę pavardes, kartu su
maistu perdavė tuos dokumentus, kad pabėgę kariai
turėtų kokį nors asmens liudijimą. Deja, kareivis, ga-
vęs Rapolo dokumentą, buvo sugautas, o gimnazis-
tas kelis mėnesius uždarytas į kalėjimą už doku-
mentų klastojimą.

Jaunuolį skaudino, kad Vilnių užėmę lenkai nai-
kino viską, kas lietuviška. Jis rašo: „Lenkų spaudoje
ir agitacinėse brošiūrose buvo stengiamasi įrodyti,
kad Vilniaus kraštas etnografiniu atžvilgiu esąs tik-
rai... lenkiškas. ...Iš tiesų Vilniaus užėmimas buvo
paprasčiausia militarinė okupacija. Tatai po trejų
metų patvirtino Lenkijos prezidentas Voiciechovs-
kis Vilniuje, kur jo garbei buvo suruoštas banketas.
Visi dievobaimingai laukė, kad prezidentas pagirs
vietos lenkus už jų patriotizmą. Tuo tarpu Voicie-
chovskis išrėžė: ‘Lenkų teisės šiame krašte parem-

tos visų pirma jėga. Ir jeigu esu tarp jūsų, tai tik dėka
lenkų kariuomenės jėgos’”...

Vilniaus kraštas prarado Lietuvos vardą ir buvo
pavadintas Lenkijos rytiniais pakraščiais („Litwa
Środkowa”), panašiai kaip buvo Rusijos okupacijos
metais, kai Lietuva buvo paversta Šiaurės-Vakarų
kraštu (Severo-zapadnyj kraj). Prisiminimų autorius
rašo: „Buvo uždaryti visi lietuviškieji laikraščiai, prie
daugelio inteligentų pradėta kibti dėl pilietybės. Ir
norėdamas neįrodysi, kad tau priklauso ‘Litwa Środ-
kowa’ pilietybė, o be pilietybės negalima dirbti. Vie-
nas po kito mūsų inteligentai pradėjo keltis į Kauną,
o 1922 m. ... buvo suimti 33 žmonės ir permesti per de-
markacinę liniją”... 

Gatvėse lietuviai bijojo prabilti lietuviškai. Po
pusmečio lietuvių moksleivių prieglauda, kurioje gy-
veno ir Rapolas, buvo iškraustyta, o keli šimtai vai-
kų policijos buvo išmesti tiesiog į gatvę. Sugalvota iš
lietuvių atimti ir pačios gimnazijos patalpas ir ne-
duoti kitų, kad ji savaime nunyktų. Išmesti gimna-
zistus iš rūmų policijai padėjo lenkai studentai,
darbuodamiesi lazdomis ir šaukdami: „Precz z Lit-
wą! Do Kowna!” (Šalin Lietuvą! Į Kauną!). Šiose pa-
talpose įsteigta lenkų gimnazija. Lietuvių gimnazi-
ją laikinai priėmė žydų gimnazija, po to buvo iš-
nuomotos kitos patalpos ir gimnazija pavadinta Vy-
tauto Didžiojo vardu, – lietuviai taip save drąsino –
Vytautas Didysis nebijojo jokių gyvenimo audrų ir
mes nebijome (gimnaziją išlaikė „Ryto” draugija). Vė-
liau buvo iškraustytos lietuvių vaikų „Ryto” drau-
gijos prieglaudos Trinapolyje bei prie Aušros Vartų.
1925 m. iš Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Mokytojų
seminarijos pareikalauta mokėti „pelno mokestį”,
nors tokio mokesčio nemokėjo lenkiškos švietimo
įstaigos, o netrukus Mokytojų seminarija (su 300 mo-
kinių) ir 50 lietuviškų pradžios mokyklų Vilnijoje už-
darytos (tai buvo tik pradžia). Vietoj lietuviškų imta
steigti lenkiškas mokyklas. Į Vilniaus universitetą ne-
buvo priimami lietuviai profesoriai...

Per 10 metų Vilniaus gimnazija paruošė 101 abi-
turientą, deja, kaip apgailestauja Vilniaus patriotas
Rapolas Mackonis, iš jų Kaunan išvyko 81, nes lie-
tuviams Vilnijoje vietos nebuvo, jie neištverdavo per-
sekiojimų ir neapykantos atmosferos. Bet jis pats už-
sibrėžė Vilniaus neapleisti – dirbti lietuvybei ir mo-
kytis čia. Kadangi Lietuvių gimnazija buvo privati
ir jos abiturientų lenkų valdomas Vilniaus univer-

Be ryto naktis
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė
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Balsuotojų daugėja – skubėkime jungtis 
Atkelta iš 1 psl.

PLB valdybos pirmininkės požiūriu, visuo-
menei trūksta išsamios informacijos apie pilie-
tybės išlaikymo svarbą pačiai valstybei, piliečių
pareigas, todėl ne vienam apsisprendimas, kaip
balsuoti, nebus lengvas. Pasak jos, toli gražu ne visi

supranta, kodėl iš viso skelbiamas tas referendu-
mas ir kokios bus pasekmės, jei balsavimas ne-
pavyks.

„Kai turinys nesuprantamas, atsiranda pa-
syvumo. Todėl per šį iki referendumo likusį mė-
nesį svarbu organizuoti kuo daugiau viešų dis-

kusijų, susitikimų, skelbti žinią apie referendumą,
atsakyti į visus kylančius klausimus”, – sakė D.
Henke. 

Informacinėje kampanijoje, anot jos, aktyviai
turėtų dalyvauti visi valstybės vadovai, pagrin-
dinių partijų lyderiai bei kandidatai į prezidentus.
„Didžiausia painiava kyla dėl to, kad žmonės pai-

nioja dvigubą pilietybę su jau esamų Lie-
tuvos piliečių pilietybės išsaugojimu. Labai
svarbu pabrėžti, kad siekiama ne gauti kai
ką papildomai, o išlaikyti gimimu įgytą Lie-
tuvos pilietybę, kai kartu turima Europos
Sąjungos bei NATO erdvės šalyse įgyta pi-
lietybė. Turime labai mažai laiko, o infor-
macinė kampanija dar tik prasidėjo”, – tei-
gė D. Henke.

Jei referendumas vis dėlto nebūtų re-
zultatyvus, PLB valdybos pirmininkė vylėsi,
kad ateityje jis sudarys prielaidas šiam
klausimui spręsti.

Konstitucijos I skirsniui, kuriame reg-
lamentuojami ir pilietybės klausimai, ga-
lioja didesni apsaugos reikalavimai – pa-

keitimams priimti būtina, kad už juos referendu-
me balsuotų daugiau kaip pusė piliečių, turinčių
balso teisę.

Parengta pagal Lzinios.lt 
,,Facebook” nuotraukos

PLB valdybos pirm. Dalia Henke
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Rinkimai į Lietuvių Fondo tarybą ir Kontrolės komitetą

Lietuvių Fondo (LF) narių metinio suvažiavimo, vyksiančio 2019 m. ba-

landžio 27 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St. Lemont, IL 60439),

metu, bus renkami 5 nariai (direktoriai) į LF tarybą  trejų metų kadencijai

ir 3 nariai į LF Kontrolės komitetą vienerių metų kadencijai. Kandidatų į

LF tarybą ir Kontrolės komitetą sąrašas kartu su pranešimu apie suva-

žiavimą buvo išsiųstas visiems LF balsuojantiems nariams. 

Kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komitetą Nominacijų komisijai buvo

galima siūlyti iki 2019 m. vasario 15 d. Nominacijų komisija gavo 6 kan-

didatų, norinčių įsijungti į LF tarybos darbą, ir 3 kandidatų, norinčių dirb-

ti LF Kontrolės komitete, sutikimus dalyvauti rinkimuose. 

Papildomi kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galės būti siū-

lomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavime siūlomiems kan-

didatams reikės prisistatyti ir atsakyti į suvažiavimo  dalyvių klausimus.

Kviečiame susipažinti su kandidatais į LF tarybą ir į LF Kontrolės ko-

mitetą. 

KANDIDATAI Į LF TARYBĄ 

Saulius Čyvas
Su LF susipažinau būdamas stu-

dentu ir dirbdamas PLJS valdyboje.
Jau tada supratau, kad be LF paramos
išeivijoje nebūtų jaunimo veiklos –
kongresų, šokių ir dainų švenčių, sto-
vyklų, lituanistinių mokyklų. Jaučiu
pareigą ir toliau prisidėti bei tęsti pa-
ramą jaunimui ir, apskritai, remti lie-
tuvišką veiklą išeivijoje. LF  savo veik-
lą pradėjau 1992 metais, kai buvau iš-
rinktas į LF tarybą.

Daug metų dirbu finansinėje sri-
tyje. Ši mano profesinė patirtis padėjo
eiti iždininko pareigas LF valdyboje,
dalyvauti LF Finansų komitete ir eiti
LF tarybos pirmininko pareigas.

Džiaugiuosi, kad yra tokia orga-
nizacija kaip LF, kuri per daugiau nei
50 metų lietuviškai veiklai yra pasky-
rusi per 20 mln. dolerių.  Mano svajo-
nė, kad LF kapitalas viršytų 50 mln.
dol. ir galėtume patenkinti visus gau-
tus prašymus.

Daina Dumbrys
Stebėdama LF veiklą, būdama

nuolatine LF rėmėja, 2018 metais nu-
tariau tapti šios organizacijos nare. 

Gimiau ir užaugau Čikagoje, mies-
te, kuris žinomas dideliu lietuvių skai-
čiumi. Tad nenuostabu, kad daug vie-
tos mano gyvenime užima lietuvybė.
Nuo jaunystės buvau aktyvi ateiti-
ninkė, ne kartą buvau Jaunimo kong-

resų organizacinių komitetų nare.
Daug metų dirbau lituanistinėse mo-
kyklose, aktyviai dalyvaudavau įvai-
rių lietuviškų organizacijų veikloje. 

Mano visa šeima ne tik pritarė
mano lietuviškai veiklai, bet ir patys
joje aktyviai dalyvavo. Džiaugiuosi
lietuvaitėmis marčiomis ir lietuvai-
čiais anūkais.

Daug metų dirbdama organizaci-
nį darbą daugybėje lietuviškų orga-
nizacijų, sukaupiau nemažą patirtį.
Man svarbu, kad LF toliau augtų,
stiprėtų, svarbu, kas tęs mūsų darbus.
Todėl pagrindinis mano rūpestis –
užtikrinti lietuviškos veiklos tęstinu-
mą ateinančioms kartoms. Teigiamai
vertinu Fondo ateitį. Noriu įsilieti į LF
tarybos gretas ir kartu su kitais toliau
dirbti LF ir jį stiprinti.

Viktoras Kaufmanas
LF nariu tapau 2009 metais. Šiuo

metu dirbu advokatų kontoroje „Boo-
dell & Domanskis, LLC”  finansų di-
rektoriumi.  Esu atsakingas už finan-
savimą, informacijos saugumą ir pro-
cesų tobulinimą. Turiu informacinės
technologijos ir finansų valdymo įgū-
džių daugelyje pramonės šakų, įskai-
tant gamybą, telekomunikacijas, fi-
nansus ir medicinos tyrimus. Baka-
lauro laipsnį įgijau University of  Chi-
cago,  magistro –  University of  Chicago
Booth School of  Business. Esu aktyvus
Lietuvių Bendruomenės (LB) narys, ne
kartą ėjau įvairias vadovaujančias pa-
reigas Šiaurės Amerikos ateitininkų
organizacijoje, JAV LB ir JAV lietuvių
jaunimo sąjungoje. Šiuo metu esu At-
eitininkų Šalpos fondo valdybos iždi-
ninkas, vadovauju skautų būriui, ku-
riame skautauja mano sūnus bei dirbu
vadovu jaunimo stovyklose.

Dirbdamas savanoriu daugelyje
organizacijų, ne kartą mačiau, kiek
daug joms padeda LF. LF paramą pro-
jektams akivaizdžiai jaučiu ir būdamas
Ateitininkų Šalpos fondo valdybos na-
riu. Tikiuosi, kad mano įgūdžiai ir
patirtis padės Fondui priimant spren-
dimus ir kuriant  ateities planus. Įsi-
jungimas į LF tarybą man taip pat
leis plačiau įsitraukti į lietuvių ben-
druomenės veiklą.

Vytautas Narutis
LF veiklą pradėjau daugiau nei

prieš 20 metų, įsijungdamas į LF ta-
rybą. Daugelį metų dirbu LF taryboje,
daugelyje LF komitetų, LF valdyboje,
Pelno skirstymo komisijoje. 1983 m. Il-
linois Institute of  Technology (IIT) įgi-
jau chemijos mokslų daktaro laipsnį.
Dalyvauju studijoje „IIT vizija XXI am-
žiuje”, paskelbiau eilę straipsnių spau-
doje, pateikiau patentų.  Šiuo metu dir-
bu „Amgen” kompanijoje R&D ir Corp.
Operations QMS kokybinės informa-
tikos sistemų specialistu, dalyvauju
EU FMD (EU Falsified Medicines Di-
rective) programos vykdyme.  

Daug metų dalyvauju lietuvių or-
ganizacinėje veikloje: JAV LB taryboje
ir prezidiume, Ateitininkų organiza-
cijoje (steigiamos SAAT tarybos pir-
mininkas). Daugiau nei 10 metų ėjau
Mokslo ir kūrybos simpoziumo tary-
bos pirmininko bei programos pir-
mininko pareigas, aktyvus asociacijos
„LABA.LA”, kuri skatina JAV-Lietuvos
ekonomines plėtotes, narys.

LF, turėdamas savo misiją ir vizi-
ją, toliau vykdys organizacijos plėtrą.
Mes turime ir toliau ieškoti būdų, ku-
rie paskatintų į mūsų gretas pritraukti
naujus narius. Ne mažiau svarbu ska-
tinti lietuvišką kultūrinę veiklą, au-
ginti LF kapitalą, neprarasti ryšio su
esamais LF nariais. Būtina tinkamai
pristatyti mūsų LF viziją, ypač jau-
nesnei kartai. Visuomenė vertina LF
svarbą ir supranta, kad lietuviška
veikla išeivijoje būtų neįmanoma be
LF paramos.

Loreta Sadauskas
Lietuvių Fondo (LF) nare tapau

2018 metais. Esu LF Pelno skirstymo ko-
misijos Stipendijų pakomisės narė. No-

riu aktyviai prisidėti prie kilnios LF
veiklos siekiant pagrindinio tikslo – lie-
tuvybės išsaugojimo. Turiu didelę pro-
fesinę patirtį – nuo 2000 metų dirbu
kompanijoje „Molex LLC”, „Optical
Solution Group”. Kaip vyresnioji pro-
jektų inžinierė esu atsakinga už naujų
projektų techninius sprendimus, nau-
jų produktų projektavimą, testavimą,
koordinuoju ir konsultuoju įdiegimo į
gamybą procesus. Tikiuosi savo pa-
tirtį ir įgytas žinias pritaikyti konk-
rečių LF projektų įgyvendinimui. Ne-
abejoju, kad, kartu bendradarbiau-
jant, stiprinant PLB ryšius ir skatinant
visų lietuviškų organizacijų JAV vie-
ningą veiklą, pasieksime puikių re-
zultatų puoselėjant tautiškumą, tradi-
cijas ir įtrauksime jaunimą į šią kilnią
veiklą. 

Labai gerai suprantu LF veiklos
svarbą ir džiaugiuosi, kad mano anū-
kės turi galimybę lankyti lietuvišką
vaikų darželį, šokti lietuviškus tauti-
nius šokius, dalyvauti kituose rengi-
niuose ir taip išlaikyti lietuvišką ta-
patybę.

Arvydas Tamulis
LF dirbu daugiau nei 20 metų. Pra-

džioje tvarkiau narių duomenų bazę, o
1995 metais buvau išrinktas į LF tary-
bą. Buvau LF valdybos ir tarybos pir-
mininkas. Šiuo metu esu Finansų ir
Garbės komitetų pirmininkas.

Jau daug metų dirbu „Lituanus”
žurnale. Illinois Institute of  Technolo-
gy įgijau matematikos bakalauro ir
kompiuterių mokslo magistro laips-
nius, o University of  Chicago verslo ma-
gistro laipsnį. Dėstau finansinę mate-
matiką Governors State universitete.

Nuo jaunystės dalyvavau lietuviš-
koje veikloje, tačiau LF veikla ypatin-
gai patraukė kaip plačios apimties iš-
eivijos lietuviškos veiklos finansinis va-
riklis. Mūsų išeivija marga ir besikei-
čianti. Būtina surasti būdų, kaip įtrauk-
ti skirtingų interesų žmones ir orga-
nizacijas į mus visus rišančią bendrą
lietuvišką veiklą. Tai, manau, yra ne tik
LF, bet visų lietuviškų organizacijų
uždavinys. Todėl esu pasiruošęs ir to-
liau dirbti LF.  
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Tarsi žėrintis karūnos deimantas

Kovo 3 d. Kauno „Žalgirio” arenoje vyko garsiai išreklamuoto lietu-
viško miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”
vienkartinis parodymas su Čikagos lietuvių meno ansambliu

„Dainava”. Parodymo metu registruotas oficia lus Lietuvos rekordas – dau-
giausia patalpoje spektaklio atlikėjų – 105 aktoriai, dainininkai ir šokėjai.
Bet svarbiausia buvo ne rekordai. – Kaip rašoma 15min.lt – „Bendras
Lietuvos ir JAV tautiečių darbas parodė, kad jokių nesusikalbėjimų tarp
šios ir anos Atlanto pusės lietuvių nėra. Visi puikiai suprato vieni kitus
tiek sce noje, tiek už jos ribų. Miuziklo reži sierė ir choreografė Anželika
Cho li na gyrė choristų kūrybingumą ir užsidegimą kuo organiškiau įsili-
eti į miuziklą”.

Lrytas.lt rašo, kad tą trečiadienio vakarą Kauno „Žalgirio” arena
buvo kone sausakimša, o po spektaklio žiū rovai atviravo, kad puikiai
kiekvienam lietuviui žinoma meilės istorija juos dar kartą sukrėtė iki pat
širdies gelmių, o klausantis dainavimo per kūną iš susijaudinimo bėgiojo
šiurpulys. 

Kompozitoriaus Kipro Maša naus ko ir libreto autoriaus Romo Lileikio
kūrinio parodymas šįkart buvo išskirtinis dar ir tuo, kad kos tiumus
grožiu ir prabanga tviskėjusiam miuziklui kūręs garsus drabužių
dizaineris Juozas Statkevičius parei kalavo, jog Žygimanto Augusto, Bar -
boros Radvilaitės ir Bonos Sforcos karūnas puoštų prabangūs „Swarovs -
ki” kristalai, o ne įprastai teatro kos tiu mams naudojami stiklo papuoša -
lai. Naudodamas šią simboliką, 15min.lt „Dainavą” pavadino trūkstamu
žėrinčios karūnos deimantu, ku ris pamėgtam miuziklui suteikė dar dau-
giau jėgos ir naujo skambesio. 

„Mums didelė garbė būti vienoje scenoje su tokio lygio profesionalais.
O dainuoti pačioje Lietuvoje – svajonės, apie kurią net garsiai nedrįs-
davome prasitarti, išsipildymas”, – sakė „Dainavos” ansamblio vadovas
Darius Polikaitis.

Prisimename, kad miuziklo „Žy gimanto Augusto ir Barboros Radvi -
laitės legenda” ir „Dainavos” bendradarbiavimas prasidėjo praėjusiais
metais, kuomet JAV Lietuvių Bend ruo menė sugalvojo vienam parodymui
pasikviesti į Čikagą šį – didžiausią lietuvišką miuziklą. Pagrin dinė pro-
jekto organizatorė tuometi nė, JAV LB Kultūros tarybos pirmi ninkė
Austėja Sruoga ir „Dainavos” vadovas D. Polikaitis pamanė, kad būtų
puiku, jei su lietuviška trupe pasirodytų ir choras „Dainava”. Pro jektas
patyrė ypatingą pasisekimą ir vienoje, ir kitoje Atlanto pusėje. Be lieka
laukti naujų „Dainavos” staigmenų.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidą

Rimas Kapačinskas
Mane į LF narius įrašė tėvai. Be-

veik visas mano gyvenimas susijęs su
lietuviškomis organizacijomis, kurias
remia LF. Baigiau Maironio lituanis-
tinę mokyklą, esu skautas, šokau lie-
tuvių tautinių šokių grupėje, daly-
vauju lietuviškuose renginiuose. Ma-
tant, kiek LF aukoja lietuvybei ir lie-
tuviškoms organizacijoms, man pa-
čiam kyla noras padirbėti šioje  orga-
nizacijoje, mat jaučiu didelį dėkingu-
mą už didelius Fondo darbus išlai-
kant lietuvybę, remiant JAV LB ir lie-
tuviškų organizacijų projektus. Išgir-
dęs, kad galima kandidatuoti į LF
Kontrolės komisiją, nutariau pasiūly-
ti savo kandidatūrą. Jei būsiu išrink-
tas, savo konkrečiais darbais galėsiu
prisidėti prie gražios LF veiklos.

2013 metų pavasarį baigiau Tulane
University, kur apsigyniau finansų
magistro laipsnį ir tapau kvalifikuotu
finansų specialistu. Dirbu „Pricewa-
terhouseCoopers” kompanijoje buhal-
teriu. 

Manau, kad mano darbo patirtis ir
išsilavinimas padėtų man rengiant ir
tvarkant LF finansus, galėčiau kon-
sultuoti finansiniais ir kitais apskaitos
klausimais. Būdamas prekybos audi-
torius aš suprantu finansinės veiklos
svarbą ir, manau, kad galėčiau padėti
LF sėkmingai šią veiklą plėtoti. 

LF Nominacijų komiteto informacija

KANDIDATAI Į
LF KONTROLĖS KOMITETĄ 

Alina Akulič
LF narė esu nuo 2014 m. ir nuo to

laiko, kiek leidžia galimybės, daly-
vauju Fondo veikloje. Esu buvusi LF
Kontrolės komisijos nare, Pelno skirs-
tymo komisijos Stipendijų pakomisės
nare, šiuo metu esu LF valdybos narė.
Socialinio darbuotojo bakalauro laips-
nį įgijau Klaipėdos universitete, vers-
lo administravimo magistro laipsnį
(specializacija – projektų valdymas)
DeVry University, Downers Grove.
Šiuo metu dirbu Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate Čikagoje. Su-
prantu svetur gyvenančių lietuvių
tautinio identiteto išlaikymo svarbą,
todėl manau, jog LF veiklos indėlis lie-
tuvybės puoselėjimui, skiriant finan-
sinę paramą įvairioms lietuviškoms
organizacijoms bei remiant studijuo-
jantį jaunimą, yra nepaprastai ver-
tingas. Pati esu buvus LF stipendi-
ninkė, todėl noriu prisidėti prie JAV
LB stiprinimo ir lietuviško identiteto
išsaugojimo, todėl kandidatuoju į LF
Kontrolės komitetą.

Ričardas Chiapetta
LF narys esu nuo 2005 metų.  Dir-

bu ,,Accenture” kompanijoje, Žmo-
giškųjų išteklių srityje, esu atsakingas
už kompensacijų išmokas. Prieš tai
dirbau finansininku. Nuo jaunų dienų
esu skautas, o 2012–2018 metais buvau

Akademinio skautų sąjūdžio pirmi-
ninku. Šiuo metu esu akademikų dva-
sios vadas.  Jau eilę metų esu Pasau-
lio lietuvių centro tarybos narys. Iš-
girdęs kvietimą kandidatuoti į LF
Kontrolės komisiją, nutariau kandi-
datuoti. Noriu geriau suprasti, kaip
veikia LF. Matau, kad lietuviškoms or-
ganizacijoms labai reikalinga LF fi-
nansinė parama. Taip pat manau, kad
norint padėti organizacijoms pasiek-
ti savo tikslus, kurie laikui bėgant kei-
čiasi, Fondui į savo veiklą reikia
įtraukti šiek tiek daugiau narių. 

Manau, kad mano žinios finansi-
nėje ir žmogiškųjų išteklių srityse
bus naudingos dirbant LF Kontrolės
komisijoje.  

,,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. 

Dainaviečiai puikiai įsiliejo į spektaklio ansamblį. „Kauno dienos” nuotr.
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VILMA POLIUVIENĖ
VIDA RUPŠIENĖ

Skaitymo konkursas Čikagos lituanistinėje mokykloje
(ČLM) yra sena tradicija. Konkursas prasideda moki-
niams grįžus į mokyklą po žie mos atostogų. Nuo pa-
čių mažiausių iki vyriausių – visi aplanko biblio teką
ir grįžta namo su išsirinktomis knygelėmis, kurias per
savaitę skai to, o mokykloje vėl išsikeičia į naujas. 

Šiemet mokyklos bibliotekinin kės Astos Kaz-
lauskienės sumanymu buvo rengiamas ir Šei-
mų skaitymo konkursas, – skaitė visa šeima. Ir

taip tęsėsi tris mėnesius, o vėliau buvo renkami ge-
riausi skaitytojai. Šiais metais skaitymo konkurso
pabaigą vainikavo renginys – susitikimas su vaikų
rašytoja Evelina Daciūte. Ji atsivežė ir vaikams pa-
rodė savo kny geles, kurias norintys galėjo nusi-
 pirkti. Knygelių buvo daug – tai „La pė yra laimė”,
„Drambliai ėjo į sve čius”, „Kaip šuo ir banginis iš-
gelbėjo Vilnių”, meškiukų istorijos – „Svajo nių so-
das” ir „Lubinų labirintas”. Nekantriai visi laukė kū-
rybinių dirbtuvių, kurias vedė pati autorė. Juk visai
nesvarbu, ar tau tik treji, ar jau trylika, visų galve-
lėse knibžda idėjos, kurias tik reikia drąsiai paleis-
ti į laisvę...

Autorė tą dieną surengė kelias meno dirbtuves –
pirmieji buvo patys mažiausi ČLM mokiniai, kiek vė-
liau rinkosi mokinukai nuo 3-iojo iki 5-ojo skyriaus.
Ir galiausiai į Jaunimo centrą atvykę svečiai galėjo
dalyvauti kūrybinėse E. Daciūtės dirbtuvėse, kurių
metų autorė papasakojo apie knygos „Lapė yra laimė”
iliustracijas ir džiaugėsi kiekvieno dalyvio darbeliu. 

Atvykę svečiai ir pirkę bilietą dalyvauti rengi-
nyje galėjo laimėti pagrindinį prizą, kurį parūpino
Jau nimo centro tarybos pirmininkas Antanas Ra-
šymas. 

Knygelių autorė Evelina Daciūtė dalijasi įspū-
džiais:

„Čikaga – antras miestas po Washingtono, ku-
riame lankiau Ame rikos lietuvių vaikus. Čikagos li-
tuanistinės mokyklos kolektyvas labai šiltai mane
priėmė, rūpinosi nuo vieš nagės pradžios iki pabaigos.
Mokyklos vaikai pradžiugino kūrybiniais sumany-
mais, aktyvumu, gera nuotaika. Kadangi žinomiau-
sia mano knyga ‘Laimė yra lapė’, tai ir kūrybi nės dirb-
tuvės, kurias rengiu vai kams, yra apie laimę, apie da-
lykus, kurie suteikia vaikams laimės. Kartu su kny-

TELKINIAI

CHICAGO, IL

Lapė yra laimė

gos iliustratore Aušra Kiudu laite esame surengusios
arti 200 dirbtuvių Lietuvoje, Didžiojoje Britanijo je, In-
dijoje bei Amerikoje ir pastebėjome, kad visur vai-
kams laimės su teikia panašūs dalykai – šeima, my-
limi gyvūnai, mėgstama veikla. Tas pat atsispindėjo
ir Čikagos vaikų kū riniuose. Taip pat esu pastebėjusi,
kad kūryboje išlenda artėjančių ar praėjusių švenčių
motyvai. Šįkart popieriaus lapuose išriedėjo mar-

gučių, taip pat apsigyveno triušiai ir viščiukai.”
Buvo nuostabus renginys – susitikimas su vai-

kiškų knygų autore E. Daciūte, kuriame ne tik kiek-
vienas garsiai pasakė, kas jam yra laimė, bet ir kiek-
vienas galėjo paleisti savo laimę į kelionę.

Vilma Poliuvienė – ČLM direktorės pavaduotoja.
Vida Rupšienė – ČLM direktorė.

Mokinių darbeliuose – pavasario nuotaikos.

Evelina Daciūtė (viduryje) su kūrybinių dirbtuvių dalyviais.

Pagrindinio prizo laimėtoja.

Piešiniuose – nuostabus vaikiškos fantazijos pasaulis. ČLM nuotraukos
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ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Kovo 24 d. Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Lemonte, bundančio pavasario
spalvų išsiilgusius išeivijos lietuvius
Vydūno jaunimo fondo organizuojamas
renginys subūrė Lietuvių dailės mu-
ziejaus galerijoje „Siela” į Nijolės Ba-
nienės (Nyole Banys)  tapybos parodos
,,Pavasario žiedai” atidarymą. Pelnas iš
parduotų darbų skiriamas Vydūno jau-
nimo fondui. Atidarymo renginį vedė
Vydūno jaunimo fondo valdybos sek-
retorė fil. Vida Brazaitytė.

Dailininkei Nijolei Banienei šių
metų kovo 28 d. būtų sukakę 85-
eri – ji gimė 1934 m. Kaune,

mirė 2007 m. Western Springs, IL, pa-
laidota Šv. Kazimiero kapinėse. Antrojo
pasaulinio ka ro metu pasitraukė į Vo-
kietiją, vėliau – į JAV. Studijavo Illinois

Banienės darbai, dvelkiantys mistiš-
kumu, susirinkusiuosius žavėjo me-
nininkės gebėjimu perteikti augalų
pasaulio grožį ir paslaptis, gamtos de-
talių juvelyriškumą. Jos paveikslai,
pastelės, vaizduojančios augaliją, ypač
subtilios, pirmiausia tai dera kalbant
apie spalvų gamą, detales. Susidaro
įspūdis, kad augalų pasaulis „užvaldo”
viską: ne tik gamtos – net ir kultūros
erdvę. Viename iš paveikslų vaizduo-
jamos sunkios seno pastato durys, ša-
lia kurių įkomponuoti masyvūs įvai-
riaspalviai augalai, tarsi kausto laiki-
numo, pasaulio sankirtų, išėjimo nuo-
jautomis, sunkiai įvardijama negai-
lestinga nuosprendžio galia. Jos darbai
primena Lietuvoje kūrusios dailinin-
kės Monikos Urmanavičiūtės-Jonai-
tienės (1935–1999) pasteles. ,,Mano tiks-
las – įprasminti žmonos atminimą, –
dar neprasidėjus renginiui kalbėjo Ri-
mas Banys, – aš siekiau, kad jos darbai,
iškeliavę į privačias kolekcijas, džiu-

gintų meno mylėtojus, ir
džiaugiuosi, kad pelnas,
gautas už parduotus pa-
veikslus, bus skiriamas Vy-
dūno jaunimo fondui”.

,,Nuoširdžiai sveikinu
visus, atvykusius į gėlių žy-
dėjimo šventę, tikrąjį pava-
sario sutikimą, į dailininkės
Nijolės Banienės meno pa-
rodos ‘Pavasario žiedai’ ati-
darymą. Po žiemos esame iš-
siilgę pavasarinio gėlių žy-
dėjimo, – parodos atidarymo
metu kalbėjo Vydūno jau-
nimo fondo valdybos sekre-
torė fil. Vida Brazaitytė. –
Vydūno jaunimo fondas
džiaugiasi, kad Rimas Ba-
nys savo a. a. žmonos atmi-
nimui įsteigė Nijolės Ba-

nienės vardinę stipendiją meną studi-
juojantiems lietuvių kilmės studen-
tams. Ši paroda – tai padėka Rimui Ba-
niui už jo dosnumą, už gerumą, už su-
pratimą, kad didžiausia paskata stu-
dentui – jo akademinio darbo įverti-
nimas”.

Lietuvių dailės muziejaus galeri-
jos „Siela” direktorė Asta Zimkienė,
apibūdindama Nijolės Banienės kū-
rybą, ,,purpurinį šaltinį”. Purpurinės
sferinės gėlės – visterijos – nulinku-
siuose žieduose menininkė peržengia
ribą, skiriančią šį pasaulį nuo Amži-
nybės… ,,Esame pasirengę priimti Ni-
jolės Banienės kūrybos fondą po savo
stogu. Jos darbai suras jaukų prie-
globstį šalia bendražygių V. Petravi-
čiaus, M. Stankūnienės, E. Marčiulio-

Pavasario žiedai Dailės muziejaus galerijoje „Siela“ 

iš k.: tenoras, kontratenoras bei kompozitorius Martynas Matutis, Lietuvių dailės muziejaus
galerijos „Siela“ direktorė Asta Zimkienė, Felicija Banytė, Rimas Banys, ingrida Banys, Vy-
dūno jaunimo fondo valdybos sekretorė fil. Vida Brazaitytė.

Purpurinių sferinių gėlių žieduose menininkė
peržengia ribą, skiriančią šį pasaulį nuo
Amžinybės.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Bekešius ir žmona
Eglė su Rimu Baniu.

Felicija Banytė su ilgamečiu šeimos draugu Jonu Grigolu         Ž. Gurauskienės nuotraukos

išeivijos lietuvius subūrė Nijolės Banienės parodos „Pavasario žiedai” atidarymas.

LEMONT, IL

nienės, A. Kezio, D. Šlenienės ir kitų
menininkų. Išeivijos meno paveldas
yra saugiose rankose, jaukiuose na-
muose ir garbinguose prisiminimuo-
se”, – užtikrino galerijos ,,Siela” di-
rektorė. 

Šeimos vardu žodį tarusi viena
Rimo ir a. a. Nijolės Banių dukterų, Fe-
licija Banytė, su renginio svečiais da-
lijosi jautriais prisiminimais apie na-
muose mamos sukurtą kūrybinę ap-
linką ir dėkojo jai už atskleistą meno
pasaulį. 

,,Paroda paliko neišdildomą įspū-
dį, – tikino Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Mantvy-
das Bekešius, į parodos atidarymą at-
vykęs su pagausėjusia šeima. – Daili-
ninkės man neteko pažinti, tačiau jos
kūryba kupina spalvų ir džiaugsmo,
nors aiškiai juntamos ir kitokios nuo-
taikos. Manau, kad šie darbai, iške-
liavę į asmenines kolekcijas, ne vie-

nuose namuose suteiks džiaugsmo”. 
Renginiui baigiantis fil. Vida Bra-

zaitytė pakvietė susirinkusiuosius pa-
siklausyti kylančios žvaigždės – ta-
lentingo tenoro, kontratenoro bei kom-
pozitoriaus Martyno Matučio, kurį ge-
riausiai pažįstame kaip Lietuvių meno
ansamblio „Dainava” choristą, solistą,
akompaniatorių ir kompozitorių. 

,,Reiškiame širdingą padėką Banių
šeimai už šios parodos sumanymo
įvykdymą, Virgai Rimeikienei už pa-
veikslų kabinimą, Astai Zimkienei už
išsamų Nijolės Banienės kūrybos api-
būdinimą, Felicijai Banytei už pasi-
dalijimą gražiais prisiminimais apie
mamą, Martynui Matučiui – už nuo-
stabią programą ir Jums, mieli daly-
viai, kad remiate Vydūno jaunimo fon-
do iniciatyvą”, – renginį baigė Vydūno
jaunimo fondo valdybos sekretorė fil.
Vida Brazaitytė ir visus pakvietė vai-
šintis mėgaujantis gaiviu gėlių kvapu.Renginio svečius žavėjo talentingo tenoro, kontratenoro

bei kompozitoriaus Martyno Matučio parengta prog-
rama.

ir Roosevelt University, Art Insitute of
Chicago, buvo sambūrio ,,Dailė”, Ame-
rikos lietuvių dailininkių draugijos
narė. Nuo 1964 m. dalyvavo parodose ir
meno mugėse bei pelnė apdovanojimų.
Menininkė buvo surengusi personali-
nių parodų Čiurlionio galerijoje Čika-
goje, Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje, Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte. Nijolės Banienės darbuose – sti-
lizuoti gėlių natiurmortai, kompozi-
cijos gamtos ir mitologizuotų būtybių
motyvais, kūrybai būdinga ekspresija
ir dinamiškumas. Jos kūrybos darbų
yra įsigiję: Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dai lės muziejus Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte ir Vincent Price
Art Collection.

Parodoje eksponuojami Nijolės
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RITA RAŠYMIENĖ

Kai pradėjau galvoti apie Rasos prisiminimų
puokštę, maniau, man parašys keli žmonės –
trumpais sakiniais apie geriausią Rasos prisi-

minimą ir galėsiu visus pasisakymus lengvai su-
skirstyti: šeima, „Spindulys”, ateitininkai, Kretinga, mu-
zika ir t. t. Bet taip neišėjo. Rasos džiaugsmas, meilė
viskam ir atsidavimas kryžiuojasi visose srityse. Su-
sidarė didelė ir graži  prisiminimų puokštė.

„Spindulys”

Džiaugiuosi, kad esu viena iš „Spindulio” pir-
mūnių. Kiek daug džiaugsmo, pasididžiavimo bei
gerų prisiminimų užpūsta išgirdus žodžius – Rasa ir
„Spindulys”. Atsimenu mūsų pirmąsias repeticijas
Jaunimo centro posėdžių kambaryje (dabar Jono Dai-
nausko biblioteka). Čia mokėmės žingsnių, ratelių,
figūrų ir išėjimų bei įėjimų. Čia gimė iki šių dienų
artimos draugystės. Šokom lengvesnius „suktinius”
ir „kalvelius” bei sudėtingus „malūnus” ir „ūsau-
ninkus”. Šokėjų buvo 10 porų ir nežinau, kaip mes
tilpome tame mažame kambaryje. Ruošėme kon-
certus, balius, programas ir viską darėme su šypsena
ir gera nuotaika, nes toks buvo mūsų vadovės ūpas.
Po kiek laiko kambarys pasidarė per mažas, daug šo-
kėjų gyveno priemiesčiuose, tad repeticijos persikėlė
į Lemontą ir vyko Šoliūnų rūsyje. Čia ruošėmės Va-
sario 16-osios minėjimams, Sheboygan, East St.
Louis, Springfield, Milwaukee Holiday Fest, Hogey
Fest ir Keepataw Days pasirodymams. Labai džiau-
gėmės, kad turėjome ,,gyvą muziką”. Kiek kartų Rasa
arba sulėtindavo muziką, arba pridėdavo dar vieną
posmelį, kad turėtume laiko subėgti į naują vietą. Ji
mumis labai didžiavosi, ir mes norėjome jai (ir ne tik)
gerai pasirodyti. Bet buvo keletas kartų, kai ne
taip gerai sekėsi – vienas iš tų buvo pasirodymas bib-
liotekoje, rodos, Lockport, ir taip susimaišėme, kad
negalėjome atitaisyti klaidų. Nepadėjo net Rasos pa-
pildomi muzikos taktai. Pagaliau Rasa sustabdė
šokį, atsiprašė žiūrovų, mums leido atsikvėpti, ir pra-
dėjome iš pradžių. Rasa nepyko, su šypsena vėl gro-
jo, ir antrą kartą tą šokį atlikome puikiai. 

Rita R.

Rasa – neužmirštamas žmogus. Dažnai apie ją
galvoju, net ir po dešimties metų, nes jos gyvenimas
buvo pripildytas meilės, šviesos ir geros energijos.
Buvau labai laiminga, nes bendravau su Rasa, kai ji
priėmė mane, 15-metę, į „Spindulio” šokių grupę.
Tais laikais reikėjo sulaukti 16-kos, kad būtum pri-
imtas į ratelį; aš tos taisyklės nežinojau, o Rasa ma-
nęs neklausė, kiek man metų. Ji taip pat buvo mano
muzikos partnerė. Rasa pakvietė mane tapti jos

10 metų be Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės
akompaniatore Providence High School, New Lenox,
kur ji dirbo ne tik kaip chorvedė ir muzikos moky-
toja, bet ir kaip matematikos ir chemijos mokytoja.
Turėjau nuostabią progą stebėti, kaip ji žavėdavo savo
mokinius muzikos pamokų metu; kaip tie mokiniai
ją mylėjo; kaip ją gerbė; kiek kantrybės, energijos,
aistros, džiaugsmo ir gyvenimo meilės ji turėjo.
Rasa paliko man brangią dovaną – pavyzdį, kaip my-
lėti gyvenimą ir išgyventi jį pilnatvėje.

Elytė R.     

Atsimenam daug smagių vasarų, kai Rasa buvo
vadovė Sendraugių stovykloje Dainavoje, ir dar
daugiau metų, kai šokome „Spindulio” šokių grupėje.
Rasa mus mokė būti gerais šokėjais, bet iš tikrųjų
mes išmokome iš Rasos pavyzdžio, kaip savano-
riauti ir padėti kitiems. Labai dėkojame Dievui, kad
turėjome progos Rasą pažinti. Jos dažnai pasiilgs-
tame. 

Rita ir Audrius R.

Mano dukros Daina, Kristė ir Angelytė Rasos
„Spindulio” tautinių šokių grupėje šoko daug metų.
Rasa taip pat mokytojavo Providence gimnazijoje ir
mokė Mykolę bei režisavo spektaklius, kuriuose
dalyvavo mano Kristė ir Daina. Duktė Daina šiandien
sakė, kad Rasa buvo jai antra mamytė – ji mylėjo mus
visus begaline meile. Jos šypsena ir meilė apkabin-
davo mus be galo jaukiai, šiltai ir saugiai. Mes nie-
kad nepamiršime jos tyros meilės! 

Vita Š.

Mieliausias prisiminimas:  kai Rasa skambin-
davo 11 val. v. ir kalbėdavome apie šokių ir šokėjų rū-
pesčius iki 1 ar 2 val. ryto.

Violeta F.

„Spindulio” teatras

Daug kas dalyvavo spektakliuose (vaidinimuo-
se, pasirodymuose, miuzikluose ir t.t.) pagal Rasos
parašytus scenarijus, bet turbūt ne visi žino, kad jie
prasidėjo „Spindulio” tautinių šokių grupėje. Vienais
metais reikėjo atlikti programą Lemonto bendruo-
menės baliuje ir Rasa pasiūlė savo mylimus šokėjus.
Kartu su savo gerais draugais Agne ir Arvydu Rasa

mums pristatė šiuos jų sukurtus darbus. Mes juos dar
patys pagerinome ir su didžiausia energija šokome,
dainavome, vaidinome ir juokėmės, juokėmės ir
juokėmės – ,,Pertvarkytos pasakėlės” su „groovy”
mama ir „stupi kiddie”, ,,Šnipai” (šnipai mes – mes
mėgstame šnipinėt ir krūmuose tupėt...), ,,Mokykla”
su geručiais ir vėsučiais (žabangos – what’s žaban-
gos?), ,,Zenobijos fobija” (O mylimoji, mano brangioji,
žinai, aš tave myliu!..), ,,Liudmila” (kritai man akį,
Liudmila, kaip koks šampano burbuliuks…), ,,Kry-
žiuočiai” (kai kaimas dega, miškas net dreba, reikia
greitai lėkt į Trakus…) ir kiti. Labai branginu tas va-
landas, praleistas kartu.

Rita R.

Vienas maloniausių atsiminimų yra, kai Rasa
man skyrė vaidmenį vaidinime ,,Fractured Fairy Ta-
les” (Pertvarkytos pasakėlės).  Šitie vaidinimai
buvo labai juokingi, ir visi Čikagoje apie juos gerai
atsiliepdavo. Rasa buvo kantri, kai pamiršdavau
savo eiles, nes aš nervindavausi vaidindama su ve-
teranais. Mano rolė buvo maža. Rasa rytą prieš spek-
taklį su manim pasikalbėjo: nesirūpink ir nesijau-
dink – jei pamirši žodžius, nesustok, veteranai žinos,
kaip padėti, o jei ir pamirši – viskas pavyks. Prisi-

Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė – neužmirštamas žmogus.                                                  
Asmeninių archyvų nuotraukos

Rasa visada skleisdavo gerą nuotaiką.

,,Spindulio” mokytojai ir padėjėjai šokių kursuose  Dainavoje. Rasa – 3-ioje eilėje pirma iš kairės.
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Atkelta iš 1 psl.

Liko labai nedaug laiko, skubėki-
te balsuoti ir išsakyti savo pilietinę po-
ziciją. Jūsų gegužės 12-ąją atiduotas
balsas gali nulemti ne tik jū sų pačių,
bet ir vaikų bei anūkų ateitį. 

Visi Lietuvos piliečiai, planuojan-
tys balsuoti užsienyje, gali registruotis
balsavimui Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) puslapyje: https://www.
rin kejopuslapis.lt/. Įsidėmėtina, kad visi
rinkėjai, pageidaujantys balsuoti už-
sienyje, turi registruotis iš naujo –
net ir tie, kurie jau buvo įtraukti į už-
sienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus
praėjusiuose rinkimuose ar referen-
dumuose. Rinkėjo registracijos pra-
šy me galima pasirinkti balsavimą paš-
tu arba asmeniškai atvykstant į Lie-
tuvos Respublikos diplomatinę atsto-
vybę.

Čikagoje registruotis balsavimui
paštu galima iki gegužės 4 d., Was-
hingtone – iki gegužės 7 d., Los An-
geles – iki gegužės 3 d. Nusprendę
balsuoti ne paštu, JAV gyvenantys rin-
kėjai savo balsą galės atiduoti mūsų
šalies ambasadoje ir konsulatuose.
Kaip įprastai, balsavimas taip pat
bus organizuojamas Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. 

Jeigu jums neaišku, kaip užsire-
gistruoti internetu ir reikia pagalbos,
kreipkitės į savanorius, kurie jums mie-
lai padės. Pagalba bus teikiama:

Balandžio 13 d., 27 d., šeštadie-
niais, nuo 8:30 iki 2 val. p. p.  Čikagos
lituanistinėje mokykloje. 

Balandžio 27 d., šeštadienį, Gedi-
mino lituanistinėje mokykloje  (126 N.
Lake Street, Mundelein, IL 60060).

Kiekvieną penktadienį nuo 5 val.
p. p. iki 8:30 val. v. ir šeštadienį nuo 9
val. r. iki 1 val. p. p. Maironio lituanisti-
nės mokyklos raštinėje. 

Kiekvieną darbo dieną nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
raštinėje.

Kiekvieną sekmadienį PLC. Jeigu
negalite atvykti, galite paskambinti tel.
+1-708-790-0910, jums padės užsire-
gistruoti.

Registruojantis būtina atsinešti pasą
ar asmens tapatybės kortelę (reikia
paso numerio bei asmens kodo, jei ir
paso galiojimas baigėsi). Jeigu nu-
sprendėte registruotis patys, atkreipki-
te dėmesį į keletą dalykų, dėl kurių re-
gistracija gali strigti:

• Būtina naudoti lietuviškas rai-
des. Jei neturite lietuviškos klaviatū-
ros, rinkėjo puslapio apačioje galite
pasirinkti reikiamą raidę, ją nukopi-
juoti ir įterpti. 

• Atsiminkite, kad šalis, kurioje
balsuojate, yra užrašyta lietuviškai
(pasirinkite ne USA, bet JAV). 

• Besiregistruojantys JAV, telefo-
no numerį turi įrašyti be jokių skliaus-
telių, tarpelių ar brūkšnelių, pradėdami
su +1. 

Parengta pagal ,,Globali Lietuva”
ir JAV LB inf. 

Balsuotojų daugėja – 
skubėkime jungtis 

WWW.DRAUGAS.ORG

menu, kaip jaudinausi tą dieną. Bū-
dama jau ant scenos pažiūrėjau į
Rasą, ir jinai nusišypsojo, linktelėjo
man. Aš žinojau, kad viskas tikrai bus
gerai. Ir visus žodžius prisiminiau, ir
tie, kurie buvo atvažiavę pažiūrėti
mūsų pasirodymo, išėjo su šypsena.
Rasos begalinė kantrybė, šypsena ir
žodžiai gyvena mano širdyje ir šian-
dien. 

Sunkiausiais momentais gyveni-
me prisimindavau Rasos žodžius – ne-
galima sustot, viskas bus gerai ir vis-
kas pavyks.

Esa P. F.

Ateitininkai

Mieliausias prisiminimas apie
Rasą buvo jos rengiami vaidinimai
(mini miuziklai) stovyklose, ateiti-
ninkuose, Lemonto lietuvių bendruo-
menėje – jie būdavo statomi Ateiti-
ninkų šeimos šventėse birželio mėne-
sį. Ypač kai jos vaikai ir mano vaikai
buvo gimnazijoje, ir, Rasai vadovau-
jant,  visa moksleivių ateitininkų kuo-
pa spėdavo išmokti eiles, šokius, dai-
nas... Kur ir kaip ji spėdavo tai padaryti
– vis mus stebindavo – nes rezultatai
vis patys geriausi! Vaidinimai juokin-
gi, nuotaikingi ir ne per ilgi, vaidybos
lygis – superinis – su pamokymais, pa-
drąsinimais, o moksleiviai visuomet
buvo pasiruošę vaidinti! O Rasa ir jos
akordeonas – tai stebuklingai jungda-
vo. 

Daina Č.

Rasą gerbėme už jos muzikinį bei
kūrybinį talentą. Mus stebino jos su-
gebėjimas dirbti su jaunimu. Aplink ją
vis sukosi jaunimas – jos giminaičiai,
moksleiviai mokyklose, kuriose ji dir-
bo (amerikietiškoje ir lituanistinėje),
jos įsteigtos šokių grupės ,,Spindulio”
šokėjai, jauni ateitininkai, stovyklau-
tojai. Koks malonumas metų pabaigo-
je per Čikagos Ateitininkų šeimos

šventes būdavo matyti jos paruoštus
gimnaziją bebaigiančius ateitininkus,
vaidinančius ir dainuojančius jos su-
galvotus trumpus miuziklus iš lietuvių
pasakų ir kartais Brodvėjaus. Iki šių
dienų per Sendraugių ateitininkų sto-
vyklas Dainavoje dar suvaidinami jos
ilgesni miuziklai. Stovyklos pabaigoje
stovyklautojai susirenka pažiūrėti visą
savaitę trunkančių pasiruošimų – dai-
navimo, muzikos, scenovaizdžių, kos-
tiumų, jau kitų jaunų režisierių in-
terpretacijų pagal Rasos su humoru
kurtus žodžius ir scenovaizdžius. Pa-
sigendame Rasos, bet jos palikimu ga-
lime džiaugtis iki šių dienų.

Ramunė K.

Prisimenu Dainavos pastogę Send-
raugių stovyklos dainavimo pamokose.
Rasa būdavo centre, apsupta vaikų,
su sėdusių prie pikniko stalų. Ir su ko-
kiu entuziazmu mes dainuoda vo-
 me! Smagu buvo jos klausytis, po fra-
zelę atkartoti: ,,Višta (višta) valgo ma-
karonus (valgo makaronus)!” Ji savo
buvimu mane mokė, kad dainuoti yra
smagu, kad dainuoti  garsiai  yra lei-
džiama, kad akordeonas – tai visas or-
kestras, kurį gali nešioti ant pečių... O
dar prisimenu gimnazijoje, kai Rasa su-
organizavo mus, ateitininkus moks-
leivius, atlikti jos adaptuotų miuzik-
lų. Iš mūsų, eilinių jaunuolių, ji suge-
bėjo ištraukti teatrališkumą – mes ir
vaidinome, ir dainavome, ir šokome.
Koks puikus jausmas buvo, kai žiūro-
vai plodavo atsistoję ,,Geručiai ir Ve-
sučiai” miuziklo pabaigoje. 

Kai Rasos sveikata silpnėjo, aš
taip ir neišdrįsau prie jos prieiti ir pa-
dėkoti jai už visą jos dvasią ir buvimą
su mumis. Bijojau to nepatogumo... Kai
ji mirė, supratau: niekada nepasiduo-
ti tokiai baimei. Nelaukti, prieiti ir pa-
dėkoti.

Kęstutis D.

Bus daugiau

,,Spindulys” – ant mašinos, marškinėlių ir širdyje...

Prieš pasirodymą Daley Center Čikagos centre.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Nuogąstauja dėl nedraugiškų šalių ir balsavimo
Vilnius (LRT.lt) – Likus  nedaug

laiko iki referendumo dėl pilietybės iš-
saugojimo, Jungtinėje Karalystėje gy-
venantys lietuviai sako pasigendantys
išsamesnės informacijos. Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Dalia Asa-
navičiūtė teigia, kad kai kuriems ne-
aišku, kaip balsuoti, kiti baiminasi,
kad referendumui pavykus gali būti at-
vertos durys nedraugiškų valstybių pi-
liečiams.

„Žmonės, kurie aktyviai nesidomi
nei politiniu gyvenimu, nei rinkimų
eiga, turi labai daug klausimų. Tai
rodo tik viena – informacija nepasiekia
tinkamai arba nepasiekia apskritai. Di-

džiausias klausimas – kaip aš galiu re-
gistruotis, jeigu neturiu elektroninio
parašo. Taip pat žmonės vis dar labai
bijo, kad pilietybės išsaugojimo refe-
rendumui įvykus teigiamai bus plačiai
atvertos durys ir mums nedraugiškų
valstybių piliečiams”, – sako D. Asa-
navičiūtė.

Referendumas dėl pilietybės iš-
saugojimo vyks gegužės 12-ąją, kartu
su prezidento rinkimų pirmuoju turu
ir referendumu dėl Seimo narių skai-
čiaus sumažinimo.

Įvairiais skaičiavimais, Didžiojo-
je Britanijoje gali dirbti ir gyventi
apie 200 tūkst. Lietuvos piliečių.

„Google“ mokėjimo paslaugas teiks ne iš Lietuvos
Vilnius (BNS) – JAV interneto

milžinė „Google” dėl „Brexit” keliamo
neapibrėžtumo mokėjimo paslaugų
teikimą iš Didžiosios Britanijos per-
kelia į Airiją. Elektroninių pinigų li-
cenciją „Google” yra gavusi ir Lietu-
voje, tačiau čia mokėjimo paslaugų kol
kas neteikia.

„Google” savo klientus informavo,
kad nuo balandžio 4 dienos mokėjimo
paslaugas teiks Airijoje registruota
bendrovė „Google Ireland Limited”, o
ne Jungtinėje Karalystėje įsteigta
„Google Payment Limited”.

Anot  „Google”, toks sprendimas
priimtas siekiant užtikrinti teikiamų
paslaugų nuoseklumą, nes galimo
chaotiško Jungtinės Karalystės pasi-
traukimo iš Europos Sąjungos (ES)

atveju britų įmonės neteks priėjimo
prie ES rinkos.

Elektroninių pinigų licenciją įmo-
nei „Google Payment Lithuania” Lie-
tuvos bankas suteikė pernai gruodį.
Ji suteikia teisę leisti ir išpirkti elekt-
roninius pinigus, teikti mokėjimo pa-
slaugas.

Lietuvos bankas informavo,
kad „Google Payment Lithuania” su-
teikta licencija yra neribota, tačiau
po metų, jeigu įmonė nevykdo veiklos,
centrinis bankas licenciją gali atšaukti.

Pernai spalį įsteigta „Google Pay-
ment Lithuania” yra viena iš „Google”
patronuojančios bendrovės „Alphabet
Inc.” grupei priklausančių įmonių. Per-
nai gruodį jos kapitalas buvo padidin-
tas nuo 2,5 tūkst. iki 2,368 mln. eurų.

Lietuvoje jau užregistruoti 397 tymų atvejai
Vilnius (ELTA) – Lietuvoje šiais

metais jau patvirtinti 397 tymų atvejai
(iš jų 86 vaikai ir 311 suaugusiųjų), dau-
giausia atvejų registruojama Kauno
apskrityje (260 atvejų), rodo Naciona-
linio visuomenės sveikatos centro
(NVSC) duomenys. 

Vis daugiau susirgimų tymais re-
gistruojama ne tik Lietuvoje, bet ir ki-
tose šalyse. Ekstremalių sveikatai si-
tuacijų centro duomenimis, šiuo metu
didesnė rizika užsikrėsti tymais yra
Ukrainoje, Lenkijoje, Madagaskare,
Čade, Filipinuose, Japonijoje ir JAV. 

Lyduvėnų tiltą pritaikys lankytojams
Vilnius (BNS) – Raseinių

rajone, Lyduvėnuose per Duby-
są nutiestą geležinkelio tiltą ti-
kimasi pritaikyti lankytojams
2020-ųjų rugsėjį.

Dubysos regioninio parko
direktorius Vygantas Kilčiaus-
kas teigė, kad ilgiausią Lietuvo-
je bei aukščiausią Baltijos vals-
tybėse tiltą paversti patogia ap-
žvalgų vieta.

„Su „Lietuvos geležinke-
liais” sutarta taip, kad jie pasi-
rūpina visais tilto pritaikymo
lankytojų poreikiams darbais, o VSTT
rūpinasi šių darbų finansavimu iš ES
struktūrinių fondų lėšų”, – teigė re-
gioninio parko vadovas.

Pirmasis medinis tiltas šioje vie-
toje pastatytas 1916-aisiais, jis buvo su-

griautas per karą. Naujas gelžbetoni-
nis traukinių eismui skirtas tiltas už-
baigtas 1951-aisiais, jį statė sovietų
paimti vokiečių belaisviai.

Tiltas yra 599 metrų ilgio bei 42
metrų aukščio.

Talka gelbėjo retas orchidėjas
Vilnius (BNS) – Neries regioninio

parko direkcija surengė akciją-tal-
ką netoli Vilniaus esančiai Šilėnų pel-
kei, vadinamajam lietuviškųjų orchi-
dėjų rojui, gelbėti.

Šioje pelkėje kasmet pražysta pen-
kių skirtingų rūšių retos saugomos or-
chidėjos – čia vasarą galima pamatyti
raudonąją, dėmėtąją, plačialapę bei
gelsvąją gegūnes ir dvilapį purvuolį.
Tačiau joms gresia išnykimas, nes pel-
kė baigia užželti menkaverčiais me-

deliais ir krūmais.
„Juos būtina iškirsti ir pelkę at-

verti saulės šviesai”, – pranešė Vals-
tybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Neries regioninio parko direkcija
ketvirtą kartą organizavo talką. Anot
jos, jau po pirmųjų talkų pelkėje pa-
daugėjo orchidėjų. Prieš talką dalyvių
laukė nemokamas daugiau kaip dviejų
valandų pažintinis žygis – parko gidas
vedė 6 km ilgio žiediniu maršrutu
po etnografinio Šilėnų kaimo apylinkes.

Europa nerimauja dėl melagingų naujienų grėsmės
Briuselis (BNS) – Ar Rusijos „tro-

liai”, Amerikos socialinių tinklų mil-
žinės ir oportunistiniai melagingų
naujienų kūrėjai susivienys, kad ap-
nuodytų Europos politinį kraštovaiz-
dį prieš gegužę vyksiančius Europos
Parlamento rinkimus?

Briuselis nerimauja, kad inter-
nete skelbiama dezinformacija pa-
skatins populizmo bangą, kuri, kaip
mano pareigūnai, iškraipė „Brexit” re-
ferendumo rezultatus ir Donald Trump
atvėrė kelią į Baltuosius rūmus.

„Egzistuoja išorinės prieš Europą
nusiteikusios jėgos, kurios siekia –
atvirai arba slapta – daryti įtaką de-
mokratiniams europiečių pasirinki-
mams”, – perspėjo Europos Vadovų Ta-
rybos pirmininkas Donald Tusk.

Tai, anot jo, „pasakytina ir apie
„Brexit” bei nemažai rinkimų kam-
panijų visoje Europoje”.

Gegužės 23–26 dienomis europie-
čiai rinks Europos Parlamento na-
rius. Paskutinėmis rinkimų kampa-
nijos savaitėmis pareigūnai nerimau-
ja, kad oponentai, įskaitant Maskvą,
mėgins skleisti melagingų naujienų,

kurioms plisti padės socialiniai tink-
lai.

O tai gali suteikti paramos įvai-
rioms populistinėms atskalūniškoms
partijoms, didinti elektorato susi-
skaldymą ir kenkti tikėjimui demok-
ratija ar ES institucijomis. Kai kas šį
reiškinį net vadina valstybės vado-
vaujama ataka.

„Turima tvirtų įrodymų, kad Ru-
sija yra pirminis dezinformacijos Eu-
ropoje šaltinis, – gruodį perspėjo Eu-
ropos Komisijos vicepirmininkas ir
buvęs Estijos premjeras Andrus Ansip.
– Dezinformacija yra dalis Rusijos ka-
rinės doktrinos ir jos strategijos skal-
dyti ir silpninti Vakarus.”

Visuomenės pasitikėjimas nacio-
nalinėmis ir ES institucijomis tradi-
cinėje žiniasklaidoje jau yra žemas. O
interneto vartotojai, siekiantys užsi-
dirbti iš reklaminių pranešimų pa-
spaudimų, atrado melagingų naujienų
rinką. Pridėkite tai prie valstybės va-
dovaujamos propagandos ir virusinio
„Facebook, Twitter ir YouTube poveikio
ir turite tobulą trikdymo procesą”, –
kalbėjo A. Ansip.

Ruanda prisimena genocido aukas
Kigalis (BNS) – Ruandoje balan-

džio 7 dieną prasidėjo šimtą dienų
truksiantis gedulas dėl daugiau nei 800
tūkst. žmonių, kurie buvo nužudyti per
pasaulį šokiravusį prieš ketvirtį am-
žiaus prasidėjusį genocidą.

Prezidentas Paul Kagame pradėjo
atminimo renginių savaitę, uždegęs at-
minimo ugnį prie Kigalio genocido
memorialo.

Žudynės prasidėjo 1994 metų ba-
landžio 7 dieną, praėjus dienai po huto
prezidento nužudymo.

Kai kurie žmonės buvo nušauti,
kiti mirtinai uždaužyti arba užkapoti
mačetėmis.

Ruanda kaltina Prancūziją prisi-
dėjus prie genocido, nes ji rėmė hutų
vadovaujamą vyriausybę ir padėjo nu-
sikaltėliams pabėgti. 

Prancūzija netenka kantrybės dėl įstrigusio „Brexit“
Dinaras,  Prancūzija

(Diena.lt) – Prancūzijos užsie-
nio reikalų ministras Jean-
Yves Le Drian pareiškė, kad
jau atėjo laikas užbaigti „Bre-
xit” krizę, ir sakė, kad šis klau-
simas nebegali būti pagrindi-
nė Europos Sąjungos diskusi-
jų tema.

„Negalime nuolat gyventi
su ‘Brexit’. Kažkuriuo metu
turi įvykti išstojimas, – pridū-
rė jis. – Britanijos institucijos
ir britų parlamentas turi su-
prasti, kad Europos Sąjunga negalės
nuolat sekinti save priklausomai nuo

Britanijos vidaus politikos pakilimų ir
nuosmukių.”

JK pasai jau be užrašo „Europos Sąjunga“
Londonas (LRT.lt) – Jungtinė Ka-

ralystė (JK) jau išduoda pasus, ant
kurių viršelio nebeliko užrašo „Euro-
pos Sąjunga”, nepaisant nukelto „Bre-
xit” termino ir nežinios, kada šalis iš
tikrųjų paliks bloką.

Jungtinė Karalystė turėjo išstoti iš
ES kovo 29 dieną, tačiau buvo pri-
versta nukelti išstojimą dėl politinio
paralyžiaus nesutariant dėl skyrybų
susitarimo sąlygų.

Ministrė pirmininkė Theresa May

buvo priversta prašyti dar kartą atidėti
terminą iki birželio 30 dienos, kad
kitą penktadienį šalis nebūtų priversta
išstoti be jokio susitarimo.

Visgi neaišku, ar kitos 27 ES vals-
tybės narės vieningai sutars patenkinti
šį prašymą. Prognozuojama, kad Lon-
donui gali būti pasiūlyta rinktis trum-
pesnį atidėjimą arba nukelti „Brexit”
dar ilgesniam, iki metų trukmės lai-
kotarpiui.

išsigrynino 10 mln. JAV dolerių, kad į juos pažiūrėtų
Abidjanas (BNS) – Nigerijos mi-

lijardierius Aliko Dangote, kuris yra
išgarsėjęs kaip turtingiausias Afri-
kos gyventojas, Dramblio Kaulo Kran-
te įvykusiame forume papasakojo, jog
kartą iš banko paėmė 10 mln. JAV do-
lerių grynaisiais, kad galėtų į juos
pažiūrėti ir suvokti, kad tai yra tikri pi-
nigai, o ne vien skaičiai ant popieriaus.

„Vieną dieną banke pasiėmiau 10

mln. JAV dolerių grynaisiais, įdėjau
šiuos pinigus į savo automobilio ba-
gažinę ir po to atsinešiau į savo kam-
barį. Žiūrėjau į banknotus ir galvojau,
‘dabar aš tikiu, kad turiu pinigų’. O kitą
dieną nunešiau juos atgal į banką”, –
papasakojo milijardierius, kuriam pri-
klauso įvairiuose pramonės sekto-
riuose veikiančios bendrovės, įskaitant
gaminančiąsias cementą ir miltus.

Jean-Yves Le Drian sakė, kad ES turi ir kitų savo rei-
kalų, ne vien „Brexit”.           Ouest-France nuotr. 

ilgiausias tiltas Lietuvoje bus pritaikytas lankyto-
jams. LG nuotr. 
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi

AKiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

GAVĖNIOS IR DIDŽIOSIOS 
SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia
Balandžio 6 d., šeštadienis – 

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos

(išpažintys) nuo 3 iki 4 val. p. p.

4 val. p. p. – šv. Mišios

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

Pal. Jurgio Matulaičio misija
Asmeninės išpažintys – 

kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį

nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v.

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys)

balandžio 8 d., pirmadienį – 7 val. v.

balandžio 10 d., trečiadienį – 11 val. r.

balandžio 12 d., penktadienį – 7 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

Balandžio 28 d. po 11 val. r. šv. Mišių –  Atvelykio pietūs

Laukiame Jūsų šv. Mišiose ir renginiuose!

,,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!

Balandžio 24 d., trečiadienį, 7 val. v. – ATIDARYMAS
Chopin Theatre (1543 W. Division St., Chicago, IL 60642)

A. Stonys, ,,Moteris ir ledynas” – dalyvaus režisierius

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

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439)

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

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439)

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

Balzeko lietuvių kultūros muziejus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)

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

AMC Woodridge 18 (10000 Woodward Ave., Woodridge, IL 60517)

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

Jaunimo centras (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

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

A. Marcinkevičiūtė, ,,Iš kur tas švytėjimas” – dalyvaus režisierė
Čiurlionio galerija, Jaunimo centras

(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

Gegužės 4 d., šeštadienį, 7 val. v. – UŽDARYMAS
R. Rakauskaitė, ,,Kelionės namo” – dalyvaus režisierė

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439)

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

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

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

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

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

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje (Marquette Parke) šį sekmadienį, ba-
landžio 14 d., prieš 11 val. r. šv. Mišias bus
šventinamos verbos.

� Kviečiame į jau tradicine tapusią pava-
sarinę Verbų mugę Šv. Kazimiero parapijoje
Los Angeles. Mugė vyks Verbų sekmadienį,
balandžio 14 d., nuo 12 iki 4 val. p. p. Ga-
lėsite įsigyti ne tik nuostabių verbų, bet ir kep-
tų, saldžių, sūrių, rūkytų skanėstų savo ve-
lykiniam stalui, pasigardžiuoti lietuvišku
maistu, paragauti lietuviškų gėrimų, susipa-
žinti su menininkais ir meistrais, įsigyti jų dir-
binių. Įėjimas nemokamas! Jei turite ką par-
duoti – dalyvaukite mugėje. Norėdami re-
gistruotis ar pasiteirauti, skambinkite Linai Ka-
jotienei tel. 310-526-1456 arba rašykite
lina727@gmail.com.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) balandžio 14 d. 10 val. r. minėsime
Verbų (Palmių) sekmadienį. Eucharistijos

šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Kviečiame dalyvauti.

� Amsterdame gyvenančios menininkės
Eglės Budvytytės vokaliniai-choreografiniai
spektakliai ,,Incantation Karaoke” ir ,,Medusa:
A Tender Version” (iš serijos ,,Intermissions”)
vyks The Renaissance Society prie Universi-
ty of Chicago, 5811 South Ellis Ave., Cobb
Hall, 4 a. balandžio 13 d., šeštadienį, 7 val.
v. ir balandžio 14 d., sekmadienį, 4 val. p.
p. Apie dalyvavimą pranešti tel. 773-702-
8670.

� 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!

Lietuvių Fondo
56-asis narių 

suvažiavimas vyks 
balandžio 27 d., 

šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centre, 14911

127th St., Lemont, IL 60439.

Registracija prasidės 8 val. r.,

suvažiavimo pradžia – 10 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Mes taip pat kasdien ieškome ar tai dėmesio, meilės, savigarbos, laimės ar uždarbio, kad išlaikytumėm
savo šeimas, kad būtų patogiau bei saugiau gyventi. Ieškome savo tautinės tapatybės, šeimos šaknų,
tolimų 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
troškimus - per Jėzų Kristų mes ieškome to Dievo, kuris tapo vienu iš mūsų ir veda į nenykstantį
džiaugsmą, ramybę ir atleidimą.

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

Šalia visų Velykų švenčių tradicijų
raskime laiko dalyvauti Didžiojo

Velykų Tridienio apeigose, kuriose
per liturgiją, Dievo žodį minime

Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus
ir Prisikėlimą.

Velykinė džiaugsmo viltis telaimina
Jūsų šeimos narius bei

bendruomenes, išsisklaidžiusias
po visus kontinentus!

Pagarbiai Kristuje,
LKRŠ Direktorių Tarybos Pirmininkas
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Su Šv. Velykom Jus Sveikina
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

GIEDRA J. MATAS, D.D.S.,
gyvenanti

Independence, OH,
dar metams pratęsė

laikraščio garbės
prenumeratą. Nuoširdi
padėka už spausdinto

žodžio išsaugojimą.

Gerbiami išeivijos broliai ir sesės,

Šiemet Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) pažymi tris istorines
sukaktis – organizacijos įkūrimo 100-metį, atkūrimo išei-
vijoje 65-ąsias metines ir atkūrimo Lietuvoje 30-metį. Nu-

simato daug įvairių renginių, kurių pagrindinis įvyks birželio 1 d.
Vilniuje (šaulių paradas, koncertai, žaidimai ir kt.). Vėliau renginiai
persikels į Kauną (birželio 21 d. atidaroma Šaulių sąjungos ekspozicija Vy-
tauto Didžiojo karo muziejuje, birželio 22 d. – Šaulio diena Kaune ir kt.) ir ki-
tus Lietuvos miestus.

Prašome pranešti, kas numatęs šiemet atvykti į Lietuvą ir kuriuo laiku.
Norime organizuoti Jums gražų, šiltą ir šaulišką užimtumą Jūsų viešnagės
Lietuvoje metu. Numatoma: pasiplaukiojimas pramoginiu laivu Kauno ma-
riose, išvyka į Jotvingių sodybą, Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarus (V. Put-
vinskio dvarai), V. Putvinskio kapo aplankymas, LR Seimo rūmų aplankymas,
susitikimas su Lietuvos kariais ir šauliais bei kt. Daugiau informacijos tel.
8-600-47-147 arba el. paštu stasys.ignatavicius@sauliusajunga.lt

Stasys Ignatavičius
LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas


