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Didžiausia išmintis – skirti gėrį nuo blogio – Sokratas.

Sportininkai neabejingi mažiesiems
ligoniukams – 4  psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Bendro tikslo galia: kviečia mokslo ir
kūrybos simpoziumas – 11 psl.

MEČYS ŠILKAITIS

Vasaros atostogos jau baigėsi. Baigėsi ir vaikų pa-
ruošimas mokyklai. Atrodytų, kad jau viskas tu-
rėtų grįžti į senas vėžes – daugiau dėmesio dar-
bui, daugiau dėmesio savo namų priežiūrai ir ap-

linkos tvarkymui, pasiruošimui žiemos sezonui. Tačiau
krašto vakaruose, Los Angeles apylinkėse, gyvenan-
tiems lietuviams didžiausio metinio renginio darbai tik
prasidėjo. Tai tradicinės metinės Lietuvių dienos, ku-
rios šiais metais ruošiamos 33-iąjį kartą. Jas ruošia LB
Los Angeles apylinkė, tokio renginio ruošai sudaryti ko-
mitetą pakviesdama asmenį. Metams bėgant vis atsi-

rasdavo žmonių, kurie to darbo imtųsi, ar tai būdavo ta
pati, ar naujoji komanda. Renginio tikslas buvo ir yra
sukviesti visus vakarinio pakraščio ir toliau gyve-
nančius tautiečius į susipažinimo, pabendravimo, pa-
žinčių atnaujinimo renginį – Lietuvių dienas Šv. Kazi-
miero parapijos vietovėje. Šventė tęsiasi dvi dienas: spa-
lio mėnesio pirmąjį šeštadienį ir sekmadienį.  Šiemet
ji vyks spalio 5–6 d. Bus pardavinėjami užkandžiai, gė-
rimai, dovanos, rankų darbai ir pan. Programai atlik-
ti kviečiami žymesnieji dainininkai ir kiti atlikėjai iš
JAV, Kanados, Vokietijos ir Lietuvos. Prisideda grupės
iš kitų lietuvių telkinių ir, žinoma, vietinės pajėgos.

– 4 psl. 

LA lituanistinės mokyklos mokinių choras. Kęstučio Kazlausko nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną į gausiai gėlėmis iš-
puoštą Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią
įžengė iškilminga procesija, kurios nedidelis

teatralizuotas akcentas sujaudino į šv. Mišias susi-
rinkusius žmones: procesijoje žengė ir Mergelę Ma-
riją su kūdikiu įkūnijusi moteris. Taip prasidėjo iškil-

mingos visą savaitę trukusių Dievo Motinos Marijos
gimimo ir Šiluvos atlaidų baigiamosios šv. Mišios. 

Beje, net ir gamta pateikė mažą stebuklą: prieš
prasidedant eisenai, lauke lynojo, žmonės skleidė skė-
čius. Buvo pasvarstyta, ar nereikėtų atšaukti proce-
sijos. Tačiau nuspręsta nekeisti plano. Šiam spren-
dimui buvo pritarta ir iš aukščiau: liovėsi lynoti tol, kol
visi eisenos dalyviai suėjo į bažnyčią. – 5 psl. 

Atlaidų stebuklą kūrė net pati gamta

Procesijoje – teatralizuota akimirka: vietoj ankstesniais metais neštos  Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūros šiemet Dievo Motiną
įkūnijo daili parapijietė. Jono Kuprio nuotraukos

33-iosios Lietuvių dienos Los Angeles telkinyje



lėjimuose. Beje, arkivyskupo S. Tam-
kevičiaus rūpesčiu Šiluva tapo mo-
derniu ir patogiu piligrimams centru,
kur svečių namuose gali apsistoti
maldininkai, kur vyksta įvairios
programos ir konferencijos, skirtos
religijos mokytojamas, dvasininkams,
rekolekcijos ir t. t.  

Deja, nes ne visiems tradicinia-
mas katalikams tai patinka. Šiluva
tapo ne tik piligrimystės, bet ir tu-

rizmui apskritai patrauklia vieta, žemėlapiuose pa-
minėta kaip vienas labiausiai lankytinų objektų. Štai
ir šiemet šalia tradicinių atlaidų čia vyko meno bie-
nalė, po kurios menininkų darbais pasipuošė mies-
telis, buvo prisimintas ir pagerbtas šiluviškis reži-
sierius Eimuntas Nekrošius, minint pirmąsias jo mir-
ties metines, surengta ir tarptautinė konferencija su
svečiais iš Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos religi-
nio turizmo tema.  Kauno vyskupo Algirdo Jurevi-
čiaus žodžiais visa tai rodo, kad ,,Šiluva įgauna tarp-
tautinį matmenį ir jos garsui Lietuvoje darosi ankš-
ta” . 

Vis dėlto pirmiausia ši vieta skirta ne tik dvasi-
nei bendrystei, bet pirmiausia atskiro žmogaus su-
sitikimui su Dievo Motina prašant jos užtarimo, idant
būtume sutaikinti su Sūnumi, jam patikėti. Svarbi
dovana tikintiesiems, smalsuoliams ar nedrąsie-
siems, kurie tik pradėjo pažintį su Šiluva – dvi pa-
lapinės ,,Turiu tau laiko”. Čia visas devynias atlai-
dų dienas žmonės gali kalbėtis su dvasininkais, at-
likti išpažintį arba tiesiog pasitarti jiems rūpimais
klausimais apie religiją, tikėjimą ir apie save pačius.
Tokiu būdu atlaidų programos rengėjai iš tiesų at-
liepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą išeiti iš baž-
nyčios šventoriaus ir pasitikti žmogų ten, kur jis tą
akimirką yra, nebijoti jį pasikviesti, padėti jam at-
siverti, – o juk tai nėra lengva net ir ilgą tikėjimo sta-
žą turinčiam katalikui. Bet Šiluvoje su švč. Merge-
lės pagalba vyksta tikėjimo stebuklai: ,,Čia taip
gera, čia taip miela, nekasdieniškai ramu, ir iš
džiaugsmo virpa siela tos rimties didingumu. Tarp
šilų javai išplaukę ir dangaus spalva vaiski, Šiluvon
vis plaukia plaukia Lietuvos vaikai visi”. 

reikšmingos kaip gyvo ir pavyzdingo tikėjimo židi-
niai, kurios nepaliktų savo vaikų ugdyti televizoriui,
bet savo pavyzdžiu puoselėtų religines tradicijas –
o jos tikrai nepersiduoda automatiškai. 

Šiųmetiniai Šiluvos atlaidai tapo išskirtiniai ne-
tikėta ir džiugia žinia iš Vatikano apie antrojo Lie-
tuvos kardinolo, Kauno arkivyskupo emerito Sigi-
to Tamkevičiaus paskyrimą. Kaip spėja pats kardi-
nolu tituluotas arkivyskupas, popiežiui įtakos galėjo
turėti apsilankymas KGB kameroje vizito Lietuvo-
je metu. Tokiu būdu popiežius pagerbė visus, kovo-
jusius už tikėjimo laisvę, kankintus už tai KGB ka-

Rugsėjo 8-ąją, Švč. Mergelės gimimo
dieną prasidėjus tradiciniams atlaidams
Šiluvoje, akimirką pasvarsčiau, ar yra
bent vienas lietuvis, kuris per savo gy-
venimą nebūtų apsilankęs Šiluvoje? Ir tu-
riu galvoje ne tik katalikus, kuriems nuo
mažumės skiepijama meilė ir pagarba
Dievo Motinai, kurie moka visas svar-
biausias maldas, skirtas palaimintajai ir
Užtarėjai. Žinoma,  koks nors užkietėjęs
cicilikas arba kitos religijos, ne krikščionybės iš-
pažintojas čia ir nėra buvęs. Tačiau iš ne vieno kunigo
teko išgirsti, kaip gyvenimo pabaigoje aršus ateistas
ar nelaimių prislėgtas žmogus staiga suklumpa prie
stebuklais garsėjančio Dievo Motinos paveikslo ir sa-
vais žodžiais kreipiasi į Mariją, vildamasis, kad jo mal-
dos bus išklausytos ir pasieks jos Sūnaus ausį. 

Ir išklauso, nes jei būtų kitaip, tai dar prieš Apsi-
reiškimą piemenėliams 1608 m. į Mergelės Mari-
jos Gimimo atlaidus maldininkai nebūtų vykę net

iš Prūsijos. Apie tai laiške Prūsų hercogui Albrechtui
dar 1555 m. užsiminė Martynas Mažvydas, stebėda-
masis lietuvininkų iš Ragainės parapijos pamaldu-
mu į Švč. Mergelę. Šiluva traukia ir lietuvius, kurių
tėvai turėjo pasitraukti iš tėvynės dėl sovietų oku-
pacijos ir kurie apie šią šventą vietą sužinojo iš tėvų
ir senelių pasakojimų, iš išsaugotų šventų paveik-
lėlių ar iki skausmo pažįstamos giesmelės: ,,Padū-
mavę pušynėliai, nuostabi dangaus spalva, toj ma-
žytėj Lietuvėlėj dar mažesnė Šiluva, melskis moti-
nai Marijai, – ji stebuklais čia garsi, – kad į laimės
karaliją mes patektume visi”…

Štai ir šiemet, Dievo Motinos gimimo dieną
dangaus spalva buvo nuostabi,  maldininkai iš įvai-
rių pasaulio šalių galėjo ramiai išklausyti Mišias, ku-
rias aukojo beveik visi Lietuvos ganytojai ir per šim-
tas kunigų, vadovaujami naujojo apaštalinio nun ci-
jaus Baltijos šalims arkivyskupo Petar Antun Rajič.
Būta ir kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkų, ku-
rie meldėsi kartu su katalikais. Pagrindinę atlaidų
dieną ypatingas dėmesys buvo skiriamas šeimoms,
kurios, pasak nuncijaus, pasaulyje, dažnai priešiš-
kai nusiteikusiame tikėjimui į Dievą, gali tapti
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va karo. Sekmadieniais restoraną užda rydavo antrą
po pietų ir vaikus veždavo į universitetą mokytis
mandarinų kalbos. Savaitės dienomis, po mokyklos,
vaikai – 5 ir 7 metų – at vykdavo į restoraną, ruošdavo
pa mo kas ir padėdavo patarnauti prie stalų. Vaikai
pramoko anglų kalbos ir gerai mokėsi. Laikui bėgant
abu baigė universitetus. Prieš tai jaunuolis buvo pri-
imtas į West Point karo akademiją, bet po metų įsi-
tikino, kad ten įstojo tik dėl to, kad tėvams nereikė-
tų rū pintis jo mokslapinigiais ir išlaikymu. 

Su šia šeima išsivystė ilgalaikė draugystė. Po at-
vykimo į Ameriką kasmet šv. Kalėdų proga jie visi
pas mus atvažiuodavo ir atveždavo do va nų ką nors
vertinga. Jų restoranėlis mums buvo pakeliui į
mūsų vasarna miuką. Ten vykdami Kalėdoms kele-
 tą kartų sustojome juos aplankyti ir užvežti vi-
siems kalėdinių dovanų. Kiekvieną kartą atsisvei-
kinant jie mums prikraudavo savo gamybos kinie-
tiškų patiekalų. Kartą pusiau juokais jiems pasakiau,
kad dažnas mūsų apsilankymas juos nuvarys į
bankrotą. Jis atsakė, kad po mūsų apsilankymo jų
prekyba visad page rėja. Kinietiška tradicija ar dė-
kingumas liko visam laikui. Laikui bėgant juos ap-
lankydavome vis rečiau, tačiau dalyvavome jų vai-
kų vestuvėse. Vaikinas vedė ūkininkaitę iš Ionia, Mi-
chigano, o mergina ištekėjo už vietnamiečio, tar-
naujančio JAV kariuomenėje. 

Tai gražus pavyzdys iš praeities. Jau
kuris laikas Amerika „agonizuojasi” dėl
imigrantų padėties. Ypač daug neigiamo
ir teigiamo dėmesio skiriama nelega-
liems imigrantams. Tiesiog paradoksas,
kad nelegaliai atvykusieji iš valdžios gau-
na finan sinę ir kitokią paramą, kuri kar-
tais yra didesnė negu galima parama JAV
piliečiams ar čia legaliai gyvenan tiems ne-
piliečiams.

Įdomu, kad šioje painiavoje dau gelis
šalies gyventojų neskiria legalių ir nelegalių imig-
rantų statuso. Jiems bet kokia užuomina apie imig-
rantus automatiškai sukelia neigia mą įvaizdį. Tai pa-
stebėjau ir darbe sa vo santykiuose su eiliniais ame-
 rikiečiais. Amerikoje išgyvenęs dau gelį metų turė-
jau visokių patyrimų. Kai kas domisi mano akcen-
tu. Kiti kankinasi su mano pavarde. Tik bū damas
JAV kariuomenėje Georgia valstijoje pasijutau čia-
buviu, nors kai kurie vietiniai mus laikė neken čiama
okupacine kariuomene. Tie, kuriems rūpėjo mano ak-
centas, gal vojo, kad esu iš Brooklyno, ir paliko ra-
mybėje. Dabar, per pastaruosius keletą metų, pa-
šnekovų dėmesys ma no užsilikusiam akcentui daž-
nėja. Kartais jie nori žinoti, kaip ilgai gy venu Ame-
rikoje. Dažniausiai atsa kau. Jei skubu ar nesu lin-
kęs aiškintis, pasakau, kad šiame krašte gyve nu il-
giau nei jie. Tuo ir baigiasi jų žingeidumas.

Visa tai rašant dar prisiminė vie no bičiulio, lie-
tuvio dypuko, mėgstamas posakis: ,,Once a DP, always
a DP!” Tai išjudino kitą atminties ląs telę. Prieš
maždaug penkiolika metų viename Lietuvių Ben-
druomenės su važiavime diskusijos buvo įkaitusios
dėl lietuvių imigrantų bangų.  Kaž kas neigiamai pa-
sisakė prieš dy pu kus. Tada viena, matyt, suerzinta
ži noma LB veikėja anglų kalba atsi kirto: ,,I am a DP
and proud of  it!” Tai sakydama ji kalbėjo ir už mane.
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Kai atvykau į Ameriką prieš be veik septynias-
dešimt metų, imigran tų įvaizdis buvo gana
teigiamas. Pra ei tyje daug imigrantų atvykdavo
iš Eu ropos. Jie buvo mažai išsilavinę, bet do ri,
pasiruošę sunkiai dirbti ir daugiau ar mažiau pri-
tapti prie krašto gyvenimo. Leidimą atvykti
reikėjo gau ti iš krašto valdžios. Po Antrojo pa-
 saulinio karo atvyko tūkstančiai taip vadinamų
dypukų. Visi turėjo tu rėti garantijas iš Amerikoje
gyvenan čio asmens, kad atvykę turės kur gy venti
ir darbą ar pragyvenimo šaltinį. Tada nebuvo jokių
valdžios paramų ar lengvatų. Daug atvykusiųjų buvo
su aukštuoju išsilavinimu, tačiau bent pradžioje
gavo paprastus, daugiausia fizinius darbus. Pvz.,
mano mama, Europoje buvusi pradžios mokyklos ve-
dėja, viename Čikagos restorane plo vė indus už 50
centų per valandą. Vėliau dirbo prie namų valymo pa-
siturinčiųjų rajone. Man, einančiam penkioliktuosius
metus, sekėsi geriau. Viename fabrikėlyje tekinau ne-
rūdijantį plieną, dirbau po 50 valandų per savaitę ir
gaudavau 90 centų per va landą. Po keturių metų ten
jau uždir bau 1.45 dol. per valandą.

Atvykome kaip stovime, be ne vi siškai pliki. Pa-
bėgėlių stovykloje Vo kietijoje mamai geradariai
iš Ame rikos kas porą mėnesių atsiųsdavo po do-

lerį. Ji tuos visus doleriukus taupė juodai dienai.
Prieš lipant į laivą juos – o jų buvo 30 – ji įsiuvo į ant-
klodę ir atsivežė į Ameriką.  Žinoma, tai darydama
ji nusikalto esamai tvarkai, bet nebuvo pagauta. Tik
po daugelio me tų susigaudžiau, kad, palyginus su da-
 bartiniu Amerikos gyventojų vi dur kiu, mes buvome
už juos turtin gesni, nes atvykome be jokių skolų. Tai
sakau žinodamas, kad didelė da lis šio krašto gy-
ventojų nuolat gyvena skolose.

Panaši istorija buvo ir mano žmo nos Gražinos
šeimoje. Tėvas Pra nas Pauliukonis Europoje buvo lie-
tuvių gimnazijos direktorius, o motina Elžbieta –
gimnazijos mokytoja.  Ame rikoje tėvo laukė nakti-
nės pa mainos šlavėjo darbas fabrike, o mo tina įsi-
darbino siuvėja. Jie užaugino devynis vaikus, kurie
gavo aukštąjį išsi lavinimą ir sėkmingai įsijungė į
Amerikos  gyvenimą. Visa tai buvo pasiekta be val-
džios paramos ar ko kių lengvatų.

Po daugelio metų, jau mums ap sivedus ir gyve-
nant Lansing, Michi gane, vietinė parapija  sutiko pri-
imti ir globoti 11 asmenų šeimyną iš Viet namo. Ne-
dvejodami nutarėme prisi dėti.  Mums teko rūpintis
viena tos šei mynos šeima – tėvais ir dviem maža-
mečiais vaikučiais. Mums labai padėjo ankstesnis as-
meninis patyrimas atvykus į Ameriką. Reikėjo su-
 rasti gyvenvietę, surinkti kitų suau kotus baldus, rū-
bus. Reikėjo prijungti elektrą, vandenį, dujas. Rei kėjo
nupirkti indų, maisto ir kt. Pa sirūpinti, kad jų pra-
gyvenimas nevir šytų gaunamos trumpalaikės val-
 džios pašalpos.

Pakelyje iš oro uosto vyras ne drąsiai paklausė
– kas atsitiko su medžiais? Tada dar buvo ankstyvas
pavasaris, ir medžiai buvo be lapų. Vienintelis jų pa-
tyrimas, kai medžiai be lapų, buvo Vietnamo kare,
kada Amerikos lėktuvai purkšdavo chemi kalus ant
miškų ir taip naikindavo medžių lapus, tarp kurių
slėpėsi priešas. Kitas jų klausimas buvo – ką žmonės
daro su sniegu. Apie sniegą buvo girdėję, bet niekada
jo nepatyrę. Taip pat niekada nebuvo gyvenę na me,
kuris šildomas. Tuometiniame jų name buvo dujinė
krosnis šildymui. Pradžioje jie nieko nežinojo apie
temperatūros reguliavimą. Vieną šaltą dieną nuvy-
kau pas juos ir matau, kad visi namo langai atida-
ryti. Viduje bu vo labai šilta, tad jie ir atidarė visus
langus. Juokaudamas gaspadoriui pa sakiau, kad taip
gyvenant bus aukštos dujų sąskaitos. Jis nesuprato
apie ką kalbu. Tai tik vienas pavyz dys, kaip naujiems
imigrantams teko suteikti žinių apie naują kraštą ir
jo kasdienybę.

Tada Amerikoje jau buvo tam tikra federalinės
valdžios programa, kai imigrantams iš Vietnamo
buvo ga lima gauti piniginę pašalpą me tams. Kai pa-
minėjau apie tokią galimybę, šeimos galva beveik įsi-
žeidė, teigdamas, kad jis nėra joks invalidas, ir nori
darbo. Jis pats rado  darbą prie chemikalų. Po kele-
to dienų jis manęs paklausė, kodėl ten dirbantieji
nuolat vartoja aspirino tabletes, ku rias nemokamai
parūpina darbdavys. Nuvykęs į tą fabrikėlį pama-
čiau, kad ten dėl chemikalų kvapo turbūt visi ken-
 tėjo galvos skausmus. Mano pa skatintas jis rado kitą
darbą – kinie čių restorane. Po pusės metų, įgijęs pa-
tirties, jis su žmona atidarė res to ranėlį. Jame dirbo
šešias dienas per savaitę, nuo 6 val. ryto iki 10 val.

Keičiasi imigrantų
įvaizdis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ambasadoje pristatyta knyga
apie legendinį partizanų vadą

Rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washingtone įvyko susitikimas su knygos
,,Aš esu Vanagas” autoriumi istoriku, vi-

suomenės veikėju, LR Seimo nariu Arvydu Anu-
šausku.

,,Aš esu Vanagas” – tai knyga apie legendinį
Lietuvos partizanų vadą, Lietuvos valstybės va-
dovą Adolfą Ramanauską-Vanagą. Knygoje at-
skleidžiamos sovietinio okupacinio režimo rep-
resinių struktūrų operacijų, brutalaus kankini-
mo, dokumentų apie jį klastojimo bei nužudymo
faktai. Knygoje taip pat pasakojama Vanago žmo-
nos Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės istorija.

Anot A.Anušausko, ši knyga – tai tyrimas ir
mėginimas atskleisti tiek Vanago žmogiškąjį vei-
dą, tiek vestą kovą, tiek ir išgyvenimus, kuriuos
jam teko patirti patekus į KGB rankas. Vykdant
tyrimą ir rašant knygą autorius konsultavosi su
įvairių sričių specialistais, medicinos eksper-
tais, grafologais ir kt.; papasakojo, kaip buvo
renkami istoriniai duomenys.

,,Lietuvą ir savo šeimą be galo mylėjusio A.
Ramanausko Vanago istorija yra be galo įkve-
pianti ir drąsinanti, iš kurios tiek mes, tiek ir at-
einančios kartos semsis stiprybės. Ne veltui oku-
pacinis rėžimas siekė ištrinti šios istorijos ir vi-
sos Lietuvos partizanų kovos istorijos puslapius.
Esame dėkingi istorikams, tyrinėtojams ir liudi-
ninkams, kurie išsaugojo Lietuvos laisvės kovos
atsiminimus, apie juos kalba ir perduoda ateities

kartoms,” ambasadoriaus Rolando Kriščiūno
vardu sveikindamas susirinkusius sakė laiki-
nai ambasados vadovo pareigas einantis Kęstutis
Vaškelevičius.

Diskusijoje, kurią moderavo gynybos pata-
rėjas Vaidotas Urbelis, taip pat dalyvavo Was-
hingtone besilankantys Trakų, Tauragės ir Kai-
šiadorių merai Edita Rudelienė, Dovydas Ka-
minskas, Vytenis Tomkus bei Šiaulių mero pa-
dėjėja Vita Kušleikienė.

Renginys organizuotas kartu su JAV Lietuvių
Bendruomene. Renginio rėmėjai: Lietuvių Fondas
ir JAV LB Kultūros Taryba.

LR ambasados Washingtone inf. ir nuotr. 
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TELKINIAI

33-iosios
Lietuvių dienos
Los Angeles
telkinyje
Atkelta iš 1 psl.

Kaip matome, kukli lietuviška ge-
gužinė, pradėta rengti 1986-aisiais, iš-
augo į nenutrūkstanį tradicinį renginį.
Šiemet jau 33-iosioms Lietuvių die-
noms buvo sudarytas ruošos komitetas,
kuriam sutiko vadovauti du kopirmi-
ninkai: Monika Kiznienė ir Raimundas
Šilkaitis. Jie tam darbui dar naujokai,
bet jų parinkta komanda su energija ir
entuziazmu dirba visus paruošiamuo-
sius darbus. Pavasarį Raimundas, atos-
togaudamas Lietuvoje, buvo susitikęs
su kai kuriomis dainininkų grupėmis,
ir vieną jų pakvietė į Lietuvių dienas.
Vėliau surastas ir kitas dainininkas bei
gitaristas iš Lietuvos, kuris prisidės
prie programos. Anksčiau dainos bū-
davo melodingos ir romantiškos, dabar
jaunosios generacijos klausytojų yra
mėgiama tranki dainų interpretacija.
Gitaros ir būgnų bei kitų pavienių
instrumentų palyda prisideda prie to

RASA SĖJONAITĖ

Mišriųjų kovos menų pasaulio čempionės lietuvės
Rožės Namajūnai tės (Rose Namajunas) vardas
vėl skam bėjo Lietuvoje. Šeštą kartą į protėvių
gimtinę atvykusi Amerikos lietuvė teigė, kad jai
mieliau girdėti, kai ją vadina Rože, o ne Rose, ir ta-
ria jos pa vardę su tradicine lietuviška galūne. Su-
laukusi išskirtinio dėmesio Kauno sporto muziejuje,
nuolat besišypsanti jauna mergina patvirtino,
kad viską supranta lietuviškai, mat vaikystėje va-
 saromis ją lietuvių kalbos mokė į Ameriką vaikai-
čių lankyti atvykdavu si senelė. Trumpos viešnagės
metu Ro žė prisipažino, kad geriausiai nuo ap lin-
kinių dėmesio ir įtempto rungčių tvarkaraščio
pailsi savo močiutės na mų sode Kaune. 

Prieš kelis metus per tris minu tes sensacingoje
dvikovoje garsiojoje New Yorko „Madison
Square Gar den” arenoje pasaulio čempio-

Pasaulio sporto žvaigždė parodė dėmesį mažiesiems ligoniukams

entuziazmo. Parinktoji grupė yra gerai
žinoma Lietuvoje ir yra gavusi presti-
žinį M.A.M.A.  asociacijos apdovano-
jimą. Sekmadienį dainininkas su gi-
taristu koncertuos su soliste iš Čikagos.
Iš viso dalyvaus šešiolika įvairių Los
Angeles meninių grupuočių, pavienių
dainininkų ir dainininkių bei svečių iš
kitų lietuviškų telkinių Amerikoje,
Kanadoje Vokietijoje ir Lietuvoje.

Programa bus įvairi ir įdomi. Ren-
gėjams buvo pranešta, kad į LA Lietu-
vių dienas atvyks ir Seimo narių. Taip
pat dalyvaus moterų verslininkių gru-
pė iš Lietuvos. Gegužinėje bus galima
paragauti namuose gamintų lietuviš-

kų maisto gaminių, užsigeriant krup-
niku ar lietuvišku alumi. Bus galima
nusipirkti įvairių gintaro papuošalų,
rankų darbo dirbinių ir dovanų. Mo-
kyklinio amžiaus vaikams salėje pla-
nuojami prižiūrimi bei pamokomi žai-
dimai. Tad tėvai galės be rūpesčio ben-
drauti su draugais ar pažįstamais.
Gali būti ir kitų naujovių, kurias pa-
stebėsite tik atvykę į gegužinę.

Rengėjai visus kviečia į šią šaunią
– 33-iają – rudens gegužinę. Ateikite pa-
vieniui ar būriais, jauni ir seni, šeimos
su vaikais. Ateikite su draugėmis ir
draugais ir su tų draugų draugais.
Visi kviečiami.

Lietuvių dienų rengimo ko-pirmininkas Rai-
mundas Šilkaitis dėvi LDK aukštaičių didi-
kų rūbus, pasiūtus Vilniuje.

Lietuvių dienos visomet sutraukia daug žmonių. Kęstučio Kazlausko nuotr.

nės dir žą atėmusi iš lenkės Joanos Jędzej czyk,
Rose Namajunas šio sporto gerbėjams parodė
esanti sunkiai perkandamas riešutėlis. Užkopusi
į galingiausios mišrių kovos menų organizaci-
jos turnyrų aukštumas, ji įrodė, kad net asme-
niniai išgyvenimai nėra kliūtis. Rose tėvas
anksti iškeliavo į Viešpaties namus, kai mergaitė
dar buvo visai maža. Visa šeima ir kiti artimieji
ilgą laiką kovojo už Rose tė vo, kuris sirgo sun-
kia dvasine liga, išli kimą. Todėl žiūrint iš laiko
perspektyvos šios trapios mergaitės svai ginantį
laimėjimą galima suvesti į kovos dvasią, kuri ne-
matomai ugd ė si ir Rose Namajunas asmenyje.
Tvirto ir kovingo charakterio bruožų jaunoji ko-
votoja paveldėjo ir iš savo senelių, kurių vienas
praeityje buvo garsus imtynininkas, daugkar-
tinis Lietuvos čempionas Algimantas And riuko-
nis, o kitas – nepriklausomos Lie tuvos kari-
ninkas Juozas Namajū nas, prieškario leidinių
„Karys”, ,,Kar das” autorius, buvęs sovietų po-
 litinis kalinys. 1968 m. jis mirtinai buvo su-
muštas prie savo namų Kau ne. Dėl šių priežas-

Rimantas Kaukėnas ir Rose Namajunas Kauno klinikose lankė sergančius vaikus.
Mariaus Žičiaus nuotraukos

Ligoniukams reikalingos teigiamos emocijos. Iš k.: Marius Markevičius, Rose Namajunas
ir Rimantas Kaukėnas.

Kelios valandos, praleistos su Rose, buvo įsimintinos ir vaikams, ir
tėvams, ir ligoninės personalui. 
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Šv. Mišiose – ir svečiai iš Lietuvos

Šv. Mišias aukojo iš Lietuvos atvy-
kęs svečias kunigas Arvydas Liepa,
koncelebravo kunigai Jaunius Kelpšas,
Gediminas Keršys ir Lukas Laniaus-
kas. Maldininkams į širdis krito pra-
smingo ir gilaus kunigo A. Liepos pa-
mokslo mintys apie mūsų tikėjimą ir
Kristaus beribio veikimo ribas: tik
pats žmogus gali įsileisti tikėjimą į savo
širdį ir atverti jam savo namų duris. 

Tarp eisenos dalyvių ir šv. Mišių
dalyvių buvo ir svečių iš Lietuvos – LR
kultūros ministras Mindaugas Kviet-
kauskas, jo patarėja Gabija Čepulio-
nytė, Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkė Faina Kukliansky, taip pat
LR kultūros atašė JAV Gražina Mich-
nevičiūtė, LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius. 

Po šv. Mišių susirinkusiems pri-
statydamas M. Kvietkauską, M. Beke-
šius pasidžiaugė, kad Čikagos lietuviai
turi tokią puikią šventovę, kurioje
burdamiesi puoselėja ne tik tikėjimą
bet ir lietuvybę. Diplomatas papasakojo
apie jį sujaudinusį pokalbį su trejų
metų Vincuku, kurį susitiko Maironio
lituanistinės mokyklos mokslo metų
pradžios šventėje. Paklaustas, ar myli
mamą ir tėtį, Vincukas atsakė: ,,Myliu
mamą, myliu tėtį, bet dar myliu ir
Lietuvą”.

Apie lietuvybė Čikagoje
– legendos

Ministras M. Kvietkauskas sakė,
kad jam ši Švč. Mergelės Marijos gi-
mimo bažnyčia savo dvasia primena Ši-
luvos koplyčią. Jis prisipažino, kad
pirmą kartą atvykęs į Čikagą jaučiasi
kaip patekęs į legendinę vietą, kuri jau
ne vieną šimtmetį garsėja lietuvybės
stebuklu. Jis padėkojo susirinkusiems
bažnyčioje už lietuvybės puoselėjimą,
ir pridūrė, kad buvimas kituose kraš-
tuose padeda suvokti, kokia didelė do-
vana paveldėti tai, kas yra per amžius
sudėta į lietuvių kultūrą. ,,Mes kaip
tauta būtini vieni kitiems, nepaisant
mūsų požiūrių skirtumų. Kai mel-
džiausi per šv. Mišias, viena iš mano in-
tencijų buvo melstis už lietuvių vie-
nybę visur, kur bebūtume”, – sakė M.
Kvietkauskas. Jis klebonui J. Kelpšui
įteikė parapijai skirtą dovaną – Trakų
Švč. Dievo Motinos karūnavimo 300
metų jubiliejaus proga išleistą albumą.

Po pamaldų visi patraukė į para-
pijos salę, kur vyko metinis pokylis. Vi-
sos vietos prie stalų buvo užsakytos iš
anksto, puošni salė buvo pilna. Pokylio
svečiai sveikinosi, bendravo – jautėsi
šventiška nuotaika. Pokylio vedėjai
Rita ir Antanas Rašymai pristatė po-

čių vėliau komunistinio režimo nuo-
lat buvo persekiojamas ir Juozo
Namajūno sūnus, Rose tėvas, ta-
lentingas menininkas Artū ras Na-
majūnas, kurio dvasinei sveikatai
visi šie įvykiai turėjo nei giamos
įtakos ir sukėlė depresiją. Be je, po
vyro Juozo Namajūno žūties ne tru-
kus Anapilin iškeliavo ir jo žmona,
Rose senelė Rožė Gotšalkaitė-Na-
ma jūnienė, kurios garbei pasaulio
čempionės tėvai davė jai tokį patį
vardą. 

Namajūnų šeima į JAV emig-
ravo 1991 m., išsiveždama kartu
sūnų No jų, o 1992 m. susilaukė duk-
ters – būsimos pasaulio čempionės,
kuri pastarosiomis dienomis susi-
laukė išskirtinio reporterių dėmesio
Lietuvoje, kai lankėsi Kauno klini-
kų vaikų ligų skyriuje ir su mažai-
siais ligoniukais šiltai ir atvirai
bendravo. Šį susiti kimą organizavo
krepšininko Rimanto Kau kėno pa-
ramos ir labdaros fondas. Tar pi-
ninkavo šiam susitikimui kitas ži-
nomas Amerikos lietuvis – kino re-
žisierius Marius Markevičius.  

„Prie mūsų fondo sporto elito
atstovų prisijungia nemažai, tačiau
Rose Namajunas yra tokio lygio
spor to žvaigždė, kuri Lietuvoje sve-
čiuojasi ne taip dažnai, ir tai, kad ji
neatsisakė ir nuvyko pas sergančius
vai kus, tai tikrai didelis fondo įver-
tinimas ir tuo pačiu didelis įvykis
Kauno klinikų ligoninės bendruo-
menei, o ypač ten besigydantiems
vaikams, kuriems lyg gurkšnis gai-
vaus oro reikalingos emocijos, tos
nematomos teigiamos jausenos, ku-
rios dovanoja gražius įspūdžius ir
padeda žadinti mažųjų ligoniukų op-
timizmą”, – apie šį pasaulio čem-
pionės ir vaikų susitikimą pasako-
jo R. Kaukėno paramos grupės at-
stovė Rusnė Šermukšnytė. „Kelios
valandos, praleistos su pa sau lio
sporto čempione, buvo smagios tiek
vaikams, tiek jų tėvams, tiek fon do
darbuotojams, tiek visam ligoni nės
personalui. Mums taip pat šis su si-
tikimas buvo kaip puikus įvertini-
 mas, kad galėjome kartu kažką gra-
 žaus nuveikti”, – sako R. Šermukš-
 nytė.

Specialiai „Draugui” atsiųsta-
me nuotraukų albume galima pa-
matyti įamžintas nuostabiausias
pasaulio čempionės Rose Namaju-
nas apsilankymo Kauno klinikose
akimirkas, kur ji betarpiškai ben-
drauja su vai kais, skambina piani-
nu, mielai po zuoja prieš foto objek-
tyvus. Matyt, tai geriausiai ir per-
teikia vyravusią nuo  taiką ir pra-
smingą bei abiem pu sėms svarbų
susitikimą.

Krepšininkas Rimantas Kaukėnas, para-
mos fondo įkūrėjas, jautrus mažųjų
skausmui. Atlaidų stebuklą kūrė net pati gamta

Procesijoje žengė ir svečiai (iš k.): F. Kukliansky, G. Čepulionytė, M. Kvietkauskas ir M.
Bekešius. Jono Kuprio nuotraukos

kylio programą ir pakvietė pasivai-
šinti. Po vaišių svečiams dainavo jau-
nieji talentai – Agnė Giedraitytė ir
Martynas Matutis. Susirinkusius svei-

kino JAV Lietuvių Bendruomenės apy-
linkių atstovai, vyko loterija. Šventės
organizatoriai padėkojo visiems pri-
sidėjusiems prie jos sukūrimo.

Kunigai atlaidų metu skleidė dvasingumą ir gerą nuotaiką (iš k.) J. Kelpšas, A. Liepa, G.
Keršys ir L. Laniauskas. 

Uniformuoti šauliai – iškilmingos šventės dalis.

Parapijos salėje – metinio pokylio dalyviai. Virginijos Petrauskienės nuotr.

M. Kvietkauskas (k.) klebonui J. Kelpšui
padovanojo jubiliejinį albumą.
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Spalio 16–20 dienomis vyksiantis 32-asis „Vilnius
Jazz” festivalis šie met Lietuvos žiūrovui pristato
legen dinę grupę iš Amerikos „The Art En-

semble of Chicago”. Tai grupė, apie kurią ne tik ne-
nustoja diskutuo ti muzikos mylėtojai, bet ir rašomos
mokslinės studijos. JAV poetė bei mu zikantė Moor
Mother net pavadino šį ansamblį ,,vienu iš pasaulio
stebuklų”. Iš tiesų, tai monumentalus muzi kos bei kul-
tūros reiškinys, tebedarąs įtaką daugybei muzikan-
tų visame pa saulyje.

Čikagos periodas 

1917 m. federalinė valdžia priėmė sprendimą už-
daryti Storyville – žy mųjį New Orleans raudonųjų
žibintų kvartalą, kurio baruose muzikuodavo džia-
zo pionieriai. Toks institucijų sprendimas paspartino
kūrybingų mu zikantų migraciją. Pamažu ėmė for-
muotis nauji žanro centrai – New Yorkas ir Čikaga.
Būtent pastarojoje praėjusio amžiaus septintajame
de šimtmetyje užgimė nepakartojama ir viena es-
minių moderniosios Čikagos džiazo epochos grupių
„The Art Ensemble of  Chicago”. 

Dalies būsimojo „The Art En semble of  Chicago”
branduolio – Ma lach Favors (kontrabosas), Joseph
Jar man (saksofonas) ir Roscoe Mit chell (saksofonas)
– keliai pirmąsyk susikirto 1961 m. Woodrow Wilson
ko ledže. Iš kariuomenės grįžę jaunuoliai ypač do-
mėjosi džiazu, kartu klau sydavosi ryškiausio lai-
kotarpio kūrė jų Ornette Coleman, John Coltrane ar
Eric Dolphy plokštelių ir pamažu žengė pirmuosius
žingsnius savito skambesio paieškų kelyje. 

Ypatingai svarbų vaidmenį an samb lio raidoje
suvaidino pasaulinį pripažinimą pelniusi Kūry-
bingų mu zikantų tobulėjimo asociacija (AACM – As-
sociation for the Advancement of  Creative Musi-
cians). 1965 m. pianis tų Muhal Richard Abrams bei
Jodie Christian, būgnininko Steve McCall ir kom-
pozitoriaus Phil Cohran įkurta ne pelno siekianti or-
ganizacija tapo centrine struktūra, suvienijusia ta-
lentingiausius afroamerikiečių džiazo bei kitų sti-
lių muzikantus. Henry Threadgill, Anthony Braxton,
Jack DeJohnette, Wadada Leo Smith ir dau gelis kitų
buvo šios organizacijos nariai. AACM veiklą ban-
doma talpinti po avangardinio džiazo etikete, tačiau
tai, ką darė ir tebedaro ši asociacija, perkopia vieno
žanro ribas. AACM – tai reformatoriai, aktuali zuo-
jantys šimtmečius ar net tūks tantmečius menantį af-
riekietiškos muzikos lobyną, klasikinę muziką ir
daugybę kito žmonijos garsinio pa veldo.

Pažintis su AACM įkūrėju M. R. Abrams atvėrė
M. Favors, J. Jarman ir R. Mitchell duris į šią bendruo -
menę, kurioje buvo apstu tokių pat mu zikai atsida-
vusių ir naujų garsų ištroškusių asmenybių. Netru-
kus prie AACM prisijungė trimitininkas Lester Bowie,
vėliau tapęs vienu iš „The Art Ensemble of  Chicago”
įkū rėjų. Ketveriukė aktyviai muzikavo ir eksperi-

mentavo, ieškodami naujų garsų išgavimo būdų, plė-
tė tradicinių instrumentų panaudos galimybes. Taip
susikūrė vadinamasis „R. Mit chell Art Ensemble”.

Pripažinimas Europoje 

1969 m. AACM prezidentu tapo L. Bowie. Jis
matė, kad kolektyvas dega naujomis idėjomis, bet rei-
kia postū mio jas išlaisvinti. L. Bowie galvoje ėmė
suktis mintys apie kelionę į Eu ropą, į aktyviu kul-
tūriniu gyvenimu alsuojantį Paryžių, kurio Saint-
Ger main-des-Prés rajone netildavo džia zas.

L. Bowie užmojus bičiuliai vertino atsargiai, ta-
čiau šis, siekdamas įgy vendinti savo idėją, netrukus
pardavė savąjį namą, baldus bei turėtą Bentley
markės automobilį. M. Fa vos, J. Jarman ir R. Mit-
chell suprato, kad L. Bowie ketinimai rimti. Neilgai
trukus ketveriukė laivu skrodė At lan tą, artėdami
prie Senojo žemyno. Į Europą jie traukė su savimi pa-
siėmę kelis šimtus muzikos instrumentų, kurie, kaip
kalbama, svėrė net dvi tonas.

Muzikantai apsistojo Paryžiaus priemiestyje, ku-
riame repetuodavo ir rašydavo naujas kompozicijas.
Ketve riukė gyveno savotiškos komunos prin cipu.

Čikaga – Vilnius: muzikiniai džiazo tiltai  cūzijos avangardiste Brigitte Fontaine, taip pat su-
laukė pasiūlymo koncertuoti legendiniame „Theat-
re Lucernaire” Paryžiaus Monparnaso rajone. Be to,
būtent viešnagės Euro poje metu 1969 m. jie oficialiai
ėmė vadintis „The Art Ensemble of  Chi cago”.

Kurį laiką ketveriukė iš Čikagos vertėsi be
būgnininko, tačiau Euro poje jie susitiko su Famadou
Don Moye, metais anksčiau į Europą su „Detroit Free
Jazz” atvykusiu perku sininku. Taigi, „The Art En-
semble of  Chicago” savąjį pamatą sulipdė Euro poje.
Jarman, Favors, Mitchell, Bo wie ir Moye tapo epo-
chinius lūžius ženklinančiu kvintetu.

Atgal į JAV 

Po poros Europoje praleistų metų „The Art En-
semble of  Chicago” grįžo į JAV. Grupės koncertinis
gyvenimas kiek aprimo. Sukaupę patirties vyru kai
gimtinėje kibo prie solo darbų bei šalutinių projek-
tų. Tai jiems atnešė ne tik papildomų pajamų, bet ir
su teikė įvairesnės muzikinės patirties, kuri vėliau
išsiskleisdavo kvinteto kū ryboje.

1972 m. įvyko didžiausias ansamblio pasirody-
mas Jungtinėse Valsti jose – „Ann Arbor Blues &
Jazz” festivalyje, kuriame jie dalinosi sceną su Či-
kagos bliuzo legenda Muddy Wa ters. Šiame festiva-
lyje „The Art Ensemble of  Chicago” pastebėjo mu-
 zikos leidybos bendrovės „Atlantic Records” atsto-

Gautus pinigus grupės nariai dėdavo į kolektyvo iždą
ir naudodavo juos bendroms reikmėms. Ap dairi eko-
nominė veikla jiems leido susikurti gana tvirtą eko-
nominį pag rindą, kuris leido ne tik įsigyti naujų inst-
rumentų ar susimokėti nuomas, bet ir rinktis, kur
ir kada groti.

Praleisti metai Europoje tapo vienais produk-
tyviausių grupės isto rijoje. Per vienerius metus iš-
leidę net septynis albumus, tarp jų puikiai kritikų
įvertintus „A Jackson in Your House”, „Message To
Our Folks”, „People in Sorrow” ir kt., „The Art En-
semble of  Chicago” taip pat akty viai koncertavo ir
mezgė pažintis. Įra šė bendrą albumą su žymiąja Pran-

vas Michael Cuscuna. Ši leidybos bendrovė išleido
„Bap-Tizum” ir „Fanfare for the Warriors” albumus.

1978–1984 m. „The Art Ensemble of  Chicago” at-
sidūrė Manfred Eicher taikiklyje ir tapo pasaulyje pri-
pažintos, į džiazo muziką orientuotos leidy binės
bendrovės „ECM” katalogo dalimi. Metai su šia ben-
drove laikytini komerciškai sėkmingiausi ansamblio
istorijoje. „ECM” aktyviai rengdavo ansamblio kon-
certus, nes būtent jie padėdavo parduoti didžiąją dalį
įrašų. „The Art Ensemble of  Chica go” koncertų
kryptis apraizgė ne tik JAV ir Europą, bet ir Meksi-
ką, Brazi liją, Rusiją, Australiją, Japoniją ir t.t. Šis ben-
dradarbiavimas atnešė abipusės naudos.

,,The Art Ensemble of Chicago” koncertuoja Detroito ,,Institute of Arts”, 1990 m. Barbara Barefield nuotr.

Lietuvos žiūrovų laukia išskirtinis susitikimas su garsiuoju saksofonininku Roscoe Mitchell ir ,,The Art Ensemble of Chicago”.  Rengėjų nuotraukos
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Vis tik kvintetas nebuvo linkęs
pernelyg susitaikstyti su muzikos in-
 dustrijos primetamomis taisyklėmis
Jie laikas nuo laiko leisdavo albumus
savo pačių 1975 m. įkurtoje leidybos ben-
drovėje „AECO Records”. O vėlesniai-
siais metais mieliau rinkdavosi ma-
žesniųjų, specializuotų leidybinių ben-
drovių („DIW Records”, „Pi Re cor dings”
ir kt.), o ne rinkos gigantų prieglobstį.

„The Art Ensemble of  Chicago”
nariams prioritetu buvo ir tebėra kū-
 rybinė laisvė, todėl jie nenorėjo savo pe-
čių apkrauti sunkia įsipareigojimų
našta. Kvinteto saksofonistas R. Mit-
 chell yra sakęs: „Mes norėjome išlai ky-
ti laisvę ir patys būti savo likimo kal-
viais, nes matėme daugybė įstabių
muzikantų, kurie, deja, paleido kont-
rolę iš savo rankų”.

Pažadas tęsti „The Art 
Ensemble of Chicago” veiklą 

Artėjant prie amžių sandūros sce-
 nos veteranai pergyveno sudėtin gą lai-
kotarpį. 1993 m. iš grupės pasi traukė
saksofonistas J. Jarman, pa sukęs Šin
budizmo dvasininko keliu ir pradėjęs
kultivuoti Aikido kovos meno praktikas.

1998 m. ansamblio trimitininkui L.
Bowie medikai diagnozavo kepenų
vėžį. Nepaisant sunkios ligos L. Bo wie
neatsitraukė nuo muzikos ir toliau
koncertavo kartu su kolegomis. Vis
tik prabėgus metams ilgamečio ko lek-
tyvo nario bei įkūrėjo gyvybė užgeso.
Kvintetas virto trio.

2003 m. sugrįžus J. Jarman ket veriu-
kė pradėjo darbus prie „Sirius Calling”
albumo įrašų, tačiau jų metu netikėtai
mirė kontrabosininkas M. Favors. Li-
kusieji – R. Mitchell, J. Jarman ir F. Don
Moye – į savo gretas pakvietė bosistą Ja-
ribu Shahid ir tri mitininką Corey Wil-
kes, su kuriais kartu įrašė „Non-Cog-
nitive Aspects of  the City” albumą.

Šių metų pradžioje, sausio 9 d. pa-
 saulį paliko J. Jarman. Atrodė, kad gru-
pė padės instrumentus į futliarus, ta-
čiau R. Mitchel ir F. Don Moye pasiry-
žę tęsti pradėtus darbus, kurių, jų tei-
gimu, jie dar turi labai daug.

Prieš penkis dešimtmečius užgi-
 męs „The Art Ensemble of  Chicago”
neketina atsitraukti nuo muzikos. Kaip
tinklalapiui „Jazztimes” teigė R. Mit-
chel: „Prieš daugybę metų mes visi su-
sitarėme, kad kol bent vienas ‘The Art
Ensemble of  Chicago’ narys bus gyvas,

tol egzistuos ir ansamblis. Mes įsipa-
reigojome būti ištikimi savo vizijai ir
laikytis jos iki pat galo. Būtent tai
mes su F. Don Moye ir darome”.

Išskirtinis skambesys su 
poezijos ir teatro elementais 

Nors pasaulio melomanai „The
Art Ensemble of  Chicago” vadina
avangardinio ar laisvojo džiazo an-
 sambliu, tačiau patys muzikantai nie-
 kuomet savęs griežtai vien tik su džia-
zu nesiejo. Jie save mato kaip „Di-
džiosios juodosios muzikos – seno vės
ateičiai” (ang. „Great Black Music–An-
cient to the Future”) ats tovus.

Ir tai tiksliai nusako „The Art En-
semble of  Chicago” esmę. Afro ame ri-
kietiškos kilmės muzikantai apjungia
Juodojo žemyno muzikinį paveldą su
už Atlanto gimusiu džiazu ar Europo-
je susiformavusia klasiki nės-akade-
minės muzikos mokykla. Jie perkuria,
papildo, perinterpretuoja praeities mu-
zikines paradigmas taip sukurdami
naują žemiškam lai kui nepavaldžią
garsų visatą.

Kalbėdamas apie grupės skambe-
sio niuansus, F. Don Moye yra minė jęs,
kad juos pirmyn vedė idėja išplės ti
standartinę – pianinas, bosas, pučia-
mieji, būgnai – grupės formaciją, o il-
gainiui visą tai virto tarpdisciplini niu
laisvės siekiu.

„The Art Ensemble of  Chicago” iš-
skirtinumas – platus instrumentų ba-
gažas, kuris atveria muzikantams var-
tus į neaprėpiamus muzikinės artiku-
liacijos klodus. Skirtingų tona cijų sak-
sofonai, patys keisčiausiai perkusi-
niai skambučiai ar varpeliai, įvairios
kriauklės bei ožių ragai, švil pukai ir
daugybė kitų instrumentų atranda
savo vietą magiškoje čika giečių kūry-
boje. 1969 m. koncertuodami Europoje
jie panaudojo bene puse tūkstančio
įvairiausių instrumentų!

Dabartinis R. Mitchel ir F. Don
Moyer ansamblis atrodo santūriau,
tačiau ilgus metus „The Art En semble
of  Chicago” nariai koncertuodavo ap-
sirėdę spalvingais kostiumais, išsi-
paišę veidus įvairiais simboliais. Tai ne
tik išskirtinio skambesio, bet ir iš-
skirtinio įvaizdžio grupė. Be to, atlie-
kamą muziką iki pat šiol lydi scenoje
skaitoma poezija, kurioje atsispindi ne

tik vidiniai žmogaus išgyvenimai, bet
ir sociopolitinės pa saulio realijos.

Pasirodymas 32-ajame 
„Vilnius Jazz” festivalyje 

1993 m. R. Mitchell „Vilnius Jazz”
festivalio žiūrovams pristatė savo su-
burto kvarteto (kartu su Jarib Shahid,
Tani Tabbalu ir Vincent Da vis) kūrybą.
Prabėgus 26-iems me tams maestro su-
grįžta į festivalio sceną. Šįkart su il-
gamečiu kompanionu F. Don Moye.

Kol kas suplanuoti septyni legen-
dinio Čikagos ansamblio koncertai
Europoje bei JAV ir vienas jų vyks Lie-
tuvos sostinėje! Tęsėdami duotus pa ža-
dus Anapilin iškeliavusiems „The Art
Ensemble of  Chicago” bičiu liams, spa-
lio 17 d. Rusų dramos teatre muzikan-
tai pristatys specialią „The Art En-
semble of  Chicago – 50th Anniversary”
programą, skirtą pami nėti ne tik soli-
džią sukaktį, bet ir pagerbti į dangišką
kelionę iškeliavusius bendražygius.

Naujosios programos pamatas –
šių metų balandį išleisto bei kritikų pa-
lankiai įvertinto albumo „We Are On
The Edge (A 50th Anniversary Celeb-
ration)” medžiaga. Išlaikydami pa-
grindinius „The Art Ensemble of  Chi-
cago” estetikos ramsčius – afrikie tišką
ritmiką bei įmantrias pučia mųjų sek-
cijas – R. Mitchel ir F. Don Moyer, kar-
tu su kviestiniais muzi kantais, nesi-
bodi eksperimentuoti. Naujasis įra-
šas išsiskiria meistriškai inkorporuo-
tomis styginių instrumen tų partijo-
mis, praturtinančiomis ansamblio
kompozicijų turinį naujais tonais.

Nors įrašinėjant albumą, be R. Mit-
 chel ir F. Don Moye, dalyvavo net 16 mu-
zikantų, koncertinis sąstatas kiek kuk-
lesnis. Kartu su „The Art Ensemble of
Chicago” įkūrėjais į Vilnių atvyks per-
kusijos meistras Dudu Kouaté, kontra-
bosistai Junius Paul ir Silvia Bologne-
si, pianistas Brett Carson, violančeli-
ninkė Tome ka Reid bei trimitininkas
Hugh Ra gin. Skirtingas kartas apjun-
giantis, profesionalus ir inovatyvus
ansamblis Lietuvos rusų dramos teat-
ro erd ves pripildys tūkstantmečius
skaičiuojančio muzikinio paveldo gar-
sų ir užlies subtiliais poezijos viražais.
Ypatinga proga tapti istorijos dalimi!

zenpr.lt 

Roscoe Mitchell Vilniaus festivalyje gros jau antrą kartą. 

Šiemet grupė švenčia savo 50-metį.



2019 RUGSėJO 10 D., ANTRADIENIS DRAUGAS8

Algirdui Landsbergiui skirta paroda

Birželio pradžioje Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje (toliau – MLLM) duris atvėrė paroda „Gyve-
nimas – tik ieškojimai ir kelionė”, skirta rašytojo, dra-
maturgo, literatūros kritiko, „Amerikos balso” ir
„Laisvosios Europos radijo” žurnalisto, laidų vedėjo,
daugiau nei 40 m. Tarptautinio PEN klubo, vėliau ir
lietuvių rašytojų skyriaus nario, prof. Algirdo Lands-
bergio 95-osioms gimimo metinėms. Parodą rengė
išeivijos kultūrininkams gerai pažįstama Išeivių li-
teratūros skyriaus vedėja Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė ir dailininkė Inga Zamulskienė, fotogra-
favo Zenonas Baltrušis.

Maironio muziejaus internetiniame pusla-
pyje sakoma, kad A. Landsbergio kūryba
mažai žinoma Lietuvoje, nes jo vienintelė

knyga „Kelionės muzika” buvo išleista 1992 m. 15
tūkst. egzempliorių tiražu ir jau tapo bibliografine
retenybe. Šiemet buvo įvykdytas rašytojo brolio Al-
gimanto ir jo žmonos Teresės noras – pakartotinai
išleisti knygą „Kelionė” ir paskelbti joje apžvalginį
tekstą apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Knygos iš-
leidimą finansavo rašytojo sesuo Gražina Lands-
bergytė-Ercienė ir brolio žmona Teresė Landsber-
gienė, o spaudai parengė Maironio muziejaus Išei-
vių literatūros skyriaus vedėja Virginija Babonaitė-
Paplauskienė. 

1989-aisiais A. Landsbergis nenuilstamai išeivijos
kultūros tyrinėtojai V. Paplauskienei perdavė savo
pirmąsias archyvalijas. Vėliau renkant medžiagą
apie rašytoją buvo rengtos ekspedicijos Lietuvoje bei
Amerikoje. Po rašytojo mirties jo kultūriniu pali-
kimu rūpinosi brolis Algimantas su žmona Terese
bei rašytojo sūnūs Paulius ir Jonas. Beveik visa A.
Landsbergio archyvinė medžiaga pasiekė MLLM.

Parodoje, ant stendų ir vitrinose, per originalias
archyvalijas – dokumentus, nuotraukas, rankraščius,
laiškus, knygas, spaudinius ir spaudą – monografi-
niu principu apžvelgtas rašytojo gyvenimas Lietu-
voje (1924-1944), Vokietijoje (1944-1949) ir Ameriko-
je (1949-2004). Salėje ant penkių stulpų eksponuoja-
mos archyvinės medžiagos kopijos, kurios pasako-
ja apie jo kūrybos kelią, darbą „Laisvosios Europos”
radijuje, veiklą PEN klube. Penki stulpai – aliuzija
į pjesę, skirtą partizanams „Penki stulpai turgaus
aikštėje” (1958). Ji buvo išversta į 7 kalbas ir pasta-
tyta įvairių šalių teatruose. Režisierius Vytautas Bal-
sys 1989 m. pastatė pjesę Kauno dramos teatre.

A. Landsbergis, prieš 65 m. debiutavęs knyga „Ke-
lionė” (1954), tapo pirmojo pokarinėje lietuvių lite-
ratūroje modernaus romano autoriumi. Amerikoje
išleido dvi novelių knygas: „Ilgoji naktis” (1951) ir
„Muzika įžengiant į neregėtus miestus” (1972), tačiau
mėgstamiausias žanras jam buvo drama. Svarbūs A.
Landsbergio kūriniai teatrui: vaidinimas „Vėjas
gluosniuose” (1958), komedija „Meilės mokykla”
(1965), vienaveiksmis farsas „Barzda” (1966), „Vaikai
gintaro rūmuose” (lietuvių ir anglų k. – 1985, 1986),
„The last picnic” (1978); „Du utopiški vaidinimai”
(1994) ir kt. A. Landsbergis buvo veiklus kultūri-
ninkas ir visuomenininkas. Jis parengė gausybę
straipsnių politinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis te-
momis, reportažų „Laisvosios Europos” ir „Ameri-
kos balso” informacinėms agentūroms. Daugiau
nei dvidešimt metų Fairleigh Dickinsono universi-
tete, kuriame jam buvo suteiktas profesoriaus var-
das, skaitė paskaitas mitologijos, teatro, literatūros
temomis. Pasitraukęs iš akademinio gyvenimo,
įkūrė „skrajojantį universitetą” ir skaitė įvairiomis
temomis paskaitas bibliotekose, universitetuose
bei knygynuose. Parodoje eksponuojamos ne tik ra-
šytojo išleistos knygos, bet ir kūrinių bei paskaitų
rankraščiai, juodraštiniai variantai. Lankytojai pa-
rodoje išvys teatro afišas ir programas bei pjesių pa-
statymų fotonuotraukas.

Algirdas Landsbergis gimė 1924 m. birželio 23 d.
Kybartuose. Jo gyvenimas driekėsi per Seredžių,
Birštoną, Ariogalą į Kauną. Čia mokytasi Jėzuitų
gimnazijoje, studijuota Vytauto Didžiojo universitete.
Iš čia istorinių pervartų metu – 1944-aisiais – iš-
stumtas į Vakarus. Gyvenimas Vokietijos DP sto-
vykloje buvo fiziškai skurdus, bet dvasiškai turtin-
gas. Studijavo Johannes Guttenberg universitete
Mainz, gilinosi į Vakarų kultūros literatūrą, filoso-
fiją bei meno paslaptis. 1949 m. pasiekęs Amerikos

krantus, studijavo Brooklyno kolegijoje, Columbia
universitete, įgydamas menų magistro diplomą. Įsi-
traukęs į akademinį gyvenimą, beveik trisdešimt
metų profesoriavo, skiepydamas studentams meilę
teatrui, menui, literatūrai. Dirbdamas „Pavergtų tau-
tų seime”, „Laisvosios Europos” radijuje, Tarptau-
tiniame PEN klube atliko Lietuvos ambasadoriaus
vaidmenį, kalbėdamas pasauliui apie sovietų oku-
puotas tautas bei ten vykdomą terorą. Jo atkaklaus
darbo ir entuziastingos veiklos dėka Lietuvos rašy-
tojų sąjunga 1989 m. pavasarį buvo priimta į Tarp-
tautinį PEN klubą. A. Landsbergis už savo atvirą
kovą su sovietų valdininkais ilgai buvo neįleidžiamas

į gimtinę. Tik 1991 m. pirmą kartą atvyko į Lietuvą.
Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas LDK Gedi-
mino V laipsnio ordinu. Mirė 2004 m., palaidotas St.
Charles kapinėse, Farmingdale, New Yorke.

Paroda veiks iki lapkričio pabaigos. 

Paroda, skirta Alfonsui Nykai-Niliūnui

Nuo liepos pabaigos Maironio lietuvių literatū-
ros muziejuje veikia ir rašytojo Alfonso Nykos-Ni-
liūno gimimo šimtmečiui skirta paroda „Grįžimo
šventė verta viso gyvenimo”. Parodą rengė šio mu-
ziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virgini-

Maironio literatūros muziejus mini išeivijos rašytojus

Rašytojui A. Landsbergiui skirtos parodos fragmentai Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

Paradoje galima susipažinti ir su rašytojo rankraščiais. Zenono Baltrušio nuotraukos
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ja Babonaitė-Paplauskienė ir daili-
ninkė Inga Zamulskienė. Parodos pa-
grindą sudaro rašytojo kūrybinis ir
kultūrinis palikimas, kurį jis patikėjo
Maironio lietuvių literatūros muziejui,
o jame gausu dokumentų, nuotraukų,
epistolikos, meno kūrinių, memoria-
linių daiktų, spaudinių. Muziejui per-
duota ir rinktinė memorialinė biblio-
teka. Kultūros paveldas tyrinėjamas,
tvarkomas, eksponuojamas ir skelbia-
mas.

Alfonso Nykos-Niliūno (tikroji pa-
vardė Alfonsas Čipkus, 1919-2015 m.)
pristatyme Maironio muziejaus inter-

A. Nykos-Niliūno parodą Maironio literatūros muziejuje atidaro parodos rengėja, Išeivių
literatūros skyriaus vedėja, Virginija Babonaitė-Paplauskienė.

A. Nykos-Niliūno parodos fragmentas.

netiniame puslapyje jis įvardijamas
kaip vienas iškiliausių moderniosios
lietuvių poezijos kūrėjų, reikliausias li-
teratūros kritikas, spalvingiausias bei
įžvalgiausias memuaristas, pasauli-
nės literatūros klasikų kūrinių vertė-
jas. Savo gyvenimą paskyrė kūrybai –
lietuviško žodžio tarnystei. Nepri-
klausomos Lietuvos universitetų auk-
lėtiniai, – Henrikas Nagys, Kazys Bra-
dūnas ir A. Nyka-Niliūnas, – 1944 m. pa-
sitraukę iš tėvynės nuo sovietinės oku-
pacijos į Vokietiją, subūrė tvirtą inte-
lektualų branduolį. Puoselėdami gim-
tąją kalbą, jie iš Vakarų Europos kul-
tūros sėmėsi dvasinių turtų, išlaikė
aukštą meninį bei estetinį savo kūry-
bos lygį. K. Bradūnas parengė ir 1951 m.
išleido jaunųjų literatų antologiją
„Žemė”, sutelkdamas joje ne tik savo,
A. Nykos-Niliūno, H. Nago, bet ir jiems
dvasiškai artimų poetų – Vytauto Ma-
černio bei Juozo Kėkšto – eilėraščius.
Filosofas Juozas Girnius, parašęs įžan-
ginį „Žemės” tekstą – jų kūrybinį ma-
nifestą – tapo šios kartos ideologu.
Apibendrindamas jų kūrybą teigė, kad
tai yra „žmogaus prasmės žemėje poe-
zija”. Iš žemininkų kartos A. Nyka-Ni-
liūnas išsiskyrė unikaliu, lig tol lietu-
vių literatūroje neskambėjusiu balsu,
tapo gelmingos egzistencinės poezijos

žymiausių XX a. vertėjų: atskiromis
knygomis išleido W. Shakespeare
„Hamletą”, Charles Baudelaire „Pa-
ryžiaus spliną”, Vergilijaus „Georgi-
kas”, Senojo Testamento „Giesmių
giesmę”. Jis parengė lyrikos vertimų
knygą „Poezija iš svetur”, ji 2010 m. iš-
leista Lietuvoje. Nuo 1938-ųjų iki pat
mirties A. Nyka-Niliūnas rašė dieno-
raščius, kurie atskiromis knygomis
„Dienoraščio fragmentai” išleisti Či-
kagoje, o vėliau – Lietuvoje. Šiuose
savo turiniu, stiliumi, žanriniu as-
pektu, minties gelme, apimtimi ana-
logo lietuvių literatūroje neturinčiuo-
se tekstuose per rašytojo, jo artimųjų
ir draugų gyvenimus veriasi XX-XXI a.
kultūrinės, istorinės, politinės aspi-
racijos. 

1997 m. už nuopelnus kultūros ir li-
teratūros srityje A. Nykai-Niliūnui
paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros
ir meno premija, jis apdovanotas Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
III laipsnio ordinu, o Vytauto Didžiojo
universitetas suteikė jam Garbės dak-
taro vardą.

Paroda veiks iki 2020 m. vasario pa-
baigos. 

Parengta pagal Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus informaciją.

pradininku. Išleido penkias poezijos
knygas: „Praradimo simfonijos” (1946),
„Orfėjaus medis” (1953), „Balandžio
vigilija” (1957), „Vyno stebuklas” (1974),
„Žiemos teologija” (1985). Reikšmingą
vaidmenį atliko būdamas įvairių lei-
dinių redakcinės kolegijos nariu arba
bendradarbiu: metraščio „Tremties
metai”, antologijos „Žemė”, žurnalų
„Aidai” ir „Literatūros lankai”, Bos-
tone leistos „Lietuvių enciklopedijos”.
A. Nyka-Niliūnas yra vienas iš monu-
mentalios studijos „Lietuvių egzodo li-
teratūra 1945–1990”, išleistos 1992 m. Či-
kagoje, bendraautorių. Jis – vienas

Lietuvos paštas galėtų nuo kitų metų pradėti teikti pagyvenusių žmo-
nių lankymo paslaugas jų artimųjų užsakymu, sako pašto generalinė
direktorė Asta Sungailienė. Pasak pašto vadovės, paslaugos įkai-

nis paaiškėtų įvertinus jos poreikį, tačiau jau dabar galima pasakyti,
kad „tikrai būtų prieinamas”.

„Mes esame turbūt arčiausiai žmonių, aplankome visus adresatus
visoje Lietuvoje, ypač kaimiškose ir atitolusiose vietovėse. Vyksta-
me todėl, kad turime ar tai vienokių, ar kitokių paslaugų, su kuriomis
važiuojame, ir papildoma paslauga iš tiesų yra tik to paties vizito iš-
plėtimas”, – sakė A. Sungailienė.

„Manom, kas esame pasiruošę tokią paslaugą teikti, turime tech-
nologinius sprendimus ten, kur esame įgyvendinę mobilaus laiški-
ninko projektą, tad papildoma funkcija, manome, pilnai įgyvendi-
nama, ir būtų naudinga”, – pažymėjo Lietuvos pašto generalinė di-
rektorė.

Lietuvos pašto vadovė idėją pradėti teikti pagyvenusių žmonių
aplankymo paslaugą Seime aptarė su ją iškėlusiu Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Susitiki-
me dalyvavo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Vida Ban-
dis.

„Nuo 2016 metų Prancūzija, Belgija ir Suomija pradėjo taikyti šitą
paslaugą, kad vaikai galėtų užsakyti savo tėvams, seneliams, kad paš-
tininkas aplanko, konkrečiai sodybą, miestelyje, kaime, ir informuoja
giminaičius apie situaciją, kokia yra. Jis neatlieka jokių socialinių
paslaugų, tiesiog iškviečia socialinį darbuotoją, jei reikia, mediką,
tai yra lankymo paslauga”, – žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Pasak „valstiečių” vadovo, paštininkai neteiktų socialinių pa-
slaugų, o pačią lankymo paslaugą apmokėtų artimieji.

„Tai apmokės žmogus, kuris užsako paslaugą, valstybė šito ne-
galėtų padaryti. Prancūzijos pavyzdžiu galiu paminėti, kad ten 20 eurų
kainuoja tokia paslauga mėnesiui, tai galėtų būti panaši suma. Ji bus
prieinama, nes kitaip tos paslaugos niekas neužsakinės”, – kalbėjo
R. Karbauskis.

Lietuvos pašto vadovė teigė, jog paslaugos įkainį lemtų jos apimtis,
tačiau kaina turėtų būti įkandama. Pasak A. Sungailienės, tokias pa-
slaugas tikriausiai būtų galima pradėti teikti nuo kitų metų.

R. Karbauskis sako, kad paslauga, kuomet pašto darbuotojas lan-
ko vienišą žmogų, būtų labai aktuali emigrantams, kurie dirba už-
sienyje ir negali dažnai lankyti savo senyvo amžiaus tėvų ar kitų gi-
minaičių.

„Užsienyje gyvenantiems būtų labai patogi paslauga. Tiems, ku-
rie neturi ryšio su seneliais ar giminaičiais, kurie nesinaudoja tech-
nologijom ir gyvena kaime, tai būtų labai gera paslauga”, – idėją įver-
tino išeivijos atstovė V. Bandis.

BNS

Lietuvos paštas galėtų teikti 
senolių lankymo paslaugas

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 
lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Drau-

go fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų 
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

tel. 773-585-9500 
www.draugofondas.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lydoje atidengtas paminklas Gediminui
Lyda (ELTA) –

Baltarusijos Lydos
mieste atidengtas pa-
minklas Lietuvos di-
džiajam kunigaikš-
čiui Gediminui.

Monumentali
skulptūra tapo do-
vana 696-ąsias meti-
nes minėjusiam
mies tui. Paminklas
iškilo priešais seną-
ją Lydos pilį neatsi-
tiktinai – ji yra pa-
statyta Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino įsaky-
mu ir yra viena seniausių mūro pilių
dabartinėje Baltarusijoje. Bronzinė

Rekomendacijos dėl grįžusių emigrantų vaikų
Vilnius (Mano vyriausybė) – Švie-

timo, mokslo ir sporto ministerija pa-
rengė naujas rekomendacijas dėl su-
grįžtančių vaikų integracijos į Lietu-
vos švietimo sistemą. Dokumentas,
kuriame pateikiamos rekomendaci-
jos dėl vaikų priėmimo į švietimo
įstaigą, jų ugdymo, vertinimo, papil-
domo finansavimo ir kt., savivaldy-
bėms ir mokykloms padės geriau pa-
siruošti priimti atvykstančius vaikus,
o pastariesiems – sklandžiau įsilieti į
mokyklos bendruomenės gyvenimą.

Sugrįžusį iš užsienio vaiką reko-
menduojama priimti mokytis į tą pa-
čią klasę kartu su bendraamžiais. Pri-
imdama vaiką jo mokymosi pasieki-
mus mokykla gali vertinti (rengti tes -
tus ar pan.) tik dėl vienos priežasties
– kad sudarytų tikslingesnį indivi-
dualų ugdymo planą, nustatyti, ar bus
reikalinga švietimo pagalba. Mokinio
pasiekimų vertinimas negali būti prie-
monė, pagal kurią nusprendžiama pri-

imti vaiką į žemesnę klasę. Jeigu jis ne-
moka lietuvių kalbos, matyti ryškūs
ugdymo skirtumai, vaikui mokykloje
suteikiama pagalba: papildomos da-
lykų mokytojų konsultacijos, moki-
nių savanorių pagalba, sudaroma lai-
kinoji grupė, kurioje intensyviai mo-
koma lietuvių kalbos, ir pan.

Nuo šių mokslo metų grįžusiam
ar atvykusiam mokiniui gali būti per-
skirstytas mokymosi laikas, skirtas da-
lykams mokytis, pvz., jei mokinys ge-
rai moka užsienio kalbą, jai skiriama
mažiau pamokų, o daugiau – lietuvių
kalbai ar kitiems dalykams mokytis.
Atvykusiam mokiniui galima skirti
adaptacinį laikotarpį, per kurį stebima
mokinio pažanga, bet pasiekimai ne-
vertinami pažymiais.

Mokykloje taip pat rekomenduo-
jama paskirti asmenį, galintį padėti at-
vykusiam mokiniui sklandžiai įsi-
traukti į mokyklos bendruomenės gy-
venimą.

ES, JAV ir Vokietija sveikina apsikeitimą belaisviais
Maskva (ELTA, BNS) – Eu-

ropos Sąjungos, JAV ir Vokie-
tijos atstovai sveikina Rusijos ir
Ukrainos sėkmingai įvykdytą
apsikeitimą 70 belaisvių.

„Džiaugiamės naujienomis
apie apsikeitimą kaliniais ir
tvirtesnio dialogo ženklais bei
mažėjančia įtampa tarp Rusijos
ir Ukrainos”, – socialiniame
tinkle „Twitter” rašė JAV am-
basados Maskvoje atstovė spau-
dai Andrea Kalan.

Europos Parlamento pir-
mininkas David Sassoli mano,
kad  Rusijos  ir  Ukrainos  pa-
 sie  ktas susitarimas yra mažėjančios
įtampos ženklas.

Vokietijos vyriausybės atstovas
spaudai Steffen Seibert išplatino kanc-
lerės Angelos Merkel pareiškimą apie
tai, kad apsikeitimas belaisviais yra
vilties suteikiantis žingsnis. A. Merkel
sako esanti laiminga dėl ukrainiečių

Apgailestauja, kad Ukraina paleido įtariamąjį
Amsterdamas (ELTA) – Nyder-

landų vyriausybė apgailestauja dėl
to, kad į belaisvių mainus tarp Rusijos
ir Ukrainos buvo įtrauktas Vladimiras
Cemachas, kuris įtariamas prisidėjęs
prie Malaizijos avialinijų lėktuvo
MH17 numušimo.

Apie tai parlamentui pranešė Ny-
derlandų Karalystės užsienio reikalų
ministras Stef  Blok.

„Vyriausybė ypač apgailestauja

dėl to, kad V. Cemachas buvo įtrauktas
į belaisvių apsikeitimo sąrašus. Tai
reiškia, kad šiuo metu jis yra Rusijo-
je”, – sakoma parlamentui adresuota-
me rašte.

Anksčiau Nyderlandų prokuro-
rai pareiškė, kad V. Cemachas domina
tarptautinius tyrėjus, besiaiškinan-
čius Malaizijos avialinijų „Boeing”
lėktuvo numušimo aplinkybes virš
Ukrainos 2014 m. liepą.

D. Trumpas atšaukė taikos derybas su Talibanu
Washingtonas (ELTA)  – JAV

prezidentas Donald Trump sustabdė
planuotas taikos derybas su Talibanu. 

Prezidentas informavo, kad rugsėjo
8 d. turėję įvykti slapti, atskiri susiti-
kimai su aukščiausiais Talibano vado-
vais ir su Afganistano prezidentu Ash-
raf Ghan dabar yra atšaukiami, o tai-
kos derybos su Talibanu – stabdomos. 

JAV prezidentas teigė, kad esą
„siekdami melagingai išplėsti įtaką, jie
(Talibanas) prisipažino prisidėję prie
išpuolio Kabule, per kurį žuvo vienas
iš didžių mūsų karių ir dar 11 žmonių”.

D. Trump teigė, kad jei Talibanas
nepajėgia laikytis paliaubų bent tuo

skulptūra sveria apie 3 tonas, jos aukš-
tis - 6 m. Jos autoriai – skulptoriai Olga
Nečaj ir Sergejus Oganovas.

Ukraina kalinius atgavo už didelę kainą
Vilnius (URM inf.) – Užsienio rei-

kalų ministras Linas Linkevičius ap-
gailestauja, kad Ukraina Rusijoje lai-
kytus įkalintus piliečius atgavo tik
mainais į svarbų liudytoją oro ben-
drovės „Malaysia Airlines” orlaivio
numušimo byloje.

„Svarbu, kad Ukrainos politiniai
kaliniai pagaliau yra namie, Ukrai-
noje. Gaila, tačiau to kaina – itin svar-
bus liudininkas MH17 numušimo by-
loje”, – parašė ministras.

Lietuvos diplomatijos vadovas
taip pat pasidalino ukrainiečių reži-
sieriaus Olego Sencovo nuotrauka.
Jis yra vienas iš 35 ukrainiečių, per ka-
linių mainus su Rusija sugrąžintų į
gimtinę.

O. Sencovas anksčiau Rusijoje
buvo nuteistas kalėti 20 metų už tero-
ro atakų planavimą Maskvos anek-

suotame Kryme.
L. Linkevičius apgailestavo dėl

Ukrainos piliečio Volodymyro Cema-
cho išsiuntimo į Rusiją.

Jis laikomas itin svarbiu liudyto-
ju tyrime dėl incidento, kai 2014 metais
virš Rytų Ukrainos buvo numuštas
„Malaysia Airlines” reiso MH17 kelei-
vinis lėktuvas. Manoma, kad tuo metu
V. Cemachas vadovo prorusiškų sepa-
ratistų oro erdvės gynybos pajėgoms
Snižnės vietovėje, kur įvyko minėtas
incidentas.

Tarptautinei šio incidento tyrėjų
grupei vadovaujantys olandai taip pat
pasipiktino V. Cemacho paleidimu.

MH17 lėktuvas, prieš penkerius
metus skridęs iš  Amsterdamo į Kvala
Lumpūrą, buvo numuštas Rusijoje pa-
gaminta raketa. Per šį incidentą žuvo
visi 298 lėktuvu skridę žmonės.

Įsipareigojo didinti lėšas šalies gynybai
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lan-

kydamasis Briuselyje Prezidentas su-
sitiko su NATO Generaliniu Sekreto-
riumi Jens Stoltenberg, su kuriuo ap-
tarė Baltijos regiono saugumo situaciją
ir iššūkius, tarptautinio saugumo ir
gynybos klausimus. Valstybės vadovas
informavo NATO Generalinį Sekre-
torių apie Lietuvos planus ir toliau di-
dinti šalies gynybai skiriamas lėšas.

„NATO visada buvo Lietuvos sau-
gumo ir gynybos garantas. Esame dė-
kingi už sąjungininkų įsipareigojimą
ginti ir saugoti Lietuvą bei Baltijos ša-

lis, taip pat už karinių pajėgų stipri-
nimą mūsų šalyse, Baltijos oro polici-
jos misiją. Glaudžių santykių palai-
kymas bei stiprinimas su sąjunginin-
kais yra ir išliks mano didžiausiu pri-
oritetu. Užtikrinu, kad Lietuva dės vi-
sas pastangas vykdyti gynybos finan-
savimo ir investicijų įsipareigojimus.
Jau dabar skiriame 2 procentus BVP
gynybai, o iki 2030 metų planuojame
gynybai skiriamas lėšas padidinti iki
2,5 procento”, – teigė Prezidentas.

Viena didžiausių regiono grėsmių
įvardyti Rusijos veiksmai.

jūrininkų ir O. Sencovo išlaisvinimo.
Rugsėjo 7 d. Ukraina paleido 35 ru-

sus, o Rusija savo ruožtu paleido 35 uk-
rainiečius.

Tuo metu Ukrainos saugumo tar-
nyba SBU išplatino pranešimą, kad Do-
necko ir Luhansko regionuose nelais-
vėje yra 227 Ukrainos piliečiai.

Lydoje iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam ku-
nigaikščiui Gediminui. BELTA nuotr.

Kijeve audringai sutikti iš Rusijos kalėjimų paleisti
ukrainiečiai. Diena.lt nuotr. 

metu, kai vyksta labai svarbios dery-
bos ir gali sukelti net 12 nekaltų žmo-
nių žūtis, tada, atrodo, ši grupė bet ku-
riuo atveju neturi valios svariam su-
sitarimui priimti. 

Rugsėjo 6 d. per sprogimą patikros
punkte netoli NATO misijos būstinės
žuvo 12 žmonių, tarp jų buvo du NATO
kariškiai, vienas amerikietis ir vienas
rumunas. Kol kas neaišku, ar tai reiš-
kia, kad derybos tarp Talibano ir JAV
baigtos visiems laikams. 

JAV  ir  Talibanas  derybas ve -
dė nuo praėjusių metų, siekta pabaig-
ti  jau beveik  du  dešimtmečius trun-
kantį Afganistano konfliktą.

JAV  pagalbą nukreips tik draugiškoms valstybėms
Washingtonas (ELTA) – Artėja ta

diena, kai JAV prezidentas Donald
Trump turėtų pristatyti savo planą,
dramatiškai pakeisiantį JAV užsie-
nio pagalbos skyrimą, prioritetą tei-
kiant „draugiškoms sąjungininkų”
valstybėms, kurios remia JAV sie-
kius, rašo „Politico”.

Toks žingsnis pakeistų iki šiol
ilgą laiką, jei ne praktikoje, tai bent
teoriškai galiojusią užsienio pagal-
bos politiką, kai JAV ją skirdavo teik-
dama prioritetą humanitariniams po-
reikiams, bet ne politiniam lojalu-
mui.

Šis planas išdėstytas prezidento

administracijos parengtame projekte.
Pagal jį, JAV gali nebeteikti paramos
toms valstybėms, kurios nepritaria
JAV pozicijai tarptautiniuose ginčuo-
se arba eina išvien su JAV varžovais,
pavyzdžiui, su Kinija. Tai gali itin pa-
veikti trečiojo pasaulio šalis, ypač Af-
rikoje, tačiau taip pat ir Azijoje ar
Pietų ir Centrinėje Amerikoje.

Plane siūloma nutraukti pagal-
bos programas kovai su priežastimis,
dėl kurių žmonės prisijungia prie te-
roristinių grupuočių, pavyzdžiui, kovai
su skurdu ar rasizmu. 

Pagrindinis tikslas – atpratinti
valstybes nuo JAV paramos.

Neveikia dalis Vikipedijos enciklopedijos
Berlynas (Diena) – Piktavaliams

įvykdžius kibernetinę ataką keliose
valstybėse sutriko Vikipedijos, inter-
netinės enciklopedijos prieigą.

Vikipedija priklauso „Wikimedia
Foundation”. Rugsėjo 6 d.  ši organi-
zacija paskelbė, kad prieš Vikipediją
buvo surengta didelio masto paslaugų
trikdymo ataka.

„Wikimedia Foundation” taip pat
pranešė, kad ataka prieš enciklopedi-
ją tebesitęsia, tačiau bandoma atkur-
ti vartotojų prieigą prie svetainės.

Vykdant tokias atakas naudoja-
mi virusais užkrėsti kompiuteriai, ku-
rie vienu metu jungiasi prie serverio,
taip sutrikdydami interneto svetainės
veiklą dėl didelio duomenų srauto.
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Šių metų lapkričio 14–16 d. Kaune vyks
XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas. Pirmasis simpoziumas
vyko Čikagoje 1969 m. Taigi šiemet bus
švenčiama mokslo ir kūrybos simpo-
ziumų 50-oji sukaktis. 2019 m. reikš-
mingi ir tuo, kad jie paskelbti Pasaulio
lietuvių metais, kad prieš 70 m. buvo pa-
skelbta Lietuvių charta ir kad prieš 30
m. buvo atkurtas Vytauto Didžiojo uni-
versitetas, kur šį lapkritį ir vyks XVI
simpoziumas.  

Šių metų simpoziumas skirsis nuo
ankstesniųjų tuo, kad jame di-
desnis dėmesys bus kreipiamas į

Lietuvai ir lietuviams aktualius klau-
simus ir mažiau – į mokslines temas.
Programoje numatytos keturios ple-
narinės sesijos ir su jomis susijusios
diskusijos: 1) Universitetų ir mokslo
žmonių misijos; 2) Kas manome esan-
tys? Kuo norime būti?; 3) Geopolitiniai
iššūkiai ir Lietuvos mokslai; 4) Ži-
niasklaida, intelektas, kūryba.

Simpoziumo įvadinė plenarinė se-
sija vyks lapkričio 14 d. Kauno miesto
Rotušėje.  Įvadinė sesija, pavadinta
,,Mokslas, visuomenė ir laisvė”, svars-
tys, kam šiandien tarnauja mokslas,
kokia yra kūrybos vertė, ir kitus su
mokslu ir kūryba susijusius klausi-
mus. Sesijoje pranešimus skaitys Al-
girdas Avižienis, Elona Vaišnienė, Egi-
dijus Aleksandravičius, Darius Udrys
ir Rimas Čuplinskas. Moderuos Gied-
rius Janauskas.  

Lapkričio 15 d. Vytauto Didžiojo
universiteto Didžiojoje auloje vyks
pirmoji ir antroji simpoziumo sesi-
jos. Pirmojoje sesijoje bus svarstoma,
kokia yra universitetų ir mokslo žmo-
nių misija šiuolaikinėje Lietuvoje, ar
klasikinis universitetinis išsilavini-
mas išlieka vertingas XXI amžiuje, ir
panašūs klausimai. Pranešimus skai-
tys Giedrius Alkauskas, Rūta Pet-
rauskaitė, Algirdas Avižienis ir Euge-
nijus Valatka. Moderuos Giedrius Su-
bačius. Po pranešimų vyks dvi disku-
sijų sesijos. Pirmojoje bus nagrinėja-
mas fundamentinių ir taikomųjų moks-
lų tyrimų santykis gamtos ir technikos
moksluose. Antrojoje bus nagrinėjama
universitetinio išsimokslinimo vertė
,,informacijos per vieną sekundę” am-
žiuje. 

Antroji lapkričio 15 d. sesija, pa-
vadinta ,,Kas manomės esantys? Kuo
norime būti?”, svarstys, kokiomis pa-
tirtimis, kokia istorine savimone re-
miasi dabartinė lietuvių tapatybė, ir
nagrinės kitus su lietuvių tapatybe
susijusius klausimus. Pranešimus
skaitys Julija Šukys, Kęstutis Girnius,

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas vyks Kaune

Emilija Sakadolskienė. Moderuos Ri-
mas Čuplinskas ir Darius Kuolys. Po
pranešimų vyks dvi diskusijų sesijos.
Pirmojoje bus svarstomas klausimas:
kas lems būsimą lietuvių tapatybę –
baimė ar dosnumas? Antrojoje bus
svarstoma, kokią lietuvių tapatybę ku-
ria švietimas ir viešoji erdvė.   

Lapkričio 16 d. Vytauto Didžiojo
universiteto mokslo ir studijų centre
vyks trečioji ir ketvirtoji simpoziu-
mo sesijos. Trečioji sesija, pavadinta
,,Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos
mokslai”, svarstys, ar lietuviai turi geo-
politinę  besikeičiančios pasaulio tvar-
kos viziją ekonominių galių ir tech-
nologijų kontekste ir nagrinės su nau-
ja geopolitine realybe susijusius klau-
simus. Pranešimus skaitys Aušra Park,
Egidijus Motieka, Nortautas Statkus.
Moderuos Antanas Kulakauskas ir
Giedrius Česnakas. Po pranešimų vyks
dvi diskusijų sesijos. Pirmojoje bus dis-
kutuojamos Lietuvos geopolitinių pa-
sirinkimų galimybės, atsižvelgiant į Ki-
nijos, Rusijos, ir Vakarų Europos sie-
kius. Antrojoje bus diskutuojama post-
moderni Lietuva naujoje pasaulio tvar-
koje ir bus nagrinėjama, ar pasirinki-
mas egzistuoja tik tarp nacionalistinio
tradicionalizmo ir globalizacijos.  

Ketvirtoji sesija, pavadinta ,,Ži-
niasklaida, intelektas, kūryba”, svars-
tys, ar gausėjant masinės komunika-
cijos ir jos priemonių, daugėja gali-
mybių išsireikšti. Pranešimus skai-
tys Ray Bartkus, Kristina Juraitė, Vir-
gis Valentinavičius ir Ieva Ivanaus-
kaitė. Moderuos Darius Udrys.  Po
pranešimų vyks dvi diskusijų sesijos.
Pirmojoje bus diskutuojama, kaip ži-
niasklaidos demokratizacija padėjo ir
kaip pakenkė kūrybininkams ir vi-
suomenei. Antrojoje bus diskutuojama,
ar žiniasklaidos demokratizacija pa-
deda ar trukdo visuomenei ir indivi-

dams priimti protingus sprendimus.  
Baigiamoji simpoziumo sesija vyks

lapkričio 16 d. Vytauto Didžiojo uni-
versiteto daugiafunkciniame centre.
Joje Gediminas Karoblis, Violeta Da-
voliūtė ir Giedrius Česnakas įvertins
įvykusias keturias simpoziumo sesijas,
aptars simpoziumo stipriąsias ir silp-
nąsias puses. Moderuos Ingrida Cele-
šiūtė. Po pasisakymų simpoziumo da-
lyviams bus progos išreikšti savo nuo-
monę ir dalyvauti bendrose diskusi-
jose.  

Simpoziumą organizuoja Vytauto
Didžiojo universitetas, Pasaulio lietu-
vių bendruomenė, Lietuvos Respubli-
kos Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija bei Lietuvių fondas. Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija yra pa-
skyrusi premijas penkiems išeivijoje
gyvenantiems lietuviams už tarptau-
tinio lygio mokslinius laimėjimus ir
bendradarbiavimą su Lietuva. XVI Pa-
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziumo metu numatoma iškilmingai
šias premijas įteikti.  Premijomis bus
apdovanoti lituanistas Giedrius Su-
bačius, medikas mokslininkas Rytis
Prekeris, genetikė Lina Basel-Salmon,
humanitarinių mokslų daktarė Dalia
Staponkutė ir lingvistė Sandra Pet-

raškaitė-Pabst.  
Simpoziumo organizacinį komite-

tą sudaro: Algirdas Avižienis, Egidijus
Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo
universitetas), Pasaulio lietuvių ben-
druomenės pirmininkė Dalia Henke,
Vida Bandis (PLB atstovė Lietuvoje),
Darius Kuolys (Vilniaus universite-
tas), Arūnas Pemkus, Darius Udrys, Ri-
mas Čuplinskas, Audrius Alkauskas
(Kauno technologijos universitetas),
Gediminas Karoblis, Ramūnas Čičelis,
Ingrida Celešiūtė (Vytauto Didžiojo
universitetas), Aušra Gribauskienė
(Švietimo, mokslo ir sporto ministeri-
ja), Milda Davis ir Vytas Narutis (Lie-
tuvių fondas).

Parengė Rimas Černius

Naudotasi šaltiniais:

www.vdu.lt/lt/įvykiai/xvi-pasaulio-lietuvių-mo

kslo-ir-kūrybos-simpoziumas/

https://pasauliolietuviai.lt/simpoziumas/

http://alkas.lt/2019/07/19/paskirti-apdovanoji

mai-užsienio-lietuviams-mokslininkams/

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1

079706/mokslo-premijos-uzsienio-lietuviams

-uz-genetinius-atradimus-medicinos-inovacij

as-ir-lietuviu-kalbos-tyrimus

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!



www.draugas.org

2019 RUGSėJO 10 D., ANTRADIENIS12 DRAUGAS

�  JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius rugsėjo 11 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte pasižiūrėti pirmojo
filmo iš LRT serijos apie Sąjūdį – ,,Laisvės kai-
na. Sajūdis”.

�  Madison Vilnius Sister Cities, Inc. lau-
kia visų lietuviškame piknike, kuris vyks rug-
sėjo 14 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9
val. v. McGaw Park Shelter, 5236 Lacy
Road Fitchburg, WI, 53711. Atvykite su
šeimomis ir draugais! Apie dalyvavimą
prašome pranešti Jolantai el. paštu: jolan-
tukas@yahoo.com. Suneštinės vaišės,
ByOB, bet rengėjai pasirūpins gaiviaisiais
gėrimais.  Žaidimai vaikams, tinklinis, fut-
bolas, muzika, bendravimas su draugais ir
gera nuotaika!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugsėjo 15 d. 10 val. r. švęsime 24-
tąjį eilinį metų sekmadienį.  Šv. Mišias at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�  Kviečiame į Dievo Apvaizdos parapi-
jos (25335 W 9 Mile Road, Southfield, MI)
gegužinę, kuri vyks rugsėjo 22 d., sekma-
dienį, po 10:30 val. r. šv. Mišių.  Šoksim ir dai-
nuosim kartu su ,,Biru Bar”! Bilietus (15 dol.,
iki 16 m. – nemokamai) galite įsigyti sek-
madieniais po Mišių arba kreipdamiesi į Dai-
vą Rugieniūtę tel. 949-735-2779, corp-
golf@flash.net Lauksime visų! 

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Organizacijas kviečiame užsisakyti stalus
renginyje – pradžią jau padarė mecenatas
adv. Donatas Januta iš San Francisco ir Vy-
dūno jaunimo fondas ir Čikagos. Teirauki-
tės tel.: 773-585-9500 

�  Tradiciniai lėšų telkimo „Derliaus pie-
tūs” – didysis organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” renginys – vyks lapkričio 3 d. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. Kaip įsigy-
ti bilietus bus paskelbta netrukus.

�  Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks merginų
trio „The Peppermint Patties”: Ann Caldwell,
Daina Fischer, Laura Smalley. Akompania-
torė – Heidi Joosten. Bilietus užsisakyti:
www.lietuviufondas.org arba tel. 630-257-
1616.

� Rugsėjo mėnesį Čikagos ir jos apylinkių
lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Gran-
dis” pradeda 61-ąjį sezoną. Kviečiami anks-
čiau šokę ir nauji šokėjai. Ansamblyje yra net
šeši įvairių amžių rateliai, šoka nuo mažiausių
(3 m.) iki vyriausių (51+). Informaciją apie an-
samblo ratelius ir repeticijų laiką galima ras-
ti  svetainėje – www.grandischicago.com
arba kreipkitės į ansamblio vadovus – gran-
dis.vadovai@gmail.com.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Grąžindami „Draugo” pokylio 
loterijos bilietėlių šakneles aukojo:

200 dol. Albinas Markevičius, Santa Monica, CA; Birutė Kliorė, Pa-
sadena, CA; Audrius V. Plioplys, Chicago, IL.

110 dol. Peter Kaufmann, Wayne, PA.

100 dol. Jonas Jurkutaitis, Santa Monica, CA; Frances Laučka Do-
manskis, Western Springs, IL.

95 dol. Raminta A. Marchertas, Lemont, IL.

70 dol. Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI.

60 dol. Rimvyda E. Baipšys, Costa Mesa, CA; M. E. Gedgaudas, Ne-
whall, CA; Tomas Palubinskas, Chicago, IL; Patricia Nelia Paulauskas,
Chicago, IL; Stasys K. Rudys, Portland, OR; Vydas M. Brizgys, Ches-
terland, OH; Raminta Sinkus, Lemont, IL; George G. Lendraitis, Palos
Heights, IL; Dalia R. Jakas, Blue Bell, PA.

50 dol. Vida R. Kašuba, Moon Township, PA; Gražina Blekaitis, Sil-
ver Springs, MD.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.
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KVIEČIAME

PLC Banys šeimos salėje, Lemont,IL

Spalio 27 dieną
sekmadienį

Pradžia – 12:30 val. p.p.
Pietūs ir programa
– 1 val. p.p. 

Veda – Vilma Kava
Muzikinė programa – Ričardas Sokas

Bilieto kaina – 70 dol.
Tel. 773-585-9500

JAUNIMO CENTRE    RUGSĖJO 29 D.
Jubiliejinių metų šventėJubiliejinių metų šventė

Renginys nemokamas. Laukiame visų!  
Prašome registruotis tel.: (630)243-6234 arba el. paštu: lithjesuit@hotmail.com

Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

1 val. p. p.  šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje
Jubiliejinių metų pristatymas ir parodos „Misijų stotelės. Lietuvių

misionierių šimtmečio kelias“ atidarymas Čiurlionio galerijoje, vaišės.

5620 S. Claremont Ave., Chicago IL 60636

Rengėjai: Rėmėjai:

Lietuvių Skautų Sąjunga

http://draugokalendorius.org

Kviečiame į DRAUGO pokylį!


