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Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneca

,,Grandies” koncertą 
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Lozoraičių muziejus 
Kaune – 3 psl.
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A. Kubilius dėkoja Aukščiausiajam 
už jo kartai suteiktas galimybes 

Kardinolas Francis George sako pamokslą Švento Vardo Katedroje Čikagoje 2014 m. kovo 30 d.
Stacey Wescott / Chicago Tribune nuotr.

Balandžio 17 d., penktadienį, mirė kardinolas Fran-
cis Eugene George, OMI, iš pareigų pasitraukęs Či-
kagos arkivyskupas ir buvęs JAV vyskupų konfe-

rencijos pirmininkas. Pranešdamas apie 78 metų amžiaus
ganytojo mirtį, jo įpėdinis Amerikos episkopato vadovy-
bėje, Louisville arkivyskupas Joseph Kurtz pareiškė,
kad Čikagos arkivyskupas emeritas kard. Francis Geor-
ge buvo pavyzdingas Bažnyčios tarnas, iškilus gerumu ir
išmintimi. Nujautęs dėl sunkios ligos priartėjusią mirtį,
kardinolas George paprašė atleisti iš ganytojo pareigų, ir
popiežius Pranciškus jo norą patenkino, 2014 m. rugsėjį
įpėdiniu Čikagoje paskirdamas naują arkivyskupą – Bla-
se Cupich.

Popiežius Pranciškus arkivyskupui Blase Cupich ir
visiems Čikagos vyskupijos kunigams, vienuoliams ir ti-
kintiesiems pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl kardinolo
George mirties, užuojautos telegramoje su padėka prisi-

minė velionio tarnystę ugdymo sferoje ir jo vyskupišką
tarnystę trijose vyskupijose, pavedė išmintingo ir romaus
ganytojo sielą Dievo gailestingajai meilei, visiems ge-
dintiems suteikdamas savo apaštališkąjį palaiminimą.

Kardinolas George, Marijos oblatų vienuolis, dvylika
metų buvo savo kongregacijos vikaras Romoje. Prieš 25 me-
tus konsekruotas vyskupu, Francis George šešerius me-
tus buvo Yakima vyskupijos ganytojas, vienus metus Port-
lando arkivyskupijos ganytojas, o Čikagos arkivyskupi-
jai vadovavo septyniolika metų, tapdamas pirmu iš Či-
kagos kilusiu ganytoju arkivyskupijos istorijoje. Kardi-
nolą amžininkai mena kaip iškalbų Bažnyčios tikėjimo
laisvės ir krikščioniškos moralės gynėją, akyvų sociali-
nės taikos ir teisingumo ugdytoją JAV ir toliau už jos ribų.
Kardinolas Francis George būdamas Vyskupų konferen-
cijos pirmininkas lydėjo JAV 2008 metais su apaštališkuoju
vizitu apsilankiusį popiežių Benediktą XVI. – 2  psl.

ROSSETA WILBUR  

Buvęs Lietuvos premjeras And-
rius Kubilius į Washingtoną su-
gįžo po penkerių metų, pažymint

25-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo metines ir baigiantis jo teikimu
paskirto Lietuvos ambasadoriaus JAV
Žygimanto Pavilionio kadencijai. 

Puikų žydinčio pavasario vakarą,
Lietuvos ambasadoje kalbėta apie Lie-
tuvos sėkmę, Rusiją, Ukrainą ir sparčiai
besikeičiančią situaciją aplink Lietuvą.

Būtent tą pačią dieną Maskvoje
vyko Rusijos prezidento Vladimiro Pu-
tino kasmetinis klausimų ir atsakymų
,,šou”, kuriame didžiosios Lietuvos kai-
mynės vadovas  neigė Rusijos kariuo-
menės dalyvavimą Ukrainos kare, kal-
tino NATO ir Vakarų valstybes. 

Daugumai susitikime dalyvavusių
Amerikos lietuvių tai turėjo priminti
Šaltojo karo laikus, ir retas kuris, matyt,
drįstų paneigti, jog naujasis Šaltasis
karas yra Rusijos ir Vakarų santykių
realybė, o Lietuva yra šios naujos si-
tuacijos tiesioginė dalyvė bei įkaitė. 

– 2  psl.A. Kubilius prašė JAV siųsti ginklus Ukrainos kariuomenei. URM nuotr.
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Čikagos arkivyskupija, pranešdama apie buvu-
sio ganytojo mirtį, priminė kardinolo testamento žo-
džius, kuriais jis kreipiasi į tikinčiuosius: „Tam tik-
ru metu Kristus manęs paklaus: Kaip prižiūrėjai
mano žmones? Ar jie tapo šventesni per tavo tar-
nystę? Ar pasidarė dosnesni ir kitus labiau mylintys?
Trumpai tariant, jūs esate mano palikimas.”

A. a. kardinolo Francis George šermenys ir laidotuvės
vyks šia tvarka:

Visos apeigos ir lankymas vyks Švento Vardo ka-
tedroje (Holy Name Cathedral),  ties State ir Superior
gatvių sankryža Čikagoje.  

Antradienį, balandžio 21 d., 1 val. p. p. atidaromos
Švento Vardo Katedros durys, o 2 val. p. p. vyks a. a.
kardinolo George palaikų priėmimo apeigos. Nuo 2:30
val. p. p. iki 6:30 val. v. vyks lankymas – atviras visiems.

7:30 val. v. bus maldos vigilija, kurioje dalyvaus ku-
nigai ir seminaristai – įėjimas su bilietais.  Nuo 9 iki
11 val. v. vėl visiems atviras lankymas.  

Trečiadienį, balandžio 22 d., nuo 7 iki 9:30 val. r. vi-
siems atviras lankymas.  10:30 val. r. bus ekumeni-
nės pamaldos, taip pat atviros visiems.  Nuo 11:30 val.
r. iki 6:30 val. v. – vėl atviras lankymas. 7:30 val. v. –
maldos vigilija, kurioje dalyvaus kunigai, vienuoliai,
seselės, vienuolės, diakonai ir jų žmonos – įėjimas su
bilietais. Lankymas ir vigilija tęsis visą naktį, nuo
9 val. v. iki 7:30 val. r. Lankymas visiems atviras. 

Ketvirtadienį, balandžio 23 d., 7:30 val. r. vyks mal-
dos, o 8 val. r. katedra uždaroma pasiruošimui lai-
dotuvių Mišioms.  Laidotuvių Mišios prasidės 12 val.,
durys atidaromos 11 val. r. – įėjimui reikalaujami bi-
lietai.  Po laidotuvių Mišių, a. a. kardinolo George pa-
laikai bus pervežti į Visų Šventųjų kapines (All Saints
Cemetery), Des Plaines, Illinois. Pagal jo paties pa-

geidavimą kardinolas bus palaidotas prie savo šei-
mos narių.  Laidojimo apeigos kapinėse atviros vi-
siems.   

Kardinolas George yra trečias šį mėnesį miręs
Romos Bažnyčios kardinolas, po Monrealio arki-
vyskupo emerito Jean-Claude Turcotte balandžio 8
d. ir jėzuito Roberto Tucci balandžio 14 d.

Dabartiniu metu Kardinolų kolegiją sudaro 223
kardinolai, iš kurių 121 yra galimi elektoriai. Ka-
dangi sekmadienį, balandžio 19 d., JAV kardinolui ir
buvusiam Philadelphijos arkivyskupui Justin Fran-
cis Rigali sukako aštuoniasdešimt metų, kardinolų
elektorių skaičius sumažėja iki 120, t.y. maksimalaus
konklavos rinkimų taisyklėse numatytos konklavos
dalyvių skaičiaus.

Vatikano radijo ir
CatholicNewWorld.com info

Čikaga atsisveikina su kardinolu George

Ambasadorius Ž. Pavilionis, pri-
statydamas Andrių Kubilių, pabrėžė,
jog buvęs premjeras – bene  vieninte-
lis, kuriam tikrai rūpėjo JAV investi-
cijos Lietuvoje, kuris sukūrė grupes
specialistų ir verslininkų, stiprinančių
JAV ir Lietuvos ekonominius ryšius.
Beje, kiek teko girdėti naujuoju Lie-
tuvos ambasadoriumi JAV bus pa-
skirtas Rolandas Kriščiūnas, kuris
daugelį metų buvo atsakingas būtent
už ekonominių ryšių plėtrą.

A. Kubilius dėkojo Aukščiausia-
jam, kad jo kartai buvo suteikta gali-
mybė atkurti Lietuvos valstybę, džiau-
gėsi tuo, jog valstybė šiuo metu yra to-
kia stabili, kad netgi būnant opozici-
joje, nėra dėl ko stipriai kritikuoti da-
bartinę valdančią daugumą, nebent
dėl lėtumo. Euro įvedimas Lietuvoje la-
bai sklandus, kainos netgi mažėja, o vy-
tis ant euro monetų keliauja po visas
Europos Sąjungos šalis.

Buvęs Lietuvos premjeras tarsi
juokavo,  teigdamas, jog pavyko įgy-
vendinti vieną jo svajonių –pasivyti ir
aplenkti estus, nes pagal bendrojo vi-
daus augimą Lietuva dabar yra geres-
nėje  padėtyje nei Estija.

Tačiau, praėjus 25-iems metams
nuo Nepriklausomybės atkūrimo, kyla
klausimas, o kas toliau, kokie dideli
Lietuvos tikslai ateičiai. Spręstinų
problemų yra, bet jos menkos palyginti
su tuo, kas padaryta. A. Kubilius sakė,
jog reikėtų pasivyti ir aplenkti Vokie-
tiją, nes pagal atlyginimų vidurkį ir so-
cialinės gerovės lygį Lietuva dar ge-
rokai atsilieka. 

Jis taip pat siūlė siekti, jog dau-
giau darbo vietų būtų kuriama Lietu-
vos provincijoje, kad lietuviai į mažus
miestelius ir kaimus grįžtų, o ne iš  jų
bėgtų. 

Bet didžiausi Lietuvos iššūkiai
yra už jos sienų. Lietuvos užsienio

politikos pagrindinis uždavinys, anot
A. Kubiliaus, nelikti kraštiniais agre-
syviame Rusijos plėtimesi į kaimyni-
nes valstybes, jis pabrėžė, jog Ukrai-
noje sprendžiamas ne tik Ukrainos, bet
ir Europos, pagaliau pačios Rusijos li-
kimas.

A. Kubilius negailėjo kritikos da-
bartinei Baltųjų Rūmų administraci-
jai, kas, aišku, sutrikdė kai kuriuos
Washingtono lietuvius, palaikančius
Prezidentą Barack Obama ir Demok-
ratus. 

Buvęs premjeras sakė: ,,Nenoriu
kritikuoti Obama, bet tai, kas vyksta
Ukrainoje, yra  iš dalies ir JAV kaltė.”
Jei V. Putinas nebus sustabdytas Uk-
rainoje, tolimesnė įvykių eiga gali
būti neprognozuojama, nes, spėja A.
Kubilius, dabartinis Rusijos prezi-
dentas valdžioje bus dar apie dvidešimt
metų, todėl yra gyvybiškai svarbu
duoti jam atkirtį, – kol ne vėlu. Svečias
taip pat trumpai papasakojo, jog 2010
m. jam teko bendrauti su V. Putinu ne-
formaliai, jo rezidencijoje, ir tuomet A.
Kubiliui atrodė, jog pažįsta dabartinės

Rusijos  vadovą seniai, nes pastarasis
savo manieromis, elgesiu jam priminė
gangsterius iš  ,,Krasnucha” vadinto
Vilniaus rajono (dabar – Savanorių
prospekto, Sovietų laikais – Raudo-
nosios Armijos prospekto.) 

Vienintelis kelias, pasak A. Kubi-
liaus, arba tiekti šiuolaikinius ginklus
Ukrainos kariuomenei, arba taikyti
tokias sankcijas, kokios išgąsdintų
aukščiausią Rusijos valdžią, kurios pa-
grindinis tikslas – neleisti Ukrainai
tvar kytis demokratiškai. A. Kubiliaus
siūlymas ginkluoti Ukrainos kariuo-
menę sulaukė pagrįsto pastebėjimo,
jog JAV ir Vakarų politikai bei eksper-
tai nepritaria šiai idėjai dėl įsikeroju-
sios korupcijos Ukrainos kariuomenė-
je. Bet buvęs premjeras priminė, jog Ru-
sijos remtas Prez. Viktoras Janukovy-
čius atsakingas už Ukrainos kariuo-
menės sužlugdymą. Tam pritarė ir uk-
rainiečių kilmės Lietuvos ambasados
pirmasis sekretorius Vadim Lucenko.

Įdomu buvo girdėti, jog drąsio-
mis reformomis Lietuvoje garsėjęs ir
dėl to daugelio lietuvių nelabai mėgs-
tamas A. Kubilius yra itin populiarus
dabartinėje Ukrainoje, kur dažnai lan-

kosi ir kartais jaučiasi kaip roko
žvaigždė. Jis įsitikinęs, kad Ukrainai
reikia pažadėti narystės ES ir NATO
perspektyvas, nes tai geriausia pa-
skata įgyvendinti demokratinės vals-
tybės klestėjimui reikalingas refor-
mas. ,,Ukrainai reikia laimės žiburio,
ir Lietuva yra geriausias pavyzdys, jog
laimės žiburio siekimas sutelkia tau-
tą ir stiprina valstybę”, – tvirtino A.
Kubilius.   

Paklaustas, ar nereikėtų vėl kelti
Karaliaučiaus klausimo, buvęs prem-
jeras siūlė mąstyti pragmatiškai, nes
tai galėtų išprovokuoti V. Putiną nau-
jiems išpuoliams.

Susitikimo metu vėl iškilo jau
įprastas klausimas apie dvigubos pi-
lietybės suteikimą ar išsaugojimą už-
sienyje gyvenantiems lietuviams. A.
Kubilius, priminęs jo teiktus siūly-
mus kaip tai būtų galima padaryti, vis-
gi pripažino, jog išeitis būtų referen-
dumas pilietybės klausimu. Bet sakė,
jog nėra įsitikinęs, jog jo rezultatai
būtų palankūs užsienyje gyvenantiems
lietuviams, kurie norėtų turėti dvi-
gubą pilietybę. 

A. Kubilius dėkoja Aukščiausiajam 

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Susitikime su sen. R. Durbin

A. Kubilius ir sen. J. McCain     URM nuotr.



kabinetas, čia veikęs iki pat 1940 metų.
Šio pastato antrajame aukšte, kur da-
bar yra įsikūręs Vytau to Didžiojo uni-
versiteto rektorato ka binetai, 1934–1939
metais gyveno už sienio reikalų mi-
nistras Stasys Lo zoraitis su šeima –
žmona Vincen ta Matulaityte-Lozorai-
tiene ir dviem sūnumis – Stasiu ir Ka-
ziu. 

„Stasys Lozoraitis vyresnysis su
šeima į šį pastatą įsikraustė 1934 me-
 tais, kai Prezidentas Antanas Smeto na
jį paskyrė Lietuvos užsienio rei kalų
ministru. Į Lietuvą šeima buvo grįžu-
si iš Italijos, kur S. Lozoraitis dir bo Lie-
tuvos pasiuntinybėje prie Šventojo
Sosto. Pirmajame pastato aukšte dirbo
tuometis ministrų kabine tas, o antra-
jame buvo Lozoraičių tarnybinis butas.
Išlikę nemažai to meto fotografijų,

taip pat asmeninių šeimos daiktų, ku-
riuos lankytojai dabar gali pamatyti
muziejuje”, – sakė jo direktorė.

Sovietmečiu šis pastatas buvo nau-
dotas švietimo reikmėms: čia įkur-
dintas Mokslo ir technikos ko mitetas,
vėliau veikė vienas iš Kauno poli-
technikos instituto (dabartinio Kauno
technologijos universiteto) fakultetų,
o 1969 m. buvo atidaryta Pre kybos ir
kulinarijos mokykla. Pastatą rekonst -
ravus 2000-aisiais me tais, dar po trejų
metų už jo restauraciją (architektai
Asta Prikockienė, Gintaras Prikockis,
Almantas Dum čius, Kęstutis Mikšys)
pirmą kartą lietuviškam statiniui buvo
suteiktas reikšmingas Europos Są-
jungos Euro pa Nostra apdovanojimas
„Už indėlį į Europos architektūrinį pa-
veldą”. Šis namas yra įtrauktas į Vals-

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šį mėnesį sukanka 15 metų, kai
Kaune buvo baigtas restauruoti
pastatas, kuriame gyveno ir dir-

bo garsus Lietuvos diplomatas Sta-
sys Lozorai tis vyresnysis (1898–1983)
su šeima. Šia  me istoriniame pastate
nuo to laiko veikia S. Lozoraičio vy-
resniojo ir jo sūnaus Stasio Lozoraičio
(1924–1994) muziejus, kurį nuolat lan-
ko jaunimas ir garbaus amžiaus sen-
jorai, moksleiviai ir studentai, užsie-
nio ša lių dėstytojai, taip pat mūsų ir
užsie nio šalių diplomatai, vyriausybių
ir organizacijų vadovai, garbūs Vy-
tauto Didžiojo universiteto svečiai ir
visi pageidaujantys.

„Lozoraičių šeimos indėlis į Lie tu-
vos diplomatijos istoriją yra labai sva-
rus. Apie tai, kad šios šei mos nuo pel-
nus būtina išsaugoti ir įam žinti, kal-
bėta jau apie 1998 metus, o netru kus
prasidėjo pastato, kuria me gyve no
Lozoraičių šeima, remonto darbai. Vi-
sus tuos metus buvo ren kama is to rinė
medžiaga, archyviniai dokumentai,
kaupiama ekspozicija, ieškoma au-
ten tiškų šeimai priklausiu sių daik  tų”,
– pasakoja šio muzie jus di rektorė nuo
pirmųjų jo įkūrimo die nų dirbanti is-
torikė dr. Asta Pet rai tytė-Briedienė,
jau seniai besido min ti Lozoraičių šei-
mos gyvenimu ir veikla.

Pastatas K. Donelaičio gatvėje sta-
tytas dar 1889–1890 metais Kauno tvir-
to vės Inžinierių valdybos virši nin ko
rezidencijai. Po Pirmojo pasau linio
karo ištuštėjusiame pastate 1919 m. įsi-
kūrė Lietuvos Respublikos Švie timo
ministerija, o nuo 1921 m. – Mi nistrų
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Lozoraičių muziejus Kaune 
tybės sau gomų kultūros paveldo ob-
jektų sąra šą.

Dar iki muziejaus šiame pastate
įrengimo šalia jo buvo atidengtas pa-
minklas S. Lozoraičiui jaunesniajam,
o dabar namą puošia ir me mo rialinė
lenta, liudijanti, kad čia gy ve no Už-
sienio reikalų ministras ir Lie tu vos
diplomatijos vadovas okupacijos me-
tais S. Lozoraitis bei jo sūnus, Lie tuvos
ambasadorius Washingtone ir Romo-
je, Vytauto Didžiojo universi teto Gar-
bės daktaras S. Lozoraitis jau nesnysis.

Paklausta, kokie muziejaus eks po-
 natai yra patys vertingiausi, A. Pet rai-
tytė-Briedienė rodo stalą su ant jo
esančiais daiktais, prie kurio sėdėjo ir
dirbo S. Lozoraitis vyresnysis, taip pat
išlikusius jo ir jo sūnaus Stasio port-
felius, paltą. Čia yra ir S. Lozo rai čio
jaunesniojo VDU garbės daktaro toga,
taip pat keletas šeimos naudotų daik-
tų – vaza, peleninė, kuriuos galima pa-
matyti ir senoje čia ek spo nuojamoje fo-
tografijoje. 

Eksponatų muziejui dovanojo S.
Lozoraičio jaunesniojo žmona Danie-
 la d’Ercole-Lozoraitienė, taip pat Ka-
 zys Lozoraitis, šeimos giminaitė Da lia
Brazauskienė. Danielos sesuo Ma rine-
la padovanojo didelę biblioteką, ku-
rioje – per 1 000 įvairių leidinių. Mu-
ziejuje eksponuojami ir garsių Lietu-
vos diplomatų šeimos turėti me no kū-
riniai. Ekspozicijos autentiškumas
leidžia atkurti ir parodyti pra eitų lai-
kų aplinką, jos dvasią bei per iškilius
asmenis išryškinti neįkainojamas is-
torines vertybes.

„Lankytojų muziejuje sulaukia me
nuolat, ir jų skaičius kasmet be veik ne-
sikeičia. Atvyksta ekskursantų grupės,
nemažai pavienių asmenų. Vasaros
metu muziejus sulaukia ir lietuvių iš
užsienio. Čia lankėsi ir svečių knygo-
je savo įrašus paliko žinomi išeiviai –
šviesios atminties Dalė Lukienė, Vy-
tautas Čekanauskas ir Janina Čeka-
nauskienė, Raimun das Mieželis, Vy-
tautas Kamantas, Ju lius Šmulkštys,
Teresė ir Algimantas Landsbergiai,
Bernardas Brazdžio nis, Vytautas Ger-
manas, Petras Kl imas jaunesnysis,
Rūta Žilinskienė, daugelis kitų. Tu-
ristus, ypač studentus iš Italijos visa-
da sudomina tas fak tas, kad abiejų Lo-
zoraičio vyresniojo sūnų žmonos buvo
italės. 

Nukelta į 10 psl.Prieškario fotografijoje – priėmimas Lozoraičių namuose (S. Lozo raitis vyresnysis stovi centre).

Lozoraičių muziejus įsikūręs istoriniame pastate, kurį
puo  šia atminimo lenta.

Istoriniai muziejaus eksponatai. A. Vaškevičiaus nuotr.

S. Lozoraičio telegrama prasi dėjus okupacijai. Muziejaus archyvo nuotr.
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TELKINIAI

„Saulele, motinėle, užtekėk”
Tautinis ansamblis „Grandis” ir vaikų choras „Svajonė” pristatys programą, paremtą ganiavos papročiais

Balandžio 18 d. Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla, viena seniausių lituanistinių mokyklų užsienyje,
šventė 65-erių metų sukaktį. Ta proga vadovus, mokytojus,
vaikus ir tėvus pasveikino švietimo ir mokslo ministras prof.
Dainius Pavalkis, ilgiausiai dirbantiems mokytojams per LR
generalinį konsulatą New Yorke bus perduoti Švietimo ir
mokslo ministerijos padėkos ir medaliai.

„Gerbiami mokytojai, geranoriškai dalijatės su vaikais
savo kūrybinėmis galiomis, talentu, laiku, perduodate
meilę gimtajai kalbai, pagarbą Lietuvos istorijai ir kultūrai.
Nuoširdus ačiū už Jūsų pasiaukojimą ir atsidavimą! Džiugina
Jūsų mokinių ir tėvų atkaklumas, kruopštumas, entuziaz-
mas, ištikimybė lietuviškai kalbai, papročiams, lietuviškai sa-
vimonei. Tegul ateinantys metai bus kupini naujų kūrybiškų
idėjų, dar labiau sustiprins Jūsų tikėjimą savo jėgomis, pa-
siryžimą dirbti dėl kilnaus tikslo – lietuviškos savasties iš-
saugojimo Amerikoje”, – sakoma ministro sveikinime.

Už ilgametį ir nuoširdų jaunosios kartos auklėjimą tau-
tiškumo dvasia, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbai skiepijimą

apdovanoti šie Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Los An-
geles mokytojai: direktorė Marytė Sandavičiūtė-Newsom,
mokytoja Danguolė Razutytė-Varnienė, mokytoja Jūratė Pa-
žėraitė-Venckienė, mokytoja Dalilė Polikaitienė.

Tai bene vienintelė pasaulyje lituanistinė mokykla, tu-
rinti visas 12 klasių. Tik įsteigtoje Šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje buvo 25 mokiniai, šiuo metu čia susirenka 140
mokinių. Į mokyklą suvažiuoja vaikai iš tolimiausių Los An-
geles apylinkių. Per 65 gyvavimo metus mokykloje dirbo
daugiau nei 200 mokytojų ir mokėsi daugiau nei 1 200 mo-
kinių. Mokyklą išlaiko tėvai, Lietuvių Fondas, Švietimo ta-
ryba, įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys. Šv. Kazimiero
lituanistinė mokykla dirba 32 šeštadienius per metus pagal
JAV LB  Švietimo tarybos patvirtintą programą. Mokyklo-
je mokoma ne tik lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos istorijos,
vyksta religinis auklėjimas, Lietuvos valstybinių ir tautinių
švenčių minėjimai, konkursai, labdaringa veikla ir kt.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos info ir nuotr.

Čikagos tautinio ansamblio „Grandis” metinis koncertas
šiemet rengiamas šeštadienį, gegužės 9 d., 6 v. v., Pa-
saulio lietuvių centro Ritos Riškienės salėje, Lemonte.
Ansamblio dabartinis vadovas Gintaras Grinkevi-
čius pasidalijo savo ir kolegės vadovės Dalios Bilai-
šytės-DeMuth mintimis apie artėjantį koncertą ir
„Grandies” planus.

– Rudenį pasikeitė „Grandies” administravimo ir meno
vadovybė. Buvusi ilgametė ansamblio vadovė Violeta Fa-
bianovich dabar yra viena iš ansamblio ratelių šokių mo-
kytojų ir šokėjų. Jau daug metų buvote „Grandies” mo-
kytojai. Kokia buvo Jūsų, kaip ansamblio vadovų, darbo
pradžia? Kaip pasidalijate pareigomis?

– Mokytojauti ir vadovauti – du skirtingi daly-
kai. Pusiau juokais galiu pasakyti, kad vadovauti an-
sambliui – daugiau galvos skausmas. Tenka jaudintis
dėl visko. Sezonas dar nesibaigė, kokie buvo kūry-
biniai metai, parodys pirmasis koncertas. Atrodo,
kad sekėsi neblogai.  Pareigų nedalijome, bet kažkaip
savaime išėjo, kad Dalia daugiau tvarko administ-
racinius reikalus , o aš – meninę dalį. Tariamės dėl
kiekvienos smulkmenos. Telefonu šnekamės de-
šimt kartų per dieną, o kartais net ir daugiau.
Kaip Dalia kartą pajuokavo, „dabar mes esame
BFF” (angliškai – „best friends forever” – amžinai
geriausi draugai). Didelis dėkui mielai Violetai už
jos patarimus, priminimus, nurodymus, kurie
mums yra be galo naudingi.

– Kiek šokėjų dabar šoka „Grandyje”? Kiek metų jau-
niausiems ir kiek vyriausiems šokėjams? Kurie rateliai yra
gausiausi? Kaip dažnai jie repetuoja? Ar jie repetuoja at-
skirai, ar šoka kartu?

– Šiemet ansamblyje yra net 194 šokėjai nuo 3
metukų iki 60+. Skaitlingiausi – vaikų, jaunių ir jau-
nimo/studentų rateliai. Džiaugiamės, kad pagausėjo
suaugusių šokėjų ratelis. Repetuojame kartą per sa-
vaitę, sekmadieniais. Visi rateliai repetuoja atski-
rai. Visi kartu jungsimės paskutinėse generalinėse
repeticijose prieš koncertą.

– Kur „Grandis” koncertavo praėjusiais metais? 
– Veteranų (pagyvenusių) ir suaugusių ratelių

šokėjai šoko Čikagos estų etninėje mugėje (Wheeling,
IL). Suaugusių ratelių šokėjai šoko „Lithuanian Day”
Čikagoje, Navy Pier. Prieš pat „Grandies” metinį
koncertą jaunimo/studentų ratelis dalyvaus ir šoks
Toronto (Kanados) „Gintaro” 60-mečio jubiliejuje. 

– Šių metų metinis koncertas pavadintas „Saulele, mo-
tinėle, užtekėk”. Kodėl toks pavadinimas? 

– Taip buvau pavadinęs savo pirmąjį koncertą
1988 metais, baigdamas Klaipėdos universitetą. Tai
buvo mano diplominis darbas, kurį įgyvendinau su
Mažeikių vaikų ir jaunimo tautinių šokių  grupe
„Kauškutis”. Gal tai kiek ir simboliška, kad pirmasis
mano ir Dalios koncertas „Grandyje” pavadintas taip
pat.

– Kada pradėjote repetuoti metinio koncerto šokius? Ar
metiniame koncerte šoks visi ansamblio šokėjai?

– Šiame koncerte šoks visi mūsų šokėjai, o pra-
dėjome ruoštis jau sezono pradžioje. Kai kurie šokiai
saviti, šokėjams išmokti juos užtruko laiko.

– Ko  susirinkusieji gali tikėtis? Ar koncertas tinka vi-
 so kio amžiaus žiūrovams?

– Kaip ir visos ankstesnės ansamblio programos,
taip ir ši tinka visiems. Šį kartą mūsų žiūrovas tu-
rės galimybę susipažinti su ganiavos papročiais, pa-
sigėrėti piemenų žaidimais, linksmais sambūrio –
vakaruškos šokiais ir išgirsti gražias ganiavos dai-
nas.

– Koncerte dalyvaus vaikų choras „Svajonė”. Atrodo,
kad tai bus pirmas sykis, kai „Grandis” ir „Svajonė” kon-
certuos kartu? Kaip koncerto programoje pinsite skirtin-
gų grupių atliekamus šokius ir dainas? 

– Taip, tai bus pirmas „Grandies” ir „Svajonės”

bendras darbas. „Svajonė” savo repertuare turi ne-
mažai ganiavos dainų, todėl ir kilo mintis pakvies-
ti dainorėlius įsijungti į mūsų koncertą. Mes labai
džiaugiamės , kad „Svajonės” choro vadovė Alina
Šimkuvienė nepasididžiavo ir sutiko prisidėti prie
šio projekto.

– Ar bilietus reiktų įsigyti iš anksto? Kur ir kaip jų ga-
lima įsigyti? 

– Raginame bilietus užsisakyti iš anksto. Kvie-
čiame sudaryti šeimos narių ar draugų grupę, kad
galėtumėte sėdėti kartu. Dėl bilietų galima kreiptis
į Beatričę Čepelienę tel. 630-243-6313 ar Žibutę Pra-
nckevičienę tel. 630-257-0153.

– Ką „Grandis” veiks po koncerto? Gal vadovai jau ruo-
šiasi 2015/2016 metų sezonui ir Baltimorėje vyksiančiai
XV Tautinių šokių šventei?

– Po koncerto kai kurie šokėjai jau atostogaus.
Kiti yra ne tik šokėjai, bet ir dainininkai, jie ruošis
dalyvauti liepos mėnesį Čikagoje vyksiančioje Dai-
nų šventėje. 2016 m. Baltimorės šokių šventei pra-
dėsime ruoštis kitą sezoną, o šios vasaros pabaigo-
je mokytojai dalyvaus šokių kursuose Dainavos
stovykloje ir susipažins su repertuaru. Labai kvie-
čiame visus norinčius dalyvauti XV Tautinių šokių
šventėje ir įsijungti į mūsų ansamblį. Vasaros pa-
baigoje spaudoje paskelbsime daugiau informacijos,
kurią galima bus rasti ir „Grandies” tinklalapyje
http://www.grandischicago.org/

– Ačiū už pokalbį ir sėkmės gegužės 9 d. koncerte. 
– Ačiū, Ramune, sėkmės mums tikrai reikės.

Kalbino „Grandies” šokėja Ramunė Kubiliūtė 

Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinė mokykla švenčia 65-metį

2013 m.  ,,Grandies” koncerto Čikagoje akimirka.                                                                                                  Jono Kuprio nuotr.
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kalba ir du – lietuvių. 
Vilija Vakarytė vieną eilėraštį sky-

 rė savo a. a. tėvelių atminimui, kiti du
– „Pavasaris” ir „Lietuva” buvo pa-
našesni į komentarus nei į poeziją.
Poezija – tai vienokia ar kitokia vaiz-
dų, jausmų transformacija; čia ją buvo

sunku apčiuopti, nors kiti popietės da-
lyviai – sprendžiant iš garsių  plojimų
– galbūt su manimi ir nesutiks.

Bendrinė pastaba – kartu su lin-
kėjimais Draugijai dar ilgai gyvuoti ir
atsinaujinti naujais autoriais būtų ir
linkėjimas poetams, kad jie kasmet
klausytojus nudžiugintų savo nau-
jausia kūryba.

Poezijos skaitymus užbaigė Drau-
gijos pirmininkė Stasė Petersonienė,
paskaičiusi ištraukas iš knygos „Trys
iš Pajūralio”, o taip pat gražų klasiki-
ne maniera parašytą eilėraštį „Sama-
na”:

Norėčiau būti samana
Ant seno, žalio stogo.
Visad jauna, visad žalia –
Gyventi nepabostų.

Algimantas Barniškis, pastebė-
 jęs, kad nuo seniausių laikų muzika ir
žodžiai ėjo kartu, padainavo senų lie-
tuviškų dainų pynę, o po to, kartu su
žmona Ligita – keletą naujesnių apie
meilę ir pavasarį.

Popietės dalyviai vaišinosi ir ilgai
bendravo tarpusavyje.

Palinkėjimas poetams – kurkite ir leiskite knygas!
RAIMUNDAS M. LAPAS

Sekmadienį, balandžio 19-ąją, Lietuvių
rašytojų draugija pakvietė eiliuoto žo-
džio mylėtojus į literatū rinę popietę
Jaunimo centro Čiurlio nio galerijoje Či-
kagoje.

Ją pradedant šio straipsnio  au-
torius tarė porą žodžių apie nuo-
latinį šių popiečių (ir kitų lietu-

viškų kultū rinių renginių) dalyvį,
prieš savaitę Anapilin iškeliavusį a. a.
Leonardą Gogelį, kuris ne tik mėgo
skaityti, kolekcionavo knygas, bet ir
pats rašė. 1989  m. Čikagoje buvo iš-
leista jo poe zi jos rinktinė lenkų kalba
„Ścieżka spod Ostrej bramy” („Kelias
iš Aušros vartų”), skirta motinai. Leo-
nar do kūryba taip pat įtraukta į 2013
m. Čikagoje išleistą knygą „Wyznanie
Emigranta: Antologia poetów chica-
gowskich” („Emigranto išpažintis: či-
kagiečių poetų antologija”). 

Draugijos pirmininkė Stasė Pe-
tersonienė trumpai pristatė 2014 m.
Lietuvių rašytojų draugijos premijos
laureatę Nijolę Beleškaitę-Gražulienę, ap-
gailestaudama, kad sveikata neleido
jai pačiai dalyvauti šioje popietėje. S.
Petersonienė perskaitė keletą N. Gra-
žulienės eilių, pastebėjusi, kad ji buvo
ne tik poetė, bet ir vertėja – išvertė Juo-
zo Pruns kio, Anatolijaus Kairio ir
kitų lietuvių autorių kūrinių į anglų
kalbą. Svarbiausia jos knyga – „Susi-
pynę pasauliai” (1997) gražiai iliust-
ruota dabar jau a. a. Algimanto Kezio
foto gra fijomis. 

N. Gražulienei skirtą premiją, ku-
rios mecenatas yra Lietuvių Fon das,
atsiėmė laureatės brolis Vytau tas Be-
leška, taip pat atlikęs ir prieš ketvirtį
amžiaus parašytą, neseniai į lietuvių
kalbą išverstą savo dainą „Virtual
Party” (dviprasmiškas pavadinimas į
lietuvių kalbą gali būti verčiamas ir
kaip „Virtualus balius”, ir kaip „Vir-
tuali partija”). V. Beleška sakė, kad šį
kūrinį įkvėpė tiek istoriniai įvykiai
prieš ketvirtį amžiaus, tiek ir naujo-
sios technologijos, ir kad per tą laiką
jis nepaseno, o tik įgavo naujų pra-
smių. „Aš esu naujas žmogus kitame
mieste!” – teigiama šioje dainoje.

Kunigo Valdo Aušros, išvykusio į
savo mamytės laidotuves Lietuvoje, ei-
les („Pavasaris”, „Malda” ir „Be pava -
dinimo”) perskaitė jo žmona Nora.

Teresė Bogutienė, prieš keliasde-
šimt metų kartu su vyru Jonu orga-

nizavusi čikagietiškus „Poezijos pa-
vasarius” Jaunimo centre, prisipažino,
kad šiais laikais ji daugiausia rašanti
anglų kalba. Ji pastebėjo, kad jos lie-
tuviški eilėraščiai labiau dienoraštinio
tipo ir graudesni, tuo tarpu angliški –
linksmesni. T. Bogutienė perskaitė ke-
letą eilių lietuviškai – „Smėlio na-
mai”, „Kasdienybė”, „Mėnulis”, „Šiau-
dinis žmogus” (pastarieji du gimė dai-
lininko Stasio Eidrigevi čiaus parodo-
se) ir vieną –„The dress” („Suknelė”)
dviem  kalbom.

Eglė Juodvalkė prisipažino: „Mano
visos mintys – partizanai”. Ji paskai-
tė porą eilėraščių, parašytų partiza-
ninio karo metu ir porą savo eilių. Eglė
netrukus išvyksta į Lie tuvą dalyvau-
ti „Poezijos pava sario” renginiuose.

Kitas poetas, kuris nuolat daly-
vauja poezijos renginiuose Lietuvoje,
Kornelijus Jazbutis, papasakojo, kad į
Druskininkus atvykę japonų poetai
aiškino, kaip parašyti haiku. Jis per-
skaitė mums savo bandymą:

Išdygo žibutė
Ant mano kapo
Laikrodis sustojo

K. Jazbutis perskaitė ir keletą
senų savo eilėraščių, sukurtų po apsi-
lankymo tarybinėje Lietuvoje („Ru-
denį Ukmergės plentu”, „Ne tuo ke-
liu”), saviironija persmelktą eilėraštį,
sukurtą tęsiant (ar transformuojant)
Marcelijaus  Martinaičio Kukučio se-

riją ir siurrealistišką – „Vasara”:
Vasara/ saulė /deginuos/ kas die-

ną/ jaučiuosi/ gerai/ oda/ tamsėja/
mano gyvenimas/ pasikeičia/ mergina/
pastebėjo/ mane/ atrodo/ aš/ jai pati-
kau/ parsivežė/ mane į savo namus/
padėjo ant stalo/ išsiėmus peilį/ pradėjo

pjaustyti/ ir ragauti mane/ na ką gi/
toks jau likimas prinokusio pomidoro.

Visi susirinkusieji palinkėjo Kor-
nelijui Jazbučiui išleisti knygą. 

Skaitymus tęsė Daiva Karužaitė, pa-
skaičiusi tris savo eilėraščius ang lų

Literatūrinės popietės dalyviai (iš k.): Vytautas Beleška, Teresė Bogutienė, Nora Aušrienė, Ligita Barniškienė, Stasė Petersonienė,
Algimantas Barniškis, Daiva Karužaitė, Milda Šatienė, Kornelijus Jazbutis, Eglė Juodvalkė ir Vilija Vakarytė.

Komp. V. Beleška atliko dainą, kurią įkvėpė laisvės vėjai Lietuvoje ir naujosios techno-
logijos.

Poezija ir muzika – neatsiejamos. Dainuoja Ligita ir Algimantas Barniškiai. Jono Kuprio nuotraukos
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Dviguba pilietybė: grėsmės iš Rusijos pusės
Esminius saugiklius dėl dvigu-
bos pilietybės reikėtų įrašyti
Kons titucijoje, sako Vilniaus
universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų insti-
tuto (TSPMI) politologas Lau-
rynas Kasčiūnas.

Komentuodamas liberalų pa-
teiktą siūlymą dėl referen-
dumo dvigubos pilietybės

įteisinimui L. Kasčiūnas sakė, jog
pilietybės nesusiejus su euroatlan-
tine erdve, kyla grėsmės dėl mani-
puliacijų iš Rusijos pusės.

„Jei šitas saugiklis yra naiki-
namas, yra didelė grėsmė, ir tikrai
ne laikas ir ne vieta, nes mes žinome,
ką reiškia manipuliacija pilietybe iš
Rusijos pusės, kai jie kalba apie pi-
liečių gynimą. Pilietybės dalinimas,
susaistytas su tam tikromis socialinė-
mis garantijomis iš Rusijos pusės stip-
rintų tam tikrą, sakyčiau, nelojalumo tinklą Lietuvos
valstybėje, ar bent persidengiančio lojalumo tinklą,
kas irgi nėra gerai”, – sakė L. Kasčiūnas.

„Manau, kad tai turi būti palikta Konstitucijoje.
Turime kalbėti apie konstitucinę pilietybę, ir tai
turi būti konstitucinis reguliavimas, tai yra sunkiau
keičiama, ir jei sutariame dėl kažkokio modelio, jis tu -
ri būti aiškiai įtvirtintas Konstitucijoje, o ne įstaty-
me, kuris gali būti kaitaliojamas”, – kalbėjo L. Kas-
čiū nas, kuris taip pat dirba Rytų Europos studijų cent-
re.

Liberalų sąjūdžio frakcija įregistravo nutarimo
projektą su siūlymu kitąmet spalį kartu su Seimo rin-
kimais surengti privalomąjį referendumą dėl dvi-
gubos pilietybės. Refe rendumo tekste siūloma ne-
galiojančia pripažinti Konstitucijos 12 straipsnio ant-
rąją dalį, kuri numato, kad niekas, išskyrus įstaty-
mo numatytus atvejus, negali būti Lietuvos ir kitos
valstybės piliečiu.

Seimas po pateikimo jau yra pritaręs siūlymui

rengti referendumą dvigubos pilietybės klausimu, bet
būtent abejonės dėl saugumo lėmė neigiamas ko-
mitetų išvadas. 2013 metais Darbo partijos atstovo,
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninko Artūro Paulausko pateiktas projektas siūlė
rengti referendumą Konstitucijos 12 straipsnyje
įrašant: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir ki-
tos valstybės piliečiu”.

Tačiau projektui tuomet nepritarė nei pagrin-
dinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas, nei Konsti-
tucijos komisija. TTK išvadoje pažymėjo, kad „ne-
ribotos dvigubos pilietybės atvejų įteisinimas sąly-
gotų galimas grėsmes nacionaliniam saugumui,
kai pilietybės suteikimo ir pasų įteikimo politiką ne-
draugiškos valstybės gali naudoti įtampos kėlimo bei
savo įtakos stiprinimo tikslais”.

Referendumą rengti siūlęs A. Paulauskas sako,
jog „tuo metu buvo šiek tiek kitokia situacija”, ir
svarstė, jog saugikliai dėl orientacijos į Europos Są-
jungos ir NATO valstybes turi būti nustatyti. „Kad
reiktų spręsti klausimą dėl galimybės turėti dvigu-

bą pilietybę, aš sutinku, bet reikėtų
išskirti Europos Sąjungos valstybes,
NATO. Šiandien jau atidžiau reikė-
tų žiūrėti”, – sakė A. Paulauskas.
„Galbūt vienas teiginys, išreiš-
kiantis mūsų požiūrį į pilietybę tu-
rėtų likti”, – apie Konstitucijos 12
straipsnio keitimą sakė komiteto va-
dovas.

Tuo tarpu Liberalų sąjūdžio
vadovas Eligijus Masiulis sako, jog
saugiklius reikia nustatyti Piliety-
bės įstatyme. „Visa tai būtų nusta-
tyta Pilietybės įstatyme, dvigubos
pilietybės įgijimas būtų reglamen-
tuotas įstatyme, ir ten tikrai būtų
visi saugikliai sudėti, euroatlantinė
kryptis, ir lietuvių kalbos mokėji-
mas, kiti dalykai”, – sakė E. Masiu -
lis. Jis taip pat pabrėžė, kad kitų ša-
lių reguliavime dėl dvigubos pilie-
tybės reikalavimai irgi yra numa-
tyti įstatymuose.

Konstitucijos nuostatą dėl pi-
lietybės galima pakeisti, jeigu refe-

rendume tam pritartų daugiau kaip pusė piliečių, tu-
rinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Už-
sienio lietuviai prieš referendumą dėl dvigubos pi-
lietybės pasisako nuogąstaudami, kad tokie griežti rei-
kalavimai gali jį sužlugdyti.

Šiuo metu dviguba pilietybė leidžiama tik tiems
piliečiams, kurie išvyko iš Lietuvos okupacijos lai-
kotarpiu, ir jų palikuonims, tačiau nėra suteikiama
išvykusiems po nepriklausomybės atkūrimo.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad iš es-
mės išplėsti asmenų ratą reikalinga Konstitucijos pa-
taisa, o ji gali  būti priimta tik referendumu.

Liberalizavimo šalininkai teigia, kad dvigubą pi-
lietybę būtina įteisinti, siekiant išlaikyti emigran-
tų ryšius su Lietuva ir atsižvelgiant į globalizacijos
tendencijas. Kritikai sako, kad piliečiai gali būti iš-
tikimi tik vienai valstybei ir baiminasi, kad užsie-
nio pilietybių gali siekti tautinės mažumos, o tuo gali
pasinaudoti Rusija.  

BNS

AFP/Scanpix nuotr.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje
balandžio 17–18 d. vyko tarptautinė konfe-
rencija „Sodų tyrimai ir sklaida”. Tai – pirmoji

tarptau tinė konferencija, skirta sodų sklaidai Lie-
tuvoje ir kaimyninėse šalyse. Konferencijoje dalyvavo
Lie tu vos ir užsienio sodų tyrinėtojai ir praktikai, at-
stovaujantys muziejams, valstybinėms instituci-
joms, bei su paveldu susijusių organizacijų atstovai. 

Ši konferencija – pirmasis žingsnis stengiantis
sodus įtraukti į nematerialaus kultūros paveldo re-
gistrą, esantį Lietuvos teritorijoje, o vėliau ir į
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Lie-
tuvos nacionalinė UNESCO komisija globojo šią
kon-fe renciją.

Sodai yra priskiriami prie paprotinių menų, ta-
čiau šiandien tai – ne labai išpopuliarinta liaudies

meno ša ka. Kadangi sodai – nykstantys, ne ilgalaikiai
ir trapūs dirbiniai, neypa tingai daug jų eksponatų
rasime ir muziejuose. Tačiau pastaruoju metu jun-
tamas vis augantis susidomėjimas šiais tautinio pa-
veldo šedevrais. Šis Lietuvos kultūros paveldas yra
vertinga Baltijos jūros regiono, Euro pos ir pasaulio
kultūros paveldo da lis. Sodas buvo pasirinktas kaip
Lie tuvos simbolis Lietuvai pirminin kau jant ES Ta-
rybai. 

Tarptautinė konferencija paska ti no įvairiapu-
sišką bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis –
Bal tarusija, Rusija, Ukraina, Suomija, Šve dija, Lat-
vija, kuriose taip pat rišami sodai. Kiekvienoje ša-
lyje jie rišami skirtingai. Sodų puošybos elementai
taip pat labai skiriasi. Lietuva yra aiškiai pirmau-
janti šioje srityje, ka dangi nė vienoje minėtų šalių

nėra nei tokios sodų įvairovės, nei tiek rišėjų.
Svečiai iš užsienio valstybių konferencijoje

skaitė pranešimus, prista tydami klausytojams nau-
jausius so dų paieškos, jų tyrinėjimo, fiksacijos, ana-
lizavimo ir sklaidos metodus jų atstovaujamose ša-
lyse. Lietuvos tyri nėtojams keičiantis naujausia
patirtimi su svečiais pasiekti pagrindiniai projekto
tikslai – paskatinti sodų ty rimus Lietuvoje ir kai-
myniniuose kraš tuose. 

ELTA info ir nuotr.

Lietuviški sodai gali  patekti į UNESCO sąrašą
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vilnius (KAM info) – JAV atsiųs
karininkų į Lietuvoje steigiamą NATO
pajėgų integravimo štabą, kuris turėtų
pradėti veikti šią vasarą. Šią žinią
krašto apsaugos ministrui Juozui Ole-
kui patvirtino JAV valstybės sekreto-
riaus pavaduotoja tarptautiniam sau-
gumui ir ginklų kontrolei Rose Gotte-
moeller. 

Steigti NATO štabus (NATO Force

Integration Unit) Baltijos šalyse bei
Vidurio ir Pietryčių Europoje buvo nu-
spręsta Wales vykusiame NATO vir-
šūnių susitikime.

Šiuo metu Lietuvoje bendroms pra-
tyboms su mūsų šalies kariais dislo-
kuota jau šeštoji nuo praėjusių metų pa-
vasario Baltijos šalyse rotuojamų JAV
sausumos pajėgų karių pamaina. 

Į Ukrainą atvyko 300 JAV desantininkų

JAV karininkai dirbs NATO štabe Lietuvoje

Siūlo referendumą dėl dvigubos pilietybės
Vilnius (Liberalai.lt) – Liberalų są-

jūdžio frakcija ragina priimti Seimo
nutarimą, kuris leistų kartu su būsi-
mais Seimo rinkimais surengti priva-
lomąjį referendumą dėl dvigubos pi-
lietybės. 

„Pagal gyventojų skaičių vis be-
sitraukiančiai Lietuvai šiandien reikia
esminių pokyčių ir ryžtingų sprendi-
mų. Mūsų piliečiai turi įgyti teisę nu-
spręsti savo tautos ir valstybės ateitį,
pasisakant dėl Konstitucijos pataisos
dvigubos pilietybės klausimu. Refe-
rendumu raginame panaikinti esa-
mus apribojimus – liberalai pasisako
už didesnę ir platesnę Lietuvą visame
pasaulyje, kuriame lietuvių tikrai yra
daugiau nei 3 milijonai”, – teigė Egi-
dijus Masiulis.

Siūlomas referendumui tekstas:
„Pritariu, kad LR Konstitucijos 12
straipsnio antroji dalis – ‘Išskyrus
įstatymo numatytus atskirus atvejus,
niekas negali būti kartu Lietuvos Res-
publikos ir kitos valstybės pilietis’ –
būtų pripažinta netekusia galios”.
Taip pat siūloma nustatyti, kad refe-
rendumas dėl dvigubos pilietybės būtų
rengiamas 2016 m. spalio 9 d. kartu su
ateinančiais Seimo rinkimais.

Statistika rodo, kad 2015 m. sausio
1 d. Lietuvoje gyveno 2,921 milijono
žmonių, palyginti – 1990 m. šalyje gy-
veno 3,7 mln. žmonių. Lietuvoje kasmet
daugiau žmonių miršta nei gimsta,
natūrali gyventojų kaita išlieka nei-
giama – 2014 m. mirė 8,9 tūkst. žmonių
daugiau nei gimė.

Vilnius iš paukščio skrydžio

Vilnius (alkas.lt) –Viena iš mėgs-
tamiausių vilniečių ir svečių lankomų
vietų yra Vilniaus universiteto Šv.
Jonų bažnyčios varpinė. Nuo jos at-
siveria visas senamiesčio grožis. Lan-
kymo sezonas jau prasidėjo. 

Vilniaus universiteto Šv. Jonų
bažnyčios varpinė yra aukščiausias
Vilniaus senamiesčio pastatas – vir-
šuje įrengtoje apžvalgos aikštelėje
lankytojai gali apžvelgti panoramą iš
60 metrų aukščio. Į varpinės apžvalgos
aikštelę veda autentiški mediniai
laipteliai, paliksiantys įspūdį istorijos
mėgėjams. Nenorintys varginti kojų
galės į varpinės viršų užsikelti liftu.

Šv. Jonų bažnyčios varpinė – ba-
rokinė, statyta prieš 400 metų. Varpinė
turi penkis įrengtus aukštus. Antra-
jame aukšte galima išvysti ypatingą-
ją Fuko švytuoklę, kuri vienintelė
Baltijos šalyse parodo Žemės sukimosi
aplink savo ašį reiškinį. Švytuoklė –
tai virš ciferblato pakabintas rutulys,
kuris siūbuodamas keičia savo padė-
tį, ir tai įrodo, kad Žemė sukasi aplink
savo ašį.

Didelė drama prie Lampedūzos krantų

Liuksemburgas (Bernardinai.lt) –
Lietuvos Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius balandžio 20 d. Liuk-
semburge dalyvavo Europos Sąjungos
(ES) Užsienio reikalų tarybos (URT) po-
sėdyje.

Tarybos darbotvarkę pakoregavo
savaitgalį įvykusi tragedija Viduržemio
jūroje, kur apvirtus laivui žuvo keli šim-
tai pabėgėlių, vykusių į Europą.

Tarybos metu Lietuvos užsienio
reikalų ministras pabrėžė: „Tai, kas
vyksta prie Lampedūzos krantų, yra di-
delė drama. Vien šiemet jau nuskendo
tiek žmonių, kiek per ‘Titaniko’ ka-
tastrofą. Tarptautiniai nusikaltėliai,
prekeivai žmonėmis vykdo nusikalti-
mus žmogiškumui. Svarbu ne tik už-

tikrinti pagalbos teikimą nelaimėje at-
sidūrusiems pabėgėliams, bet dar svar-
biau kovoti su tais, kurie rizikuoja
žmonių gyvybėmis nelegaliai gabe-
nant pabėgėlius. Siekiant išvengti mig-
rantų, teisingiau pasakius, karo aukų
antplūdžio, nepakanka vien tik saugo-
ti savo sienas. Turime kovoti su prie-
žastimis, o jos šiuo metu yra Libijos te-
ritorijoje. Būtinas visų tarptautinių
institucijų įsitraukimas. Manome, kad
šį klausimą būtina aptarti JT Saugumo
Taryboje”.

Posėdžio metu Lietuva pareiškė
paramą ir solidarumą su Italija, kuriai
šiuo metu tenka didžiausia nelegalios
migracijos našta. 

Graikijos skolas mokės Bažnyčios turtu
Atėnai („Draugo” info) – Graikijos

ultrakairiųjų premjeras Alexis Tsipras
paskelbė, kad pradedamas dialogas su
įtakinga šalies Ortodoksų Bažnyčia
dėl galimybės panaudoti jos turtą prie
nemokumo slenksčio atsidūrusios vals-
tybės finansinėms reikmėms. Graikijos
bažnyčia, manoma, yra viena iš di-
džiausių žemvaldžių šalyje. Jai pri-
klauso tūkstančiai hektarų žemės, miš-
kų ir paplūdimių, taip pat vienuolynai.

Tuo tarpu Graikijos premjero pa-
vaduotojas pasakė, kad žlugus dery-
boms su Europos Sąjunga ir Tarptau-

tiniu valiutos fondu (TVF), šaliai atsi-
dūrus visiškoje aklavietėje, Graikijoje
galėtų būti surengtas referendumas ar
pirmalaikiai rinkimai. 

Šiuo metu Atėnai yra įstrigę dery-
bose su euro zonos partnerėmis ir TVF
dėl ekonominių reformų paketo, kurio
reikalauja kreditoriai, kad šaliai būtų
suteikta likusi numatytos finansinės pa-
galbos dalis. Nesitikima, kad itin lėto-
se derybose bus spėta pasiekti susita-
rimą, kuris būtų patvirtintas balandžio
24 d. Rygoje vyksiančiame euro zonos
šalių finansų ministrų susitikime. 

Ankara (BNS) – Turkijos mi-
nistras pirmininkas Ahmet Davu-
toglu piktai pasmerkė Europos Par-
lamento (EP) priimtą rezoliuciją,
raginančią Turkiją pripažinti ar-
mėnų žudynes paskutiniais Osmanų
imperijos gyvavimo metais kaip ge-
nocidą, sakydamas, jog tai augančio
„rasizmo” Europoje ženklas.

A. Davutoglu sakė, jog tokie pa-
reiškimai neatsižvelgia į turkų mu-
sulmonų kančias, patirtas Pirmojo
pasaulinio karo, metais ir gali kurs-
tyti neapykantą nekrikščioniškoms
religinėms bendruomenėms.

EP paragino Turkiją pripažinti ar-
mėnų genocidą, kad būtų galima pa-
skatinti susitaikymą tarp Turkijos ir
Armėnijos.

ES asamblėja didele dauguma pri-

 tarė šiai rezoliucijai, dėl kurios buvo
balsuojama likus vos savaitei iki ar-
mėnų tautos tragedijos šimtmečio pa-
minėjimo dienos balandžio 24-ąją ir
augant įtampai dėl to, kokiu terminu
reiktų apibūdinti šias Pirmojo pasau-
linio karo metais vykusias žudynes.

Turkijos genocido pripažinimas – „Europos rasizmas”

Kijevas (ELTA) – Į Ukrainą atvyko 300 JAV desantininkų, kurie čia daly-
vaus ukrainiečių karių mokymo misijoje. 

900 Nacionalinės gvardijos karių apmokymai truks šešis mėnesius. Na-
cionalinė gvardija, kuri yra pavaldi Ukrainos vidaus reikalų ministerijai, dau-
giausiai suformuota iš buvusių Maidano kovotojų.

JAV, be to, remia Kijevą karine įranga bei šarvuotais automobiliais, ne-
peršaunamomis liemenėmis, radarų sistemomis ir naktinio matymo įranga.
Tiekti ginklų Washingtonas kol kas nesutiko.

Kova dėl istorinės atminties įstatymo – nebaigta 
Vilnius (faktai.lt) – Po trečio ne-

pavykusio bandymo įstatymu nustatyti
tautos istorinės atminties objektą ir
Lietuvai svarbaus istorinio paveldo
atminimą įprasminančios politikos
formavimą projekto rengėjai neketina
sudėti ginklų.

Priimti Tautos istorinės atmin-
ties įstatymą siūloma nuo 2012 metų,
bet visi mėginimai tai padaryti parla-
mente patyrė nesėkmę. Vis dėlto pro-
jektą parengusi iniciatyvinė grupė,
sudaryta iš politikų, signatarų, istori-
kų, dokumentą taisys ir vėl siūlys Sei-
mui jį priimti.

Seimas praėjusią savaitę po svars-
tymo nepritarė Tautos istorinės at-
minties įstatymo projektui. Šiuo įsta-
tymu siūlyta nustatyti, kokia tvarka
minimos istorinių įvykių sukaktys, su-
daryti Tautos istorinės atminties ta-
rybą, kuri svarstytų ir tvirtintų tautos
istorinės atminties įamžinimo kryptis,
atmintinų metų minėjimo programų
metmenis, atliktų kitas funkcijas, su-
sijusias su tautos istorinės atminties
puoselėjimu ir sklaida.

Projekto kritikai laikosi pozici-
jos, jog istorinė atmintis nėra valdžios
ir kontrolės sritis.

Turkijos ministras pirmininkas Ahmet Da vu -
toglu impact-european.com nuotr.

Aukščiausias Vilniaus senamiesčio pastatas. 
Efoto.lt nuotr. 

Atvyko amerikiečių desantininkai. R. Plauks BFL/F64 nuotr.
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Š. m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai
į JAV LB Tarybą. Tęsiame balandžio 16 d. laidoje

pradėtą supažindinimą su kandidatų sąrašu. Visą informaci-
ją apie rinkimų sąlygas ir eigą rasite JAV LB Tarybos rinkimų svetainėje:
www.rinkimai2015.us/vote.

BALS
UOK

Pietryčių apygarda
Rasa Hayes

Profesija: Grožio
konsultantė (Mary
Kay)

Apylinkė: Centrinė
New Jersey apylin-
kė

Rinkiminė apygar-
da (rajonas): Pietry-
čių apygarda, rajo-
nas I

Amžius: 40 m.

Laima Liutikienė

Profesija: Teisininkė, verslo bendrasavininkė

Apylinkė: Elizabeth apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda , rajonas I

Amžius: 40 m.

Apie kandidatę: 

Nuo 2005 m. vado-
vauju Dr. V. Kudir-
kos lituanistinei mo-
kyklai. Pasiūliau
įkurti lopšelio gru-
pę, kad lietuvišku-
mas būtų diegia-
mas ir puoselėja-
mas jau nuo anks-
tyvaus amžiaus.
Kartu su mokyklos
kolektyvu organi-
zavau renginius, seminarus tėvams, šventes
bendruomenei. Nuo 2009 m., gimus trečia-
jam vaikui, iš tų pareigų pasitraukiau ir lie-
tuviškumą skatinau šeimos bei draugų rate. 

Baigiau teisės ir valstybės valdymo fakultetą
tuometiniame Lietuvos Teisės universitete, o
atvykusi į JAV – Tarptautinių santykių ir dip-
lomatijos magistro studijas (su Tarptautinės
teisės ir konfliktų sprendimo pakraipa) Seton
Hall universitete. Šiuo metu kartu su vyru va-
dovaujame  dešimties   žmonių    kompani-
jai.

Rasa Miliūtė

Profesija: Medicinos sesuo (LT)/ligonių slau-
ga (JAV)

Apylinkė: Centrinė New Jersey apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas I

Amžius: 52 m.

Apie kandidatę: 

Esu viena iš JAV LB
Centrinės NJ apylin-
kės įkūrimo suma-
nytojų, penkerius
metus pirmininkau-
ju Centrinei NJ apy-
linkei, 2012– 2015
m. JAV LB Tarybos
narė, apylinkės ren-
ginių ir švenčių koor-
dinatorė. Esu atsa-
kinga už informacijos sklaidą bendruomenėje,
rašau straipsnius apie Centrinės NJ apylinkės
veiklą Amerikos lietuvių spaudoje.

Esu baigusi Kauno P. Mažylio medicinos mo-
kyklą, Lietuvoje dirbau medicinos seserimi. Vė-
liau baigiau VGTU verslo vadybos bakalauro
studijas, dirbau įvairiose akcinėse bendrovėse,
,,Lietuvos avialinijose”. JAV pirmaeilis darbas
– ligonių slauga, o laisvanoriškai – vadybinė
veikla Centrinės NJ bendruomenėje.

Daina Petkevičienė

Profesija: Logistikos vadybininkė

Apylinkė: Elizabeth apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas I

Amžius: 39 m.

Apie kandidatę: 

Esu Dr. V. Kudirkos li-
tuanistinės mokyk-
los vedėja. New Jer-
sey Elizabeth apylin-
kėje aktyviai daly-
vauju nuo 2008
metų. Prieš tampant
mokyklos vedėja,
bendruomenėje pri-
sidėjau kaip mokyk-
los tėvų komiteto
pirmininkė. Kartu su
visais atsidavusiais savanoriais, kurių visų
čia net neįmanoma išvardinti, labai sunkiai dir-
bame su tikslu suburti lietuvių kilmės vaikus
ir nuo mažens ugdyti juos lietuviška dvasia,
skiepijant meilę Lietuvai, jos kalbai, istorijai,
papročiams bei tradicijoms. Nuolat organi-
zuojame ir skatiname įvairius renginius, ku-
rie skatina lietuvišką identitetą.

Prieš emigruojant į JAV, baigiau Kauno Tech-
nikos universitetą, Verslo administravimo
fakultetą bakalauro laipsniu. Maryland uni-
versitete įgijau Verslo administravimo ma-
gistro laipsnį. Šiuo metu dirbu kompleksinės
logistikos vadybininke ,,3PL” logistikos kom-
panijoje, kuri veikia kaip tiltas tarp gaminto-
jų ir visų didžiųjų mažmeninės prekybos
įmonių bei siūlo paslaugas visoms tiekimo
grandinėms.

Mano veiklos tikslas – sutelkti ir vienyti apy-
linkės lietuvius į stiprų branduolį, išlaikyti savo
tradicijas, kalbą, identitetą. Kaip mokyklos va-
dovei man svarbu sudominti ir pritraukti
kuo daugiau lietuvių kilmės vaikų, ugdyti juos
lietuviška dvasia, skiepijant meilę Lietuvai, jos
kalbai, papročiams bei istorijai.

Ilona Babinskienė

Profesija: Muzikė

Apylinkė: Philadelphia apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 52 m.

Apie kandidatę: 

Atvykusi į JAV, įsi-
jungė į JAV LB veik-
lą, pradėjo groti
vargonais lietuviš-
kose šv.  Mišiose,
subūrė chorą ,,Lais-
vė”, kuriam vado-
vauja iki šiol. Kele-
rius metus dirbo li-
tuanistinėje mo-
kykloje muzikos
mokytoja, buvo lie-
tuviškos radijo laidos pranešėja. Prisidėjo
prie šiemetinės dainų šventės Čikagoje, yra
parapijos komiteto narė.

Be galo myli bei domisi muzika, kas ir pa-
stūmėjo suburti chorą ,,Laisvė”. Visuomet sva-
jojo turėti kolektyvą, per kurio gabumus ga-
lėtų perteikti savo muzikines emocijas. Gy-
venant Lietuvoje teko dirbti muzikos moky-
toja, tad turi nemažą pedagoginę patirtį.
Per savo karjerą teko išauginti ir respubliki-
nių laureatų. Grojo kaimo kapeloje, kuri už-
ėmė pirmąją vietą organizuotame konkurse. 

Yra lietuvių liaudies muzikos mėgėja ir pro-
paguotoja. Norėtų turėti galimybę pristaty-
ti lietuvišką folklorą plačiai JAV lietuvių ben-
druomenei bei ugdyti savo protėvių krašto
tradicijas.

Rimvydas Baltaduonis 

Profesija: Ekonomikos mokslų daktaras

Apylinkė: Philadelphia apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 36 m.

Apie kandidatą: 

Norėčiau paminėti
keletą konkrečių veik-
lų bendruomenėje:
esu ,,LT Big Brother”
projekto JAV regio-
no vadovas; padedu
užmegzti ryšius tarp
Lietuvos ir JAV uni-
versitetų bei akade-
minių bendruome-
nių; dalyvauju visuo-
meninėse diskusijo-
se (pvz., Pasaulio lie-
tuvių jaunimo susitikime 2014 m., ,,Swed-
banko” organizuotoje panelinėje diskusijo-
je „Ekonominė ir politinė aplinka: grėsmės ir
galimybės”); padėjau suorganizuoti Was-
hingtono lietuvių jaunimo susitikimą su LR
Seimo nare prof. Marija Aušrine Pavilioniene
Pasaulio banke.

Esu ekonomikos mokslų daktaras ir dėstau
ekonomiką Gettysburgo koledže Pennsyl-
vanijoje. Be dėstymo taip pat užsiimu moks-
line veikla energetikos bei eksperimentinės
ekonomikos srityse. Nuo šio birželio būsiu vi-
zituojančiu mokslininku Federalinėje ener-
getikos kontrolės komisijoje Washingtone.

Matau dideles galimybes JAV Lietuvių Ben-
druomenei ir toliau prisidėti prie globalios, di-
namiškos ir vieningos Lietuvos sėkmės isto-
rijos. Džiaugiuosi galėdamas būti šio judėji-
mo dalimi.

Eglė Baublytė-noeth

Profesija: Dirba savarankiškai

Apylinkė: Baltimore apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 46 m.

Apie kandidatę: 

2014–2015 m. Balti-
morės Lietuvių
namų vicepreziden-
tė. Baltimorės ,,Ma-
lūno” šokių grupės
senjorų mokytoja ir
subūrėja.

Užsiimu mažmenine prekyba (lietuviškais
lino gaminiais, drožiniais ir t. t.)

Daiva Kazlauskas 

Profesija: Sertifikuota buhalterė

Apylinkė: Philadelphia apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 43 m.

Apie kandidatę: 

1996–2006 m. ėjo
JAV LB Atlantos apy-
linkės iždininkės pa-
reigas. Yra komite-
to narė, renginių or-
ganizatorė, atsakin-
ga už Bendruome-
nės finansus bei
Bendruomenės na-
rių sąrašo vedimą. 

Tarp 2006 m. ir 2008 m. gyveno New York
valstijoje ir buvo aktyvi lietuviškų renginių da-
lyvė. Tarp 2008 m. ir 2013 m. gyveno At-
ėnuose, Graikijoje. Ten taip pat buvo aktyvi
Bendruomenės komiteto narė bei iždininkė.
Bendradarbiaudavo su Lietuvos ambasada
Graikijoje ir organizuodavo lietuvų ben-
druomenės renginius savo namuose. Nuo
2013 metų yra aktyvi lietuviškų renginių
Philadelphijoje dalyvė. 

Georgia State University įgijo profesionalaus
apskaitininko magistro laispnį bei bakalauro
laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Savo
profesinę karjerą (sertifikuota buhalterė)
pradėjo 2000-aisiais metais, 7 metus dirbo
,,Deloitte” audito skyriuje, vėliau dvejus me-
tus New Yorke ir ketverius Graikijoje. 2013 m.
grįžusi į JAV, Philadelphijoje įsidarbino ,,Pri-
ce WaterHouse Coopers LLP” direktorės pa-
reigoms. Ji konsultuoja kompanijas investi-
cijų apskaitos ir vertybinių popierių valiutos
komisinių taisyklių laikymosi srityje. 

Su šeima JAV atstovauja net tris emigrantų
bangas. Senelio dėdė buvo kunigas Žin-
džius, kurio pastangomis XIX a. pabaigoje
buvo įkurtos lietuviškos bažnyčios New Jer-
sey (Elizabeth) bei Connecticuto valstijose.
Kaip trečios emigrantų bangos atstovė, su-
prantanti visas kitas emigrantų bangas, labai
norėtų dirbti LB labui ir vienyti visus JAV esan-
čius lietuvius į bendrą ratą.

Ramunė Kligys

Profesija: Firmos vertybinių popierių parale-
gal direktorė 

Apylinkė: Washington, DC, apylinkė

Rinkiminė apygarda
(rajonas): Pietryčių
apygarda, rajonas II

Amžius: 44 m.

Apie kandidatę: 

Baigusi Dr. Vinco Ku-
dirkos lituanistinę
mokyklą (Elizabeth,
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

NJ), ,,Liepsna” šokių grupės šokėja ir narė (Eli-
zabeth, NJ), Šokių šventės šokėja ir dalyvė, At-
lanto rajono skautė, 1994 –1995 m. Jaunimo
sąjungos pirmininkė, šokių grupės ,,Juosta”
vedėja, šokėja ir narė , Washingtono LB narė
(R. Skučienės ir L. Orento valdybos laikotar-
piu), LTSI narė. Dr. Kristijono Donelaičio li-
tuanistinės mokyklos šokių grupės būrelio
mokytoja (nuo 2012 m.), ir 2016 m. Šokių
šventės ruošos komiteto narė (nuo 2013
m.)

Vaida Meižys

Profesija: Medicinos seselė

Apylinkė: Washington, DC, apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 42 m.

Apie kandidatę: 

Nuo 2002 m. aktyviai
dalyvauja KDLM
veikloje. Nuo 2004
m. mokytojauja mo-
kyklėlėje, šiais me-
tais eina direktorės
pavaduotojos parei-
gas. Aktyviai daly-
vauja Lietuvių Ben-
druomenės veikloje
bei organizuoja Lietuvių tradicines kalen-
dorines šventes (Užgavėnes, Jonines). De-
vynerius metus vedė angliškai kalbančių
šeimų stovyklą ,,Heritage”. 2014 m. vedė
paauglių savaitinę stovyklą Neringoje. 

17 metų dirba stacionarine slauge, o pasku-
tinius 5 metus intensyviuose skyriuose bei
priėmimo skyriuje. Turi muzikinį išsilavinimą
ir vadovaja chorui. 

Jau 21-erius metus gyvena JAV ir mano, jog
jos lietuviška prigimtis bei JAV įgyta patirtis,
atneš daug naudingų minčių LB veiklai.

Vytautas Pakalniškis 

Profesija: Tinklų inžinierius 

Apylinkė: Baltimore apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Pietryčių apy-
garda, rajonas II

Amžius: 46 m.

Apie kandidatą: 

Į lietuvišką veiklą įsi-
liejo paskatintas
gero pavyzdžio.
Prieš tai buvo nusi-
vylęs ,,išrinktųjų”
veikla ir neveikla. Iš
pradžių prisidėjo tal-
kindamas Lietuvių
Bendruomenei, bet
vėliau aktyviau pri-
sijungė prie įvairių kultūrinių ir visuomeninių
organizacijų, vėliau buvo išrinktas į jų val-
dybas/tarybas.

Dirba individualioje įmonėje, informacinių
technologijų bei komunikacijų srityje. Ben-
drovė, kurioje dirba, aptarnauja verslo klien-
tus, taip pat atlieka kontraktinius užsakymus. 

Neprarado vilties matyti prasmingą ir efek-
tyvią kryptį lietuviškoje išeivijoje ir pagalbą
pačiai Lietuvai.

Danelė Vidutienė

Profesija: Juridinė
sekretorė

Apylinkė: Washing-
ton, DC, apylinkė

Rinkiminė apygarda
(rajonas): Pietryčių
apygarda, rajonas II

Amžius: 63 m.

Apie kandidatę: 

2009 m. dalyvavau PLB Seime

2007 – 2015 m. JAV LB Washingtono apy-
linkės pirmininkė

2013–2015 m. JAV LB Krašto valdybos Vi-
suomeninių reikalų tarybos narė

JAV LB Krašto valdybos Visuomeninių reika-
lų tarybos pirmininkė

2015 m. dalyvauju chore Dainų šventėje

Gyvenu Washingtone nuo 1978 m., mo-
kiausi lituanistinėje mokykloje, šokau šokių
grupėje.

Mano Slavistikos magistro laipsnis įgytas
Indiana University, Bloomington.

Daug metų dirbau su mokslinėmis Fullbright
ir National Academy of Sciences apsikeitimo
programomis.

Pastaruoju metu dirbu advokatų sekretore
,,Winston & Strawn LLP”.

Floridos apygarda
Rūta Bručkutė-Robinson 

Profesija: Analitikė

Apylinkė: Floridos Pietvakarių apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Florida apy-
garda

Amžius: 28 m.

Apie kandidatę: 

Jau beveik 10 metų
yra aktyvi JAV LB
Pietvakarių Floridos
apylinkės narė. Da-
lyvauja įvairiuose
Bendruomenės ren-
giniuose, padeda
juos organizuoti ir
šiuo metu yra atsa-
kinga už Bendruo-
menės finansines ataskaitas. 

Yra finansinių investicijų patarėja didelėje
bendrovėje, atsakinga už klientų investicinius
portfelius bei verslo plėtrą. 

JAV LB norėtų atstovauti jaunesniajai lietu-
vių kartai bei dalintis jų pozityviomis idėjo-
mis.

Zita Kirvaitis 

Profesija: Sertifikuota slaugytojos asistentė

Apylinkė: Floridos Pietvakarių apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Florida apy-
garda

Amžius: 64 m.

Apie kandidatę: 

Aktyviai dalyvauja Bendruomenės veikloje

nuo jos įkūrimo. Iki
šiol organizuoja lie-
tuviškas bendruo-
menės Mišias. Dvi
kadencijas ėjo apy-
linkės pirmininkės
pareigas, trečiai ka-
dencijai buvo išrink-
ta Pietų Floridos apy-
linkės pirmininko pa-
vaduotoja. Taip pat
trims kadencijoms
buvo išrinkta JAV LB
Tarybos nare. 

Baigusi Vilniaus Gedimino Technikos univer -
sitetą Lietuvoje, o JAV yra įgijusi sertifikuotos
seselės padėjėjos diplomą.

Myli Lietuvą ir džiaugiasi turinti galimybę po-
puliarinti lietuvybę užsienyje.

nijolė Kupstas 

Profesija: Pianistė

Apylinkė: West Palm Beach apylinkė 

Rinkiminė apygarda (rajonas): Florida apy-
garda

Amžius: 65 m.

Apie kandidatę: 

2013 metais apsigyvenau Miami, Floridoje ir
nuo 2014 m. tapau
JAV Lietuvių Ben-
druomenės West
Palm Beach apylin-
kės valdybos nare ir
šiuo metu einu vi-
cepirmininkės pa-
reigas. Vieningai su
kitomis valdybos
narėmis darbuojuo-
si iki šiol ir džiau-
giuosi mūsų orga-
nizuojamų renginių
pasisekimu. 

Esu baigusi Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demiją (1971–1976 m.), dirbau fortepijono
dėstytoja (įvairaus lygio studentams). 2001 m.
mokiausi Lietuvos dailės akademijoje UNES-
CO katedroje (kultūros politikos ir kultūros
magistro studijos). Dirbau muzikinių renginių
prodiusere ir koncertų organizatore. 

1982 m. atvykau gyventi į Čikagą ir nuo pat
pirmų metų aktyviai įsijungiau į Lietuvių
Bendruomenės veiklą. Dirbau muzikos va-
dove jaunimo stovykloje ,,Neringa”, kon-
certmeistere lietuvių meno ansambliui ,,Dai-
nava” ir Čikagos Operos pastatyme. Teko ku-
ruoti ir būti pranešėja V  Meno ir mokslo sim-
poziume Čikagoje apie šiuolaikinės muzikos
raidą ir kompozitorius Lietuvoje.
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TEATRų IR 
KoNcERTų SALėSE

Lozoraičių muziejus

Atkelta iš 3 psl.

Sulaukiu pačių įvairiausių klau si-
mų apie Lozoraičių šeimą, bet turbūt
dažniausiai klausiama apie asme ninį
Stasio Lozoraičio jaunesniojo gyveni-
mą, apie tai, kaip jis susipažino su Da-
niela, taip pat žmones tebejaudina Vil-
ties prezidentu vadinto S. Lozoraičio
staigi mirtis – žmones vis dar domina
klausimas, ar diplomatas galėjo būti
nunuodytas. Stengiuosi atsakyti į visus
klausimus”, – pasakojo mu-
ziejaus vadovė.

Pati D. Lozoraitienė
muziejuje lankėsi vos jam
atvėrus duris 2000-aisiais
metais. „Džiaugiuosi, kad
esu čia, kad sapnas tampa
realybe”, – gražia lietuviška
kalba lankytojų kny goje tų
metų birželį įrašė Daniela.
Muziejaus eksponatus yra
apžiūrėjęs ir Kazys Lozo-
raitis, 2000-ųjų metų gruodį
lankytojų knygoje įrašęs,
jog „muziejus – tai daug
gražių praeities prisimini-
mų sukelianti praeities da-
 lelė, į kurią miela sugrįžti”.

Dar iki muziejaus įren-
gimo šiose patalpose apsi-
lankęs K. Lozoraitis atpaži-
no kambarius, pasakojo, kas
kur buvo įsikūrę tada, kai
jis čia dar būdamas mažas
5–6 metų vaikas gy veno. Jo
atmintyje išlikęs faktas, jog
kai su broliu Stasiu žaisda-
vo prie šio pastato buvusia-
me sode, tai pro langą ma-
tydavo, kaip pirmojo aukšto
salėje posėdžiauja minist-
rai, vadovaujami to meto
ministro pirmininko Juozo Tūbelio.
Diplomatas prisiminė, jog antrajame
pastato aukšte buvę 8 kambariai, čia
neretai Baltojoje salėje vykę šokiai, mo-
terų tarybos vaka rė liai, buvo organi-
zuojami ir vaikų ba liai, o su mažaisiais
Lozoraičiais ateida vo pažaisti ir trejais
metais už Kazį Lozoraitį jaunesnis
Vytautas Lands bergis.   

„Mano tėvai čia praleido gražiau-
 sią savo gyvenimo laikotarpį. Įdomu ir
tai, kad būtent šiame pastate mano tė-
vas ir pradėjo savo karjerą – 1920 me-
tais, kai jam buvo vos 22-eji, jis čia įsi-
darbino kanceliarijos vedėjo pava duo-
toju”, – prisiminė tuomet čia apsilan-
kęs diplomatas K. Lozoraitis. 

Memorialinį Lozoraičių muziejų
puošia ir pirmajame aukšte, ten, kur
dirbo ministrų kabinetas išlikusi bei

gražiai restauruota senoji koklių kros-
 nis, ir ant sienos kabantis didelis S. Lo-
zoraičio vyresniojo žmonos Vin centos
Matulaitytės-Lozoraitienės portretas.
Nuo 2010 metų šis pastatas tapo dar at-
viresnis ir įdomesnis lan kytojams,
kai jo istorijos menėje bei kitose erd-
vėse galima susipažinti su ilgametę
universiteto bei paties statinio istori-
ją iliustruojančia ekspozicija: archy-
viniais dokumentais, nuotraukomis, jų
reprodukcijomis, universitetui pri-

klausančiais istoriniais artefaktais,
daiktais bei dovanotais eksponatais. 

„Muziejaus lankytojai mato tik
ekspoziciją, tačiau nuolat vyksta ir
daug iš pirmo žvilgsnio nematomo
darbo – rengiamos publikacijos, kau-
piama ir tvarkoma bei aprašoma ar chy-
vinė medžiaga: vaizdo ir garso juos tos,
kompaktinės plokštelės, do ku mentai,
tarnybiniai ir asmeniniai laiškai,
straipsniai, nuotraukos. 

Tai dokumentinės kino juostos
apie diplomatus Lozoraičius ir jų veik-
lą, iškilmingų ceremonijų ir ren ginių
filmuota medžiaga, garso juostose įra-
šyti Stasio Lozoraičio jaunesniojo kal-
bos bei jį ir jo šeimą pažinojusių as-
menų pasakojimai, interviu, pokal-
biai, atsiminimai. Visą tą me džia gą čia
galima pamatyti, išklau syti. Muzie-

Lozoraičių muziejus

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Štai  jau dvi savaitės, kai melomanai džiaugiasi Richard Rogers ir Os-
car Hammerstein II legendiniu miuziklu „Carousel” Čikagos Lyric Ope-
ra scenoje (miuziklas sukurtas pagal 1909 m. vengrų dramaturgo Fe-

renc Molnár pjesę „Liliom” ir pirmą kartą pastatytas Majestic teatre New
Yorke 1945 m. balandžio 19 d.). Pastatymas sulaukė tiek žiūrovų, tiek ir ži-
niasklaidos atstovų geriausių įvertinimų. Visa miuziklo sudėtis – talentin-
gi artistai, ypač pagrindinius vaidmenis atliekantys Steven Pasquale (Bil-
ly Bigelow) ir Laura Osnes (Julie Jordan). Iš tikrųjų kiekvienas spektaklio
dalyvis atnešė į „Carousel” kažką naujo – puikų dainavimą, gerą humorą,
šviežią charakterį... Ypač smagu scenoje stebėti Jenn Gambatese bei Matt-
hew Hydzik, kurių vokalai – dieviški, o jų atlikti Carrie Pipperidge bei Enoch
Snow vaidmenys – be priekaištų. Gal tik keistai scenoje žiūrėjosi Denyce Gra-
ves (Nettie Fowler). Nors jos balsas patrauklus ir ryškiai operinis, savo vo-
kalu ji labai išsiskyrė iš kitų. Gal salėje sėdėję operos mylėtojai ir nesigai-
lėjo, tačiau aš manau, kad dainininkė nustelbė savo kolegas, turinčius mu-
zikinio teatro išsilavinimą ir patirtį. Tačiau spektaklio pabaigoje Graves su-
laukė audringų plojimų, tad šis nesuderinamumas, atrodo, niekam per daug
netrukdė. 

Čikagos Lyric Opera „Carousel” privalo pamatyti kiekvienas meloma-
nas dėl daugelių priežasčių – išskirtinė atlikėjų sudėtis, išradingi baleto nu-
meriai (choreografas ir pastatymo režisierius – Rob Ashford) bei nepapras-
tai graži scenografija (dailininkas Paolo Ventura). Čia reikėtų pridurti, kad
operos rūmuose vyksta ir įdomi šio spektaklio dailininko paroda – instaliacija.
Pastatymui diriguoja David Chase. Kiekviena šio Lyric Opera spektaklio sce-
na unikali ir žavi. Veiksmas vyksta tokiu tempu, kad, ko gero, sunku įver-
tinti, kiek meninių pastangų įdedama į kiekvieną sceną. „Carousel“ yra toks
miuziklas, į  kurią tikrai verta atsivesti savo vaikus bei vaikaičius (nenuo-
stabu, kad jų buvo pilna tą vakarą, kai aš žiūrėjau šią amerikiečių klasiką).
Pasibaigus spektakliui didinguose Lyric rūmuose mačiau tik jaunatviškas
šypsenas. Ar tai signalas, kad galbūt ateityje jaunimas čia dažniau sugrįš ir
pamils operinį repertuarą? Gal čia glūdi gerai apgalvota Lyric Opera vado-
vybės rinkodaros strategija? Tikėkimės, jog taip.

,,Carousel” galima pamatyti iki gegužės 3 d. Plačiau apie spektaklį suži-
no site apsilankę Lyric Opera svetainėje www.lyricopera.org, o bilietus galite
įsigyti internetu arba bilietų kasoje, 20 North Wacker gatvėje miesto centre.

Ir dar. Fortepijono muzikos mylėtojai šeštadienį, gegužės 9 d., turi ypa-
tingą progą išgirsti legendinį pianistą Lang Lang, koncertuosiantį Lyric Ope-
ra scenoje. The Wall Street Journal dienraštis pavadino ji „a rock star”. Bi-
lietai į šio jauno virtuozo koncertą tirpte tirpsta, tad nedelskite – įsigykite
juos šiandien. Juk traukinys vėluojančių nelaukia!

nuostabiai sukasi karuselė
Įspūdžiai po Rogers ir Hammerstein „Carousel”

Scena iš miuziklo ,,Carousel”. Todd Rosenberg /Lyric Opera nuotr.

Laura Osnes (Julie Jordan) ir Steven Pasquale (Billy Bigelow)
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Julia Zaranka, gyvenanti Livonia, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.

Stasė Ramanauskienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad finansiš-
kai remiate mūsų laikraštį.

Irena Lileikis, gyvenanti Omaha, NE, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

R. E. Mulokas, gyvenantis Ventura, CA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms su -
mažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Birutė Liseckas, gyvenanti La Habra Heights, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Regina Juškaitė-Švobienė, gyvenanti Madison Heights, MI, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū, kad
skaitote, ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Ann Keraminas, gyvenanti Rockford, IL, paaukojo „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti 50 dol. Esame labai dėkingi už paramą.

Peter A. Bielskus, gyvenantis Hinsdale, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už para-
mą.

Jurgis Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2015 m. sausio, vasario, kovo mėn. 

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $ 134,846 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.
Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LF Vadovybė

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

$10 Akulič, Alina, IL ($110); Mikelionis, Raymond J., CA ($90).
$20 Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,420); Šalčiūnas, Jeronimas,  LT ($485); Šlepe-

tys, Ričardas, NJ ($240).
$25 Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,365).
$30 Eidukytė, Oreta, IL ($150); Razma MD, jr., Antanas G., IL ($4,530).
$50 Bileris, Kęstutis J., NY ($950); Kiršteinas, Raimundas, NY ($450); Neverauskas, 

Vita, MI ($1,220); Šaulys, Dalia Rūta, IL ($3,920); Zableckas, Romualdas, CO ($250).
$60 Vertelkaitė, Agnė, IL ($630).
$62 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,375).
$75 Tallat-Kelpša, Aušra M., IL ($450).
$100 Aleksiūnas, Audrius, IL ($100); Augulytė-Bučmienė, Vida, OH ($700); Blekys, Irene 

ir Johnson, Allan D., WA ($225); Bublys, Algimantas V., FL ($1,175); Kaselionis, Va-
nesa, CA ($200); Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL ($1,638); Kondratas, dr. Ramūnas 
A., LT  ($1,000); „Lietuvėlė“, lituanistinė mokykla, NJ ($500); Mikulionis, Svaja, IL 
($100); Orentas, Leonard Linas, VA ($100); Orentas, Nerija, VA ($100); Padbury, Bar-
bara ir Guy, CA ($800); Pavilionis, Žygimantas ir Lina, DC ($100); Pileika, Vytautas, 
CT ($400); Praitis, Algis, NE ($1,900); Puškorienė, Marytė, OH ($2,650); Sontaitė, Bi-
rutė V., IL ($240); Tuskenis, Albert, IL ($200).

$150 Alksninis, Vytautas ir Irena, CT ($410).
$200 Jatulis, Mindaugas, NY ($2;700); JAV LB Cape Cod apylinkė, MA ($1,225); Kavakie-

nė, Angelė, IL ($600).
$300 Anonimas, FL ($4,900); Dulaitis, Aldona, FL ($300); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA 

($9,900).
$500 Januta, Donatas, CA ($13,100); Lukas, Algis, MD ($1,700); Scheidt, Don E. ir Karta-

naitė-Scheidt, Anna J., AZ ($5,280).
$1,000 Sinkienė, Raminta, IL ($2,750).
$2,200 Majauskas, Paulius ir Daiva, IL ($7,021).
$5,627 Trečiokas, Genovaitė, NJ ($2,792,660.5).
$20,000 Pakulis, Casimir, PA ($20,000) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$100,457 Liutkenis, Zenonas, IL ($100,456.95) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Audrius Aleksiūnas, IL; Svaja Mikulionis, IL; Leonard Linas Orentas, VA;

Nerija Orentas, VA; Žygimantas Pavilionis, DC.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a.a. Dovetas Dulaitis (FL) (aukojo: Aldona Dulaitis, FL);

a.a. Birutė Ignienė (LT) (aukojo: Vytautas ir Irena Alksniniai, CT);
a.a. Romas Kezys (NY) (aukojo: Vytautas ir Irena Alksniniai, CT);
a.a. Arvydas Kliorė (CA) (aukojo: Henrikas ir Ilona Lauciai, MI);

a.a. Dalė Lukienė (MD) (aukojo: Algis Lukas, MD);
a.a. Dalia Naujokaitytė (FL) (aukojo: Algimantas V. Bublys, FL);

a.a. Vladas Sinkus (IL) (aukojo: Raminta Sinkienė, IL).

juje yra sudarytas ir nuolat papildomas
katalogas su nuorodomis į valstybinius
archyvus, bibliotekas ir įvairius lei-
dinius, kur galima rasti dokumentų ar
publicistinės medžiagos apie Lozorai-
čius”, – pasakojo jo vadovė.

S. Lozoraitis vyresnysis užsienio
reikalų ministru dirbo iki 1938 metų
gruodžio mėnesio, kai ministrų kabi-
netui vadovavo Juozas Tūbelis, po jo –
Vladas Mironas. Šiame poste S. Lo zo-
raitį pakeitė Juozas Urbšys, kuris jį vė-
liau, 1940-ųjų birželio pradžioje, artė-
jant okupacijai, paskyrė Lietuvos dip-
lomatijos šefu. 1939-ųjų vasarį S. Lo-
zoraitis su šeima grįžo į Italiją ir ėjo ne-
paprastojo pasiuntinio ir įga lio tojo
ministro pareigas Romoje iki pasiun-
tinybės Villa Lituania uždarymo 1940
metų rugpjūčio 27 d. Diplo matijos šefo
pareigas jis ėjo iki pat savo mirties 1983
metais.

Muziejaus vadovės dr. A. Petrai ty-
tės-Briedienės domėjimasis Lozo rai čių
šeima tęsiasi jau keliolika me tų. Šio-
mis dienomis dienos šviesą pa galiau iš-
vysta naujoji jos knyga „Gy venimas-
Lietuva. Daniela ir Stasys Lozorai-

čiai”, kurią ji parengė rašydama kitą
knygą apie Lietuvos diplomatijos at-
stovus, dirbusius okupacijos metais
Washingtone (apie šią jos knygą „Ty-
lieji priesaikos riteriai” neseniai rašyta
„Drauge”). Naujojoje knygoje sudėti
įvairių žmonių prisiminimai apie Da-
nielą ir Stasį Lozo rai čius, čia yra ap-
rašyta ir jų pažinties istorija, kai Da-
nielai buvo vos 20 metų, o Stasys Lo-
zoraitis buvo 17 me tų vyresnis.

Tik ką pasirodžiusioje knygoje
spausdinami įvairių žmonių prisimi-
nimai – jais pasidalijo ir žmones, buvę
šalia S. Lozoraičio jam kandidatuojant
į Lietuvos prezidentus 1993 metais, ir
Lietuvos ambasadoje Jung tinėse Ame-
rikos Valstijose dirbę sa va noriai An-
gelė Bailey, Danelė Vidu tienė, Danutė
Vaičiulaitytė-Nourse, spausdinami ir
Lietuvos diplomato, dabartinio amba-
sadoriaus Lenkijoje Šarūno Adoma-
vičiaus, Italijoje dir ban čių Lietuvos
žurnalistų Jurgos ir Pauliaus Jurke-
vičių, kitų asmenų liudijimai, taip pat
iš italų kalbos iš versti Danielos Lozo-
raitienės dienoraščiai.

A † A
VILIA MARIA MARCHERTIENĖ

DUOBAITĖ

Mirė 2015 m. balandžio 18 d., Orland Park, IL.
Gimė Lietuvoje, Šakių  apskrityje.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Downers Grove, IL.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas Antanas, sūnus Da rius su žmona

Asta bei kiti giminės.
Velionė bus pašarvota balandžio 22 d., trečiadienį, nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks balandžio 23 d., ketvirtadienį. 9:30 val. ryto iš
laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Ma tulaičio mi si-
ją, kurioje 10 val. ryto  bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių  a. a.
Vilia Maria bus palaidota  Šv. Kazimierio kapinėse.

Nuoširdžiai  kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus  dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mūsų organizacijos buv. ilgamečiui iždininkui

A † A
RAMOJUI VAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą valdybos narei
ALDONAI VAITIENEI, sūnui TOMUI bei visiems gi -
minėms  ir artimiesiems.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą”
valdyba ir taryba
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Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ’ ’

4545 W 63 St. Chicago, IL 60629

�  Balandžio 24 d., penktadienį, 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
South Pulaski Road, Chicago, IL) dr. Gied-
rė Kumpikas pristatys filmą ,,Wings to Re-
member” (,,Sparnams prisiminti”) – apie savo
tėvo Julijono Kumpiko-Kumpikevičiaus jau-
nystės ir vėlesnius gyvenimo metus. Bus vai-
šės. 

�   Balandžio 25 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 W.
127th Street Lemont, IL vyks lituanistinių
mokyklų moksleivių  dailiojo skaitymo kon-
kursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečiui. Nugalėtojų laukia pui-
kūs apdovanojimai. Konkursą ruošia JAV LB
Vidurio vakarų apygardos valdyba.

�  Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. vyks JC metinis narių susirinkimas. Re-
gistracija – Centro Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636)  prasidės 11:30 val. ryte. Maloniai
kviečiame visuomenę dalyvauti.  

�  Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 p.
p. JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kvie-
čia visus apylinkės narius į metinį ataskai-
tinį susirinkimą, kuris įvyks Pasaulio lietu-
vių centre, adresu 14911 127th St. Lemont,
IL 60439.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL 60632) balandžio 26
d., sekmadienį, 10 val. r.  šv. Mišiose švę-
sime ketvirtąjį Velykų sekmadienį ir savo mal-
dose prisiminsime a. a. kardinolą Francis
George, OMI. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių pa-
rapijos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia ba-

landėlių pietus. Pelnas bus skirtas paremti
Čikagos lituanistinę mokyklą. Matysite ir fil-
mą apie parapijos 100-mečio jubiliejų.  

� Balandžio 26 d., sekmadienį, kviečiame
į dokumentinio filmo „Avinėlio vartai” („Ga-
tes of the Lamb”) peržiūrą – JAV premjerą
(rež. Audrius Stonys, Lietuva, 2014, liet. k.,
angl. subt., 40 min.). Bilietai 5 dol., iki 18
metų – nemokamai. Po filmo – pokalbis su
prodiuseriu br. Gediminu Numgaudžiu,
OFM ir Marija Stonyte. Pradžia – 3:30 val.
p. p. Vieta – Anthology Film Archives, 32 Se-
cond Avenue (at 2nd St.) New York, NY
10003. Tel. pasiteirauti: 212-505-5181.

� Dėmesio! Švč. Mergelės Marijos Nekal-
to Prasidėjimo parapija praneša, kad gegu-
žės 3 d. ir gegužės 10 d. po šv. Mišių gali-
ma bus balsuoti JAV LB Tarybos rinkimuo-
se.

� Maloniai kviečiame į Lietuvių Fondo 52-
ąjį metinį narių suvažiavimą. Suvažiavimas
vyks š. m. gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont,
IL 60439. Suvažiavime dalyvaus ir sveiki-
nimo žodį tars Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavi-
lionis. Registracija prasidės 8 val. r. Suva-
žiavimo pradžia 10 val. r. Lauksime Jūsų.
Bus vaišės.

� Lietuvių opera Čikagoje kviečia į Franz
Lehar operetę ,,Paganini”, kuri bus atlieka-
ma gegužės 17 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
J. Sterling Morton High School Audito-
rium, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL. Bi-
lietai parduodami ,,Old Vilnius” ir ,,Lithua-
nian Plaza Bakery & Deli”. Daugiau infor-
macijos – tel. 773-547-0520 ir 708-692-
8934.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Gegužės 1 d., 
penktadienį, 7 val. v. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje

(6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL 60629) 

žurnalistas, vertėjas 
ir filosofas 

MyKOLAS J. DRUnGA 
skaitys paskaitą 

,,Sovietų Sąjunga, Europos
Sąjunga: koks skirtumas
Lietuvai – ir pasauliui?”


