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Romą Kalantą 
prisimenant – 3 psl.

Mokslininkė scenoje – 10 psl.
Gegužės 3 ir 10 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte net 77 vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų
Švč. Sakramente. Pirmajai Komunijai vaikus paruošė mokytojos ses. Laimutė Kabišaitytė, Aida
Kulikauskienė ir Janina Prialgauskienė. Mišias aukojo misijos direktorius kun. Algirdas Baniulis,
SJ. Kitų nuotraukos – 16 puslapyje. Visatos Rupeika nuotr.

SVEIKINAME
PIRMĄJĄ ŠV. KOMUNIJĄ PRIĖMUSIUS VAIKUS!

Paskelbti „Misija Sibiras 2015” 
bandomojo žygio dalyviai

L
abdaros ir paramos fondas „Jauniems”, įgyvendi-
nantis projektą „Misija Sibiras”, informuoja, kad
po įtemptos dalyvių atrankos į projekto antrąjį
etapą – bandomajį žygį – iš beveik 800 norinčiųjų ke-
liaus 71 dalyvio anketą užpildęs šalies patriotas. Po

2015 m. gegužės 30–31 d. vyksiančio žygio paaiškės tikrie-
ji 2015 m. projekto dalyviai, kurie jau bus pasirengę vykti
į tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos nutolusias ir de-
šimtmečius niekieno nelankytas vietas.

Labdaros ir paramos fondo „Jauniems” direktorius Ig-
nas Rusilas džiaugiasi, kad kiekvienais metais norinčiųjų
dalyvauti projekte skaičius vis didėja: „Sulaukėme beveik
800 anketų, o tai jau įrodo, kad pilietiškų, stiprias patrio-
tines vertybes puoselėjančių žmonių skaičius progresuo-
ja ir projektas, švęsdamas dešimtmetį, jaunų žmonių aki-
mis įgauna vis didesnę svarbą.”

Dvi paskutines šio mėnesio dienas visų „Misija Sibi-
ras’15” atrankos etapo dalyvių Dzūkijos miškuose lauks tik-
ri išbandymai. Kasmetinių bandomųjų žygių organizato-

rius Arnoldas Fo-
kas apie žygio de-

tales neatvirauja, tačiau pataria
pasirūpinti talpesne kuprine bei patogia ava-

lyne: „Keliausime ne vieną dešimtį kilometrų, todėl kiek-
vienas dalyvis turėtų pasiruošti tiek fiziškai, tiek psicho-
logiškai. Šio žygio tikslas – atkartoti visas įmanomas są-
lygas, su kuriomis tikrosios ekspedicijos komanda galimai
susidurs Sibire. Miškų viduryje ieškosime išnykusių ka-
pinių, stengsimės jas sutvarkyti.” A. Fokas rekomenduoja
pasitikėti savo jėgomis, rodyti motyvaciją ir didelį ryžtą –
tik 16 išrinktųjų taps „Misija Sibiras’15” ekspedicijos da-
lyviais.

Projekto dalyviai 2015 m. liepos 17 d. leisis į 14-ąją de-
šimtmečio „Misija Sibiras” ekspediciją. Į lietuvių tremties
ir kalinimo vietas Sibire, Tomsko srityje (Rusijos rytuose),
kartu su visa komanda į žygį leisis ir architektas, grupės
„Antis” vadovo, projekto „Misija Sibiras” Patarėjų tarybos
narys Algirdas Kaušpėdas. ELTA



me tai, ko jis mokė ir ką jis darė. Jėzus aiškiai yra
pasakęs: „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką
jums įsakau” (15, 14). O ką gi jis įsakė? „Tai mano įsa-
kymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus my-
liu”, – greitai po šių žodžių Jėzus už savo draugus pa-
aukojo gyvybę (15, 12).

Dievo žodis nuolat skatina mus mylėti taip,
kaip Jėzus mylėjo. Krikščionybė yra meilės religija,
nes jos pamatas yra meilė. Apaštalas Jonas viename
savo laiške tvirtina: „Kiekvienas, kuris myli, yra gi-
męs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas ne-
pažino Dievo, nes Dievas yra meilė” (1 Jn 4, 7–8). Šie
apaštalo žodžiai atskleidžia, kokiu keliu mes galime
artėti prie Dievo. Tai meilės kelias. Šioje vietoje ge-
rai įsidėmėkime: vien ribotu žmogaus protu bega-
linio Dievo pažinti neįmanoma. Kadangi Dievas
yra meilė, jis visiškai atsiskleidžia žmogui tik tuo-
met, kai šis myli ir iš meilės daro gera kitiems. Kur
nėra meilės, ten negali būti ir gilaus tikėjimo į Die-
vą.

Jeigu taip nutiktų, kad žmogaus gyvenime pra-
dingtų meilė, tai būtų pats tragiškiausias įvykis, nes
tai reikštų, kad iš jo akiračio ir širdies dingo ir Die-
vas. Žmonių visuomenė, kurioje įsigali egoizmas, sa-

vimeilė, kurioje nuvertinamas ir nemylimas
žmogus, savo esme yra tragiška, nes ji ne-
tekusi kertinio akmens – meilę nešančio Die-
vo. 

Kas nutinka žmonių visuomenėje be Jė-
zaus paskelbto meilės įsakymo, akivaiz-
džiai iliustruoja žurnalo Charlie Hebdo is-
torija. Žurnalas, deklaruodamas, kad gina
žodžio laisvę, spausdindavo Švč. Trejybę,
pranašą Mahometą, popiežių ir religinius

simbolius šlykščiai išjuokiančias karikatūras. Ker-
šydami už savo pranašo išjuokimą, islamistai prieš
žurnalo redakciją surengė kruviną antpuolį ir nu-
žudė dešimt jos darbuotojų. Apgailėtina, kad kai ku-
rie žodžio laisvės gynėjai Europoje ir Amerikoje iki
šiolei nenori suvokti, jog nevalia tyčiotis iš žmogaus
religinių įsitikinimų ir juos išreiškiančių ženklų, nes
tuomet tyčiojamasi iš paties žmogaus. Deja, kai už-
mirštamas meilės įsakymas, paprastai užmirštama
ir pagarba žmogui, o visuomenė pasmerkiama klai-
džiojimams ir didžiausiems praradimams. 

Šventasis Raštas, Kristaus kryžius ir Eucha-
ristija kalba apie didelę Dievo meilę žmogui. Evan-
gelija Šventosios Dvasios įkvėptais žodžiais pasakoja
apie Dievo Sūnaus meilę žmogui, meilę, nuvedusią
Jėzų ne tik į Betliejų, bet ir į Golgotą. Kryžius be žo-
džių skelbia, kad Dievas yra mylintis, atleidžiantis
ir mus gelbstintis. Eucharistija, kurią švenčiame ir
kuria maitinamės, skelbia Dievo meilę, suradusią
būdą likti su mumis ir stiprinti mus meilės kelyje. 

Dėkokime Dievui, jei vykdome jo duotą meilės
įsakymą ir nuolat budėkime, prisimindami: tiek esu
arti Dievo ir tiek esu geras krikščionis, kiek mano
gyvenime yra tikros meilės.

Paskutinę savo gyvenimo valandą su
mokiniais valgydamas vakarienę Jė-
zus kalbėjo apie meilės būtinumą:

„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!”
(Jn 15, 17).

Šeštąjį Velykų sekmadienį Dievo žodis
mus kviečia dar kartą pamąstyti apie mei-
lės įsakymą ir apie tai, kaip mes jį vykdome
savo kasdienybėje, nes nuo to priklausys,
koks bus mūsų gyvenimas žemėje ir amžiny-
bėje.

Kalbėdami apie meilę, pirmiausia išsiaiškinki-
me, kas yra meilė ir kur jos nėra, nes šito nepadarę
nežinosime, apie ką kalbame. Žmonės dažnai sako-
mam žodžiui suteikia skirtingą turinį. Sovietiniais
laikais buvo kalbama apie sąžinės laisvę, bet ta lais-
vė buvo suprantama ne kaip teisė turėti savo įsiti-
kinimus, pavyzdžiui, būti tikinčiu žmogumi, bet kaip
teisė būti ateistu. Panašiai ir žodžiui „meilė” galima
suteikti klaidingą turinį meilę prilyginant tik sek-
sualinei aistrai. 

Tikra meilė neturi nieko bendro su žmogaus
egoizmu, nes ji yra savęs dovanojimas kitam. Tikrai
myli tik tas, kuris dėl vieno ar daugelio žmonių pa-
jėgia daug ko išsižadėti. Mylėdami galime kitiems do-
vanoti pinigų, daiktų, savo laiką, rūpestį, sveikatą,
net gyvybę. Jėzus savo mokiniams kalbėjo: „Nėra di-
desnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti” (Jn
15, 13). Draugais Jėzus vadino savo mokinius: „Jus
aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką bu-
vau iš savo Tėvo girdėjęs” (15, 15).

Ar tikrai esame Jėzaus draugai, o gal tik jais va-
dinamės? Vadintis Jėzaus draugu dar nereiškia juo
būti. Tikri Jėzaus draugai esame tuomet, kai daro-
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Meno 
darbų aukcionas

Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA) yra se-
niausia nuolat veikianti lietuvių organizacija
JAV. Ji buvo įsteigta 1886 metais kaip kultūri-

nė savišalpos organizacija, teikianti savo nariams ap-
draudą. Susivienijimas ne tik šelpė savo narius, bet
ir buvo Amerikos lietuvių didesnių projektų finan-
sinis ramstis. Pastaraisiais metais Susivienijimas
grįžo prie savo pirminių tikslų –
būti lietuvių kultūros puoselėto-
ju Amerikoje. Atsisakęs nuosto-
lingo apdraudos teikimo, dabar jis
ryžtasi skleistis kultūrinėje veik-
loje ir tarnauti visų imigracijų
Amerikos lietuvių poreikiams. 

Susivienijimo pagrindinis
turtas yra keturių aukštų pastatas
New Yorke,  Manhattano vidury-
je, prie pat Madison Square Gar-
den ir New Yorko istorinės Penn
stoties. Kadaise jame viešėjo Jo-
nas Basanavičius. Dabar jis pri-
glaudžia New Yorko lietuvių vei-
kėjus, menininkus, svečius. Jame
yra įsikūrusios Tautos fondo ir
Susivienijimo lietuvių Ameriko-
je raštinės. Pirmas aukštas yra
skirtas lietuvių renginiams: kon-

ferencijoms, koncertams, minėjimams, su-
sirinkimams, meno parodoms. Pastatas pa-
laipsniui remontuojamas, kad vis geriau ati-
tiktų New Yorko lietuvių poreikiams ir būtų
tinkamai pritaikytas lietuvių kultūrinei veik-
lai. Tam tikslui praėjusiais metais Susi-
vienijimo valdybos narės Lai-

mos Mihai-
lovich inicia-
tyva buvo su-
organizuoti du
lietuvių meno
aukcionai inter-
nete. Šiuo metu
vyksta trečiasis
aukcionas. 

Ankstesniuose
aukcionuose buvo
siūlomi tik lietuvių
menininkų darbai. Šį-
kart savo darbus paau-
kojo ne tik lietuviai, bet ir
kitataučiai, lietuvių me-
nininkų draugai, kurie su-
pranta šio pastato reikšmę
New Yorko lietuvių visuo-
menei. Tarp lietuvių darbų

yra žymaus lietu-
vio dailininko Kęstučio

Zapkaus mokinių Ievos Mediodia,
Juliaus Ludavičiaus, Žilvino Kempino ir
Aido Bareikio kūrinių. Visi šie daili-
ninkai jau yra iškilę į tarptautinio
meno aukštumas. Matysite ir Rasos
Pranckūnaitės, Laimos Sprangaus-
kaitės, Kazimiero Žoromskio bei kitų
darbus. Aukcione rodomi 39 meno
kūriniai.

Tie, kurie domisi lietuvišku
menu ar nori paremti SLA kul-
tūrinę veiklą, yra kviečiami už-

eiti į aukciono tinklalapį
http://paddle8.com/auc-

tions, spūstelti ,,Lithuanian
Alliance of America” nuo-
rodą ir peržiūrėti darbus.
Aukcionas baigsis gegu-

žės 25 d., 12 val. p. p.
(New Yorko laiku).

Daugiau informacijos:
SLA raštinės tel. 212 563-2210.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje rengia jau trečią meno aukcioną

Žilvinas Kempinas ,,Study 17”
Viktoras Petravičius

,,Lithuanian Exhibition, 1948”

Sandra Koponen ,,Mekas Money, 2015”
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Kaune prisimintas R. Kalanta
Gegužės 14 d. Kaune vyko renginiai, skirti

atminti už Lietuvos laisvę susideginusiam Romui
Kalantai.

R. Kalanta prisimintas padedant gėlių ant jo
kapo Romainių 1-osiose kapinėse bei ant jam skir-
to paminklo „Aukos laukas”.

Vėliau prie paminklo Muzikinio teatro so-
delyje vyko muzikos ir saviraiškos festivalis
„Ro kas už Laisvę”, kuris prasidėjo jaunimo ak-
cija R. Kalantos atminimui, akustine festivalio
programa „Šimtas pavasarių”. Vakare vyko ro -
ko grupių koncertas.

1972 me. gegužės 14 d. devyniolikmetis R. Ka-
lanta Kauno miesto sode prie Muzikinio teatro
apsipylė benzinu ir, sušukęs „Laisvę Lietuvai!”,
pasidegė. R. Kalanta ligoninėje mirė.

Lietuvoje tai pirmas susideginimo, protes-
tuojant prieš okupacinę valdžią, atvejis.

R. Kalantos susideginimas sukėlė komu-
nistų partijai ir sovietų saugumo pareigūnams
paniką. Sovietų saugumas paskubėjo R. Kalan-
tą slapta palaidoti anksčiau paskelbto laiko. Su-
sirinkę į laidotuves žmonės pasipiktino val-
džios savivale, prasidėjo masinės eitynės, kuriose
skanduoti politiniai šūkiai.

Masinės demonstracijos, smurtas ir areštai
truko kelias dienas. Neramumai nuslopinti ge-
gužės 19 dieną. Iš daugiau kaip 3 tūkst. aktyvių
protestų dalyvių buvo suimta per 400 žmonių.

R. Kalantos auka sulaukė didžiulio atgarsio,
kėlė Lietuvos nelaisvės klausimą. Kiekvienais
metais kauniečiai paminėdavo gegužės 14-ąją, R.
Kalanta tapo pasipriešinimo simboliu, o Kauno
įvykiai suaktyvino neformalių jaunimo grupių
judėjimą. Jų nariai platino prieš sovietų sant-
varką nukreiptus atsišaukimus, keldavo tautines
vėliavas, minėdavo tautines šventes, viešose
vietose piešdavo tautinio valstybingumo sim-
bolius. 

Alkas.lt

Laisvė, liepsna, deguonis
ALGIRDAS PATACKAS

Romo Kalantos aukai atminti 

Gegužės 14-oji, 1972 m. Kaune pasklinda gandas,
kad miesto sode susidegino jaunuolis. Kodėl – ne-
žinia... Po kurio laiko pradeda aiškėti, kad jo moty-
vai – panašūs kaip Jano Palacho, jauno istoriko, prieš
trejetą metų susideginusio Prahoje. Tai – laisvė, lais-
vė bet kuria kaina...

Gegužės 15-oji, rytas. Miesto sode tuščia ir tylu,
jokių pėdsakų, nė vieno žmogaus, tarsi nie-
ko nebūtų įvykę. Apmaudi mintis – taip,

nieko čia niekada nebus, pražudė save vaikinas
veltui, nes mes tokie, va tokie, apspangę ir apkurtę
duslioje tvankoje... Dar apžiūrėjau knygyno vitriną,
akys, nors matė, bet nekliuvo už knygų pavadinimų.
Išvažiavau į Vilnių.

Praėjo pora dienų, lygiai tokių pat beprasmių,
ir štai lyg perkūnas iš giedro dangaus – Kaune kaž-
kas vyksta, Kaunas verda... Nebeprisimenu, kaip ir
kuo, bet atsiduriu Laisvės alėjos prieigose, minioje,
nebeatpažįstamoje, įelektrintoje, niauriai žvalioje. Ke-
lią užtveria milicininkų grandinė, bet, keista – no-
rinčiųjų patekti į Laisvės alėją arba, pasak kaunie-
čių, į Laisvę, – nestabdo, praleidžia.

Kodėl neinate? – klausiu pirmo pasitaikiusio. Tas
niūriai burbteli – eik, pats pamatysi... Ryžtuo-

 si,  einu – turiu viską pamatyti
ir patirti pats, kaip tie airių
žurnalistai, kurie Olsteryje
lindo į patį pragarą, nes norėjo
liudyti, patirti smurtą, patys
būti smurto aukomis, o ne ste-
bėtojais iš pašalės.

Laisvė apytuštė, tik iš
priekio atžygiuoja kareivių
„rota”. Pirmą kartą teko iš-
vysti sovietinius kareivukus
su šalmais ir ginklais, visa eki-
piruote. Šiaip jie tais, jau nu-
tolusiais nuo pokario metais,
nebekėlė atgrasos, buvo grei-
čiau komiški su savo nudry-
žusia XB („clopčato bumažna-
ja”, nublukusio medvilninio
audinio uniforma) ir kly-
vais kerziniais „čebatais”. Bet dabar jie atrodė jau
kitaip – šalmai slėpė veidų bruožus, o atkišti, pa-
ruošti šūviams kalašnikovai nebuvo panašūs į žais-
linius. Dar nieko nepadarius ir neištarus – ganėjo,
matyt, atžaraus žvilgsnio, pasijutau užlaužtomis ran-
komis vedamas į kiemelį prie miesto sodo. Tai
buvo egzekucijų vieta – suimtieji, išrikiuoti į vie-
ną „šerengą”, visaip buvo provokuojami – patyčio-
mis, keiksmais, žeminimu – parodyti protestą arba
bent jau užuominą, o tada į darbą buvo paleidžiami
savo darbo bananai, padaryti iš gabalais supjaustyto
kabelio su sunkiu metaliniu įdaru – tokiu buvo ga-

lima ir kaukolę pralaužti. Atsi-
menu – jų rankenos buvo kruop-
š čiai apvyniotos izoliacija, kad
neslystų smūgiuojant. Vienas
toks atsirado prieš mane –
žvilgsnių žaibai susidūrė kaip
geležtės. Smogsiu atgal, kad ir
kas būtų – žybtelėjo smegenyse,
tai truko gal tik sekundės dalį.
Nesmogė, atsitraukė, atitoko...

Dar prisimenu tokį Kauno
gatvių Gavrošą – kokių trylikos
metų paauglį, garbanotą, kaip ir
jo prototipas, kuris kažkodėl
čiulpė gal užgautą pirštą. Ko čia
išsidarinėji, kas pirštui? „Nu-
sideginau...” Šito, liepsnos pri-
minimo, užteko – užsimota bu -
vo bananu, bet šalia stovėjęs
tvir tas vaikinas užstojo – ko
čia daužai vaikus, duok man.
Davė – tasai susmuko, bet ne-
pargriuvo, atlaikė...

Toliau viskas skendėja
rūke – tvankūs, tamsūs, bega-
liniai ilgi KGB pastato korido-
riai, prigrūsti  areštuotojų...
„Stojat, sienų neliesti... ja tebe, li-
tovskij ubliudok – ir keiksmai,
keiksmai, keiksmai... Prisime-
nu, kokį trejetų metų negalė-
davau pakęsti žmonių su uni-
forminėmis sagomis – jei toks

atsisėsdavo šalia, pereidavau į kitą vietą...
O viskas klostėsi taip – valdžia darė viską, kad

šitai įvyktų. Visų pirma, spaudoje pasirodė straips-
nių, tiksliau – keletas eilučių su šlykščiomis užuo-
minomis, kad Romas  Kalanta yra psichinis ligo-
nis. Jos buvo pasirašytos žinomų psichiatrų, šitaip
visiems laikams įrašiusių save į „baudžiamosios psi-
chiatrijos”, šito gryno sovietinio išradimo, istoriją.
O laidotuvių dieną milicija porą valandų anksčiau,
nei turėjo prasidėti laidotuvės, atėmė iš artimųjų
karstą ir, nepaisydama protestų, privertė laidoti, ne-
prileisdama nieko prie kapo. Į laidotuves susirinkusi
minia, sužinojusi, kad yra apgauta, kad laidotuvės
jau įvyko, savaime siūbtelėjo iš Vilijampolės į mies-
to centrą. Priekyje jos buvo daugiausia jauni žmo-
nės, hipiuojantys, Romo draugai ir bičiuliai, susikibę
rankomis. Jau nebe minia, o susilydęs į vieną kūną
gyvas tvarinys įžengė į Laisvės alėją. Šaukdami:
„Laisvę Lietuvai”, jie vieningomis gretomis tarsi vis-
ką nušluojanti potvynio banga pasiekė miesto sodą,
kur ir įvyko Romo Kalantos aukos pašventinimo mi-
tingas. Stukačių darytose nuotraukose matyti jauni,
gražūs, įkvėpti veidai, tokiais ir likę istorijai mies-
to, vardu Kaunas, kur kiekvienas žmonių susibūri-
mas – žmonių, staiga pajutusių savo jėgą, pavirtusių
iš minios į dvasinį kūną – tegul tai bus bokso ar ki-
tos varžybos, nieko bendra su politika neturinčios –
visada baigdavosi vienodai ir visada netikėtai: Lais-

vę Lietuvai, laisvę Lietuvai!!!
O paskui buvo naktis – svaigi lais-

vės naktis. Prasivėrė dangus, ir laisvės
liepsnos liežuviai nors akimirkai, nors
trumpam nudegino mūsų sielas. Taip
penktojo šeštojo XX a. dešimtmečio kar-
ta įprasmino savo buvimą, savo ištiki-
mybę Lietuvos istorijos tradicijai, kai
kas 20–30 metų nenumaldoma seka kil-
davo sukilimai, maištai, sąjūdžiai. Ir
nors dauguma jų baigdavosi pralaimė-
jimais, bet tas, kuris įkvėpdavo laisvės,
jos deguonies, jos liepsnos, tas visam gy-
venimui žinojo (bet nemokėjo kitiems,
to nepatyrusiems, papasakoti), kas yra
laisvė, kas yra liepsna ir kas yra tas de-
guonis, kuriuo ši liepsna yra gyva...

Bernardinai.lt

Romo Kalantos susideginimas sukėlė spontanišką studentų pasipriešinimą. Protesto eisena Kauno Laisvės alėjoje
1972 m. gegužės 18 d. Lietuvos ypatingojo archyvo nuotraukos

KGB sužymėjo R. Kalantos demonstracijų dalyvius.

Romas Kalanta
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TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Yra tik vienas vardas, kuris galingai veikė, veikia ir veiks,
kol gyvens bent vienas žmogus Žemėje – tai Motinos
vardas!

Kai gegužė takus nubarsto kvepiančiais žiedais,
kai atgimusi gamta puošiasi lyg didžiausiai
šventei, mes, kartodami Motinos vardą, sku-

bame sveikinti ją. Skubame prie jos galbūt jau nu-
vargusią galvą priglausti. Mama, mamytė, motinėlė,
motulė, motušė. Šis žodis nejučia grąžina nesugrą-
žinamon kūdikystėn ir paauglį, ir žilaplaukį senelį,
– vis su meile ir pagarba. 

Kartais Motina panaši į Mariją su
Kūdikėliu Betliejuje, kartais ji panaši į
Mariją Kalvarijos kančioje. O jei Motina
mirusi, ji – lyg Marija, į Dangų paimto-
ji, kuri laukia mūsų, jos vaikų, amžiny-
bėn atvykstant. Motina yra šeimos širdis,
centras, apie kurį sukasi šeimos gyve-
nimas. Pasaulis gali apsieiti ir be filmų
žvaigždžių, šokėjų, ir grožio karalienių,
bet negali apsieiti be gerų motinų.

Lietuvių tautos istorijoje Motina
užima labai svarbią vietą. Lietuva gali di-
džiuotis savo garbingomis motinomis.
Kai caro priespaudos metais maskoliai
norėjo atimti gimtąją kalbą, lietuvės
motinos dar lopšyje gulintiems kūdi-
kiams liūliavo, dainomis ir raudomis
įkvėpė savos kalbos ir Tėvynės meilę, ku-
rios vedami mūsų tautos sūnūs dėl sa-
vosios Tėvynės ir Bažnyčios nepabūgo
nei Sibiro kančių, nei mirties. Lietuvė
motina ne tik išsaugojo brangiausią kiekvienos tau-
tos dvasios turtą – kalbą, bet taip pat išaugino ir pa-
aukojo Tėvynei sūnus, Bažnyčiai – kunigus, kultūrai
– šviesuolius, tautai – karžygius. 

Sekmadienį, gegužės 10 d., Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijoje, Southfield, Michigan, vyko motinų
pagerbimas ir pirmoji Komunija, nes tą rytą trys jau-
ni vaikučiai, „Žiburio” lituanistinės šeštadieninės mo-
kyklos mokiniai Justinas Antanas Del Pup, Jonukas
Antanas Iadapaolo ir Atlanta Grace Jurkiewicz pir-
mą kartą priėmė Jėzų į savo širdeles. Šį gražų ir at-
mintiną sekmadienį susirinko pilna šventovė tikin-
čiųjų: tėvelių, senelių, prosenelių, krikštatėvių, gi-
minių bei draugų stebėti, džiaugtis bei švęsti šių vai-
kų susitikimą su Kristumi Eucharistijoje. Pirmosios
šv. Komunijos šventei vaikučius paruošė Vilija Idze-
lytė-Wlosinski ir Marytė Binkowski, taip pat ir „Ži-
burio” lituanistinės šeštadieninės mokyklos tikybos
mokytojas kun. Gintaras A. Jonikas.

Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis,
kurios buvo aukojamos už gyvas ir mirusias motinas.
Mišių metų vargonavo Ada Šimaitytė. Giesmes giedojo
Simona Gavrilenko, Rigonda Savickienė bei jos duk-
relė Ignė Savickaitė. Šv. Rašto skaitinius skaitė Linas
Mikulionis. 

Mišias aukojo ir jautrų pamokslą apie Dievo
motiną Mariją ir mūsų žemiškas motinas pirmosios
Komunijos vaikučiams pasakė klebonas kun. Jonikas.
Vaikučiai visuomet prisimins šią Motinos dieną.
Klebonas sveikino ir laimino visas mamytes, mo-
čiutes, promočiutes ir krikšto mamytes, linkėjo joms
būti geromis ganytojomis savo vaikams. 

Visuotinę maldą vedė Linas Mikulionis, skaiti-
nius skaitė pirmosios Komunijos kandidatai, prašy-
dami Dievo ateiti į jų širdį, jie nešė ir aukas prie al-
toriaus. Po to, kai pirmąją Komuniją priėmė vaikai,
prie altoriaus priimti Komunijos žengė jų tėveliai, gi-
minės, artimieji, draugai, parapijiečiai.  Solo giesmes
,,Jėzau, aš tikiu” ir ,,Myliu tave” giedojo Ignė Savic-
kaitė. 

Buvusi parapijos pastoracinės tarybos pirminin-
kė Rasa Karvelienė ir mokytojos Vilija Idzelytė-Wlos-
kinski bei Marytė Binkowski prisiminimui įteikė
vaikučiams pažymėjimus, maldaknyges ir kryželius. 

Sveikiname mūsų parapijos naujuosius narius:
Justiną Antaną Del Pup, Jonuką Antaną Iadapaolo ir

Ypatinga šventė Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

Nuotaikingas dainas, skirtas Motinos dienos progai, atliko muz. Rimo Kaspučio ir jo padėjėjos Ritos Giedraitienės  va-
dovaujamas choras ,,Aidas”.                                                                                                                  R. Juškaitės Švobienės nuotraukos

Atlantą Grace Juriewicz, jų tėvelius ir kitus arti-
muosius ir kviečiame toliau aktyviai dalyvauti
Bažnyčios gyvenime.  

Po Mišių buvo giedamos Švč. Mergelei Marijai
skirtos giesmės. Po to rinkomės į Motinos dienos šven-
tę ir pietus parapijos Kultūros centro didžiojoje salėje,
kuriuose dalyvavo daugiau kaip 160 parapijiečių ir jų
šeimų narių. 

Šią gražią šventę rengė parapijos pastoracinė ta-
ryba ir „Žiburio” mokykla. Salės stalai buvo papuošti
žydinčiais pavasario žiedais. Juos puošė Janina Ud-
rienė, Valentina Rauckienė ir Gailė Černiauskaitė-
Jacobson. Sceną puošė daugybė tulpių, kurias kom-
ponavo Jūratė Mikulevičienė. Pietus ruošė Dievo Ap-
vaizdos parapijos nuolatinė šeimininkė Regina Green-
halgh. Renginio programai vadovavo parapijos pa-
storacinės tarybos pirmininkė Laima Maziliauskie-
nė. Meninę programą vedė „Žiburio” lituanistinės šeš-
tadieninės mokyklos mokytojos Simona Gavrilenko
ir Ina Hudson, pradėjusios programą gražiausiais žo-
džiais Mamai. 

Meninę programą atliko muz. Rimo Kaspučio ir
jo padėjėjos Ritos Giedraitienės vadovaujamo choro
,,Aidas” grupė (Marytė Andrijonytė, Birutė Duncan,
Rūta ir Gintas Gaškai, Simona Gavrilenko, Rita ir Kas-
tytis Giedraičiai, Alma ir Paulius Jankai, Rusnė
Kasputienė, Rasa ir dr. Kastytis Karveliai, Linas

Mikulionis, Vida Pekorienė, Laimutė ir Romas Ma-
ziliauskai, Virga Šimaitytė, Arūnas Stasaitis, Alma
Šventickienė ir Vitas Underys; iš viso chore dainuo-
ja 35 dainininkai), atlikusi artėjančios dešimtosios
Šiaurės Amerikos dainų šventės, kuri vyks Čikago-
je, kūrinius. Choras dainavo: ,,Kur Tėvynė, kur mo-
tulė”, ,,Tėvynė dainų ir artojų”, muz. Kęstučio Dau-
girdo kantatos „Dainuojanti revoliucija” dalį „Į rytojų
keliame akis”. Choras pasirodymą baigė daina „At-
skrend sakalėlis”. Ši daina buvo skirta visoms ma-
mytėms ir močiutėms. Dėkingi klausytojai atsidėkojo
gausiais plojimais.

Toliau pasirodė „Žiburio” lituanistinės šešta-
dieninės mokyklos mokinukai. Vaikučius ruošė mo-
kytojos Simona Gavrilenko ir Ina Hudson. Izabela At-
anaskovski padainavo dainelę apie suknelę; Martis
Gabrielius deklamavo eilėraštį apie mamytę; Simo-
na Gavrilenko su dukryte Julyte padainavo dainą ,,Ma-
mytė”; Romas ir Lukas Mitriai bei jų tėvelis Aleksas
skambino  fortepijonu; Aleksa Skiotytė griežė smui-
ku; Lukas Pekorius skambino gitara; Rimas Stapu-
saitis pūtė saksofoną, o Aleksas Mitrius jam akom-
panavo pianinu. Žiburiečiai baigė programą daina
„Laivelis” (akompanavo Simona Gavrilenko). Pa-
tenkintų klausytojų vardu Laima Maziliauskienė mo-
kytojoms Simonai Gavrilenko ir Inai Hudson, muz.
Rimui Kaspučiui ir Aleksui Mitriui įteikė gėlių.

Gegužės mėnesį švenčiantiems gimtadienį ar sukaktuves buvo sudainuota ,,Ilgiausių metų”. Klebonas kun. G. A. Jo-
nikas ir Romas Maziliauskas ragino visus prisidėti prie sveikinimų darniu dainavimu.   

Aukas prie altoriaus neša pirmosios šv.  Komunijos kan-
didatai: Atlanta Grace Jurkiewicz, Justinas Antanas Del Pup
ir Jonukas Antanas Iadapaolo. Už jų – Komunijos šventei
vaikučius paruošusios mokytojos Vilija Idzelytė-Wlosins-
ki ir Marytė Binkowski. 

Mišių metu giedojo (iš k.): Rigonda Savickienė, Ignė Savickaitė, Simona
Gavrilenko ir Ada Šimaitytė (vargonininkė).
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Į metinį Jaunimo centro (JC) narių su-
sirinkimą, vykusį balandžio 26 d. Čiur-
lionio galerijoje, dalyviai po šv. Mišių rin-
kosi iš įvairių lietuviškų parapijų baž-
nyčių (Jėzuitų koplyčioje Mišios nevy-
ko).

Susirinkimą malda pradėjo JC
tarybos pirmininkė Marytė Utz.
Ji perskaitė Jėzuitų provincijo-

lo kun. Gintaro Vitkaus, SJ, laišką, ku-
riame buvo pranešama, kad kunigas
Antanas Gražulis, SJ, ir kunigas Algis
Baniulis, SJ, vyks į Lietuvą dalyvauti
Provincijos kongregacijoje. Kun. A.
Baniulis grįš į Lemontą, kur tęs pa-
storacinį darbą Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. Kunigas A. Gra-
žulis, S.J., į JC nebegrįš, o pradės nau-
ją tarnystę Kaune. Kaip rašė provin-
cijolas kun. G. Vitkus, „Religinis ka-
talikiškasis apaštalavimas šioje erdvėje
turi palaipsniui užleisti vietą kultūri-
nei etninei (lietuviškajai) misijai”.
(Daugiau informacijos – provincijolo
pokalbyje ,,Draugo” redakcijoje, ,,Drau-
gas”, ,,Permainas diktuoja laikas”,
2015 m. balandžio 25 d.).

JC sekretorė Irena Dirdienė per-
skaitė praėjusių metų metinio susi-
rinkimo protokolą, kuris buvo priim-
tas be pakeitimų. 

Tarybos pirmininkė M. Utz pra-
nešimui pakvietė Moterų klubo pir-
mininkę Ireną Dirdienę, kuri dėkojo
narėms už pasiaukojantį darbą ruo-
šiant priešvelykinius pusryčius ir mie-
linių blynų priešpiečius. Visos su-
rinktos lėšos yra skiriamos centro
veiklai remti. 

Centro iždininkė Asta Skripkaus-
kaitė pristatė finansinę ataskaitą (2014
m. liepos – 2015 m. balandžio mėn.), ku-
rioje atsispindi didelės išlaidos (38,600
dol.) kanalizacijos, lifto bei stogo re-
montui. Juozo Vilčiausko (Joseph Vil-
cha) ir Astos Veličkaitės palikimai pa-
dėjo išvengti nuostolių (susirinkime
pateikta detali ataskaita). 

Revizijos komisijos aktą perskaitė
pirmininkė Lilija Gelažienė. Akte sa-
koma, kad  iždininkė Asta Skripkaus-
kaitė finansus tvarko teisingai ir jai pa-
dėkojo už atliktą darbą.

Rinkimams į tarybą ir revizijos ko-
misiją vadovavo Albertas Kerelis. Man-
datų komisija (L. Gelažienė, A. Kerelis,
M. Šatienė) suskaičiavo visų narių pa-
teiktus balsus. Į centro tarybą išrink-
ti/perrinkti šie nariai: Neringa Alek-
sonienė, Zita Baltramonienė, Min-
daugas Bielskus, Reda Blekienė, Aud-
rė Budrytė-Nakienė, Irena Dirdienė,
Albertas Kerelis, Vincas Lukas, Daiva
Petersonaitė, Milda Šatienė, Jurgis
Vidžiūnas, Marytė Utz ir Jėzuitų at-
stovas kun. A. Baniulis, SJ. 

Dėl sveikatos iš tarybos pasitrau-
kusius A. Paužuolį ir V. Momkų pakeitė
A. Kerelis ir M. Utz. Į revizijos komisiją
buvo išrinkti/perrinkti: Lilija Gela-
žienė, Linas Marganavičius, Ramunė
Papartienė.

Buvo suteiktas žodis po šv. Mišių
iš Lemonto atvykusiam kun. A Ba-
niuliui, SJ. Jėzuitas kalbėjo, kad kun.
A. Gražuliui, SJ, išvykus į Lietuvą
naujas kunigas į centrą nebus paskir-
tas. Šv. Mišioms koplyčioje švenčių
progomis Čikagos lituanistinė mo-
kykla ar kitos lietuviškos organizaci-
jos galės pasikviesti kleb. kun. Jaunių
Kelpšą ar kun. Gediminą Keršį. Kun. A.
Baniulis, SJ, centro tarybos prašė ad-
ministruoti vienuolyno pastatus.

Tarybos pirmininkė M. Utz už

Š.m. gegužės 12 d. vykusiame Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo tarybos po-
sėdyje dr. Gintarija Gudynienė išrinkta klubo prezidente vienerių metų kadencijai.

Šias pareigas LR generalinio konsulo M. Gudyno sutuoktinė pradės vykdyti nuo š. m. rug-
sėjo mėnesio. Čikagos konsulinio korpuso moterų klubas įkurtas 1960 metais ir vienija
šiame mieste dirbančias moteris generalines bei garbės konsules, o taip pat generalinių
ir garbės konsulų sutuoktines. Klubas siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp jo narių at-
stovaujamų valstybių, plėtoti diplomatinio korpuso ryšius su Čikagos kultūros, švietimo
institucijomis bei muziejais, įgyvendina diplomatinio korpuso labdaros iniciatyvas. 

Gintarija Gudynienė yra baigusi teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete, kur įgijo
ir humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu gyvena Čikagoje, augina keturis vaikus.

Generalinio konsulato Čikagoje informacija 

Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo tarybos narės (iš kairės): Barbadoso gar-
bės konsulo sutuoktinė Sally King, Nepalo garbės konsulo sutuoktinė Allison Brus-
tin, Suomijos garbės konsulo sutuoktinė Katarina Andersson, naujai išrinkta klubo pre-
zidentė, Lietuvos generalinio konsulo sutuoktinė Gintarija Gudynienė, dabartinė klu-
bo prezidentė, Makedonijos generalinio konsulo sutuoktinė Habibe Redzepi, klubo
viceprezidentė, Tailando generalinio konsulo sutuoktinė Plyachanid Sukchan 

A. Vertelkaitės nuotr.

Lietuvė išrinkta Čikagos konsulinio 
korpuso moterų klubo prezidente 

Jaunimo centro metinis narių susirinkimas

kasmetinę finansinę paramą dėkojo
Lietuvių Fondui, taip pat kitiems dos-
niems centro rėmėjams. Padėkota ta-
rybos, kontrolės komisijos nariams,
Moterų klubo narėms už neapmokamą
darbą.

Svarbiausias pirm. M. Utz prane-
šimo klausimas buvo: ar centro taryba
gali perimti vienuolyno ir koplyčios ad-
ministravimą? Pasitarimai su Jėzuitais
jau vyko beveik metus. Š. m. kovo 7 d.
vyko tarybos pasitarimas su provinci-
jolu G. Vitkumi, SJ, ir kun. A. Gražu-
liu, SJ. Buvo išklausytas Jėzuitų pra-
nešimas ir vienuolyno finansinė pa-
dėtis. Vėliau su jėzuitais kun. A. Gra-
žuliu ir kun. A. Baniuliu vyko pasita-
rimas dėl tikslesnės informacijos. Jė-
zuitai nesutiko įsipareigoti padengti
visų beveik prieš 60 metų statyto vie-
nuolyno ir koplyčios būsimų taisymų
išlaidas. Taryba neturi didelių finan-
sinių išteklių ir ji balsavo, kad atsisa-
ko administruoti vienuolyno pasta-
tus. JC taryba ir toliau administruos
Jaunimo centrą. 

Vykstant diskusijoms dalyviai pa-
teikė klausimų. Vytautas Zalatorius

klausė, kam Jėzuitai paliks savo turtą?
Kun. A. Baniulis atsakė: „...Vis tiek iš-
liks, darbai bus persvarstyti, turtai –
taip pat”. Pirm. M. Utz klausė, ar Lu-
kas Laniauskas, kuris bus įšventintas
į kunigus šią vasarą, galėtų aukoti šv.
Mišias koplyčioje kas savaitę? Kun.
A. Baniulis, SJ, atsakė, kad jis dar
turi mokytis universitete ir amerikie-
čiai jėzuitai nenori, kad jis įsitrauktų
į lietuvišką veiklą. Gal tai būtų įma-
noma po jo įšventinimo į kunigus. 

Jaunimo centre ir toliau veiks Či-
kagos lituanistinė mokykla, turinti
per 300 mokinių, Lituanistikos tyrimo
ir studijų centras plečiasi, asmenims
dovanojant savo archyvus, Čiurlionio
meno galerijoje po vasaros atostogų
vyks meno parodos, poezijos popietės
ir t. t., didžiojoje salėje vyks tautinės
šventės ir kiti renginiai. 

Kviečiame visų kartų mūsų ben-
druomenę remti Jaunimo centrą, nes
tik bendrų pastangų dėka centras gy-
vuos.

Milda Šatienė – Jaunimo centro ta-
rybos narė 

Jaunimo centras ,,Draugo” archyvo nuotr.

Kaip įprasta, kun. Jonikas pa-
laimino vaišių stalą ir priminė šios
dienos prasmingumą. Po gardžių
pietų Laima Maziliauskienė pa-
sveikino mūsų parapijos gegužės
mėnesį gimusius narius ir sukak-
tuvininkus. Kun. G. A. Jonikui ir
Romui Maziliauskui vedant jiems
sugiedojome „Ilgiausių metų”. Ži-
noma, valgėme gimtadienio tortą. 

Parapijos vardu Laima Mazi-
liauskienė padėkojo visiems, kurie
dalyvavo šiame gražiame Motinos
dienos pagerbime, Janinai Udrienei
ir jos talkininkėms – už gėlių puokš-
tes, Reginai Greenhalgh – už pietų
ruošimą, Elenai Alkuvienei, Rašai
Karvelienei, Danai Naujokaitienei,
Lėlei Viskantienei – už visokeriopą
pagalbą, visiems, kurie kitais bū-
dais prisidėjo prie šio gražaus mo-
tinų pagerbimo.

Ši diena yra geriausia proga
Motinėlei išreikšti savo dėkingumą
ir pagarbą. Už meilę atsilyginkime
meile, kad galėtume drauge su poe-
tu Bernardu Brazdžioniu pasakyti:
,,Tau širdim už širdį, tau vargu už
vargą, Meile tau už meilę atiduot
einu…”

Pastoracinės parapijos tarybos pirmi-
ninkė Laimutė Maziliauskienė sveikina
visus dalyvius.. 

R. Juškaitės Švobienės nuotr.

Izabela Atanaskovski atlieka dainą apie
suknelę. 

Simona Gavrilenko su dukryte Julyte
Gavrilenko dainuoja duetą apie mamy-
tę.                  Juozo Vaičiūno nuotr.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATEITININKų gyvENImo

Čyvų šeima dabina ,,Ateities” viršelį

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kun. Stasys Yla 1981-ųjų metų kursuose Dainavoje priėjęs prie Dainos Ka-
mantaitės prasitarė, kad Saulių Čyvą kvietė pagalvoti apie kunigystę,
tačiau pamatęs, kaip jis ją myli, jam pritarė ir juos abu laimina. 1982 m.

spalio 30 d. Sauliaus ir Dainos santuoką pa-
laimino kun. Stasys Yla ir kun. Antanas Sau-
laitis, SJ.

Dalis tų žodžių cituojama  ant 2015 m.
„Atei ties” trečiojo numerio viršelio ir skai-
tytoją tiesiog verčia apie tai skaityti toliau.
Penki puslapiai skirti šios šaunios šeimos
pristatymui. Pokalbį apie juos parengė Si-
mona Minns. 

Neseniai šis žurnalas pradėjo naują sky-
rių (žurnale vadinamą rubrika) – „Dainavos
šeimos”. Pokalbyje Čyvai klausiami apie pir-
mąjį susitikimą (tai įvyko Dainavoje!), pir-
mus įspūdžius apie viens kitą. Jie buvo klau-
siami apie tai, kuo ta Dainava, kai jie susipa-
žino, skiriasi nuo dabartinės (skirtumų labai
mažai – ta pati dvasia, tas pats pušynas,
„Spyglio” ežeras). Pašnekovai atvirai kalba apie
ateitininkų principus ir  savo vaikus. Džiau-
giasi vaikaičiu Aleksandru. Aprašyme telpa šešios įdomios nuotraukos. Čyvų
šeima – tai graži Dainavos atestacija!

Redaktorė Reda Sopranaitė savo skiltyje rašo apie Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo sukaktį, primindama, kad Nepriklausomybė nebuvo netikė-
tai gauta pigi dovanėlė. Tai primena  pokalbis su „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos” leidėju Petru Plumpa ir Amerikoje gimusia LR diplomate Ginte Da-
mušyte. Dėmesio vertas AF pirmininko Vaidoto Vaičaičio straipsnis apie Stei-
giamojo Akto pobūdį ir tarptautinio demokratinio pobūdžio nuostatas.

Ieva Žekevičiūtė įdomiai kalba apie baltąją propagandą, arba, kaip pasa-
kyti tiesą nemeluojant.  Visada malonu paskaityti ką nors iš ankstesnių žur-
nalo numerių. Šį kartą pas mus grįžta vysk. Pranas Brazys iš 1965 m. „Ateities”
puslapių ir kalba apie jaunystę ir idealus. Čikagos studentė Siga Kisieliūtė pa-
rašė apie mokymąsi svetur, studijas Tailande.

Šiame numeryje gražiai pristatomi nauji bendradarbiai, aptariamos ak-
tualios ir įvairios gyvenimo temos.  Kaip visada, netrūksta korespondencijų iš
ateitininkiškos veiklos Lietuvoje ir už jos ribų. 

,,Ateitis”, 2015 m. Nr.3

Stovyklos • Stovyklos • Stovyklos
Tegul šią vasarą kiekvienas ateitininkas pasiilsi bent vienoje stovykloje.  Jų tiek daug,
kad netelpa šiame puslapyje paskelbti. Pasižiūrėkite tinklalapyje ateitis.org. Pasi-
rinkite stovyklauti Michigan valstijoje – Dainavoje, Los Angeles, Kennebunkport, Mai-
ne, Berčiūnuose, Lietuvoje. Stovyklos – jaunimui ir vyresniems, ateitininkams ir jiems
prijaučiantiems.

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventės savaitgalis

Posėdžiai, ataskaitos, rinkimai, įžodžio davimas ir smagi gegužinė

Šeštadienį, birželio 6 d. – Š. Amerikos ateitininkų metinis susirinkimas.
9 val. r. iki 2 val. p. p. Ateitininkų namuose 1380 Castlewood Dr, Lemont, IL

Sekmadienį, birželio 7 d.  – Čikagos ateitininkų Šeimos šventė
9 val. r. šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte 

Po Mišių iškilmingas posėdis PLC didžiojoje salėje. 

Sekmadienį, birželio 7 d.  – Ateitininkų namų gegužinė 
12 val. p. p.  1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika, ąžuolų pavėsis ir
bendrystė su naujais bei senais draugais.

Agnė Markauskaitė, Ateitininkų Federacijos  (AF) valdy-
bos narė,   balandžio 27 d. ateitininkų interneto svetainėje
pranešė, kad buvo patvirtinta AF 2014 m. veiklos ataskaita

ir pristatytas atnaujintas AF grafinis identitetas.
Jos pranešime teigiama, kad didelio dėmesio ir palaikymo  su-

laukė atnaujintas ateitininkų ženklelis, kuris nuo šiol bus nau-
dojamas oficialiuose AF dokumentuose, leidiniuose, interneto
svetainėse, reklaminėje ir viešoje medžiagoje. Kadangi ženklas už-
tikrina vieningą organizacijos pristatymą ir atpažinimą visuo-
menėje, kviečiami visi organizacijos padaliniai ir nariai  naudoti
jau atnaujintą simboliką. AF grafinį identitetą atnaujino studentė
ateitininkė Martyna Bikulčiūtė, kuri taip pat pasiūlė ir įvairius
pritaikymo būdus ant veiklai reikalingos medžiagos bei suve-
nyrų.

Šia proga verta prisiminti turimus ateitininkų ženklelius –
oficialų ir stilizuotą.  1927 m. Palangos reorganizacinėje konfe-
rencijoje buvo iškelta ateitininkų ženklo mintis ir nustatyta, kas
jame turi atsispindėti.  Federacijos vyriausioji valdyba ženklą pa-
tvirtino 1928 m. balandžio 18 d. Turtinga ženklo prasmė. Tulpė
reiškia dvasinę jaunatvę, penki jos žiedlapiai primena penkis atei -
tininkų principus, Kryžius – pagrindinė gyvenimo krypčių ro-
dyklė. Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos

šaltinį – Dievą.  Žemės pusrutulis – mūsų veiklos plotmė. Gedi-
mino stulpai – tai mūsų veiklos ypatingoji vieta, savoji žemė ir
tauta. Pirmojo ateitininkų ženklo autorius yra Antanas Tamo-
šaitis, kuris po Antrojo pasaulinio karo atvyko į Kanadą ir apsi-
gyveno Montrealyje. 

Šįmet sueina 59 metai nuo stilizuoto ateitininkų ženklelio pa-
sirodymo.  Jis buvo ir tebėra populiarus, bet niekada nepakeitė ofi-
cialaus ateitininkų ženklo.  1956 m. Studentų ateitininkų sąjungai
vadovavo Arūnas Liulevičius. Jis pasiūlė parengti SAS centro
valdybos laiškinio popieriaus vinjetę. Romualdas Kriaučiūnas,
vienas valdybos narių, buvo įpareigotas tą projektą parengti. Ren-
giant šį vinjetės projektą buvo stengtasi, kad ženklelis neatrodytų
per modernus ir todėl nepriimtinas.  Nuo to laiko stilizuotas ženk-
lelis paplito ir kai kada buvo plačiau naudojamas negu oficialus
ženklas. Tą stilizuotą ženklelį matėme ,,Ateities” žurnale, ateiti-
ninkų kongresų marškinėliuose, sąjungų laiškų popieriuje, vė-
liavose, vasaros stovyklos bei kursų laikraštėliuose, uniformi-
niuose skydeliuose ir kitur. Tas ženklelis atrado  pagarbią  vietą
Atei tininkų namuose, Lemont, IL.  Stilizuotas ženklelis kurį laiką
puo šė savaitinį ateitininkų skyrių ,,Drauge” ir ateitininkų inter-
netinės svetainės (www.ateitis.org) puslapius. 

Tradicinis
Ateitininkų ženklas

Stilizuotas –
Romualdo Kriaučiūno

Naujasis –
Martynos Bikulčiūtės

Turime naują ateitininkų ženklelį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

2015 m. birželio 6 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Čikagos laiku vyks visų
Š. Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta –
Ateitininkų namai, Lemont, IL. Planuojama tiesioginė video-konferencija,
kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vie-
tovių. Be įvairių diskusijų ir pranešimų, programoje numatomos tarybos,
valdybos ir sąjungų valdybų metinės ataskaitos, taip pat naujų tarybos
bei revizijos komisijos narių rinkimai. 

Savaitę prieš narių suvažiavimą ir jo metu vyks rinkimai.  Bus renka-
mi bent keturi nariai į ŠAA tarybą  ir trys į revizijos komisiją.   Kviečiame
Šiaurės Amerikos ateitininkus  siūlyti savo kandidatūras, arba – atsiklau-
sus jo ar jos sutikimo – pasiūlyti kitą kandidatą. Pageidaujame, kad apie
siūlomus kandidatus praneštumėte iki sekmadienio, gegužės 24 d., elekt-
roniniu paštu visiems šiems trims adresatams:  Remigijui Satkauskui rsat-
kauskas@comcast.net, Petrui V. Kisieliui  ryztas@att.net ir Jolitai Kisie -
liū tei Narutienei  tilze@att.net.

Kviečiame kandidatuoti į
Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybą. 

Kandidatų paieška pratęsiama iki gegužės 24 d.

RINKIMAI 2015
Š. Amerikos ateitininkų narių

susirinkimas – birželio  6 d.



Žodis – šauliai man asocijuojasi su suka-
rinta organizacija. Tai tarsi žmonės, kurie
laikosi tam tikrų taisyklių ir yra atsakingi
už savo veiksmus. Žmogus su uniforma –
savotiškai patrauklus, vertas dėmesio.

Lietuviai išeivijoje šiuo metu turi ke-
turias šaulių kuopas. Aš esu T.
Daukanto jūrų šaulių kuopos narė.

Tai  daugiausia narių turinti kuopa, nes
yra pati seniausia, susikūrusi 1963 m.
Pirmuoju kuopos vadu buvo M. Maskvy-
tis. Kuopai jau 52 metai. Daug kuopos na-
rių išėjo amžinybėn. Laikas negailestin-
gas žmogui. Aš mėgstu pasikalbėti su
mūsų kuopos veteranais, išklausyti jų
įdomių pasakojimų apie kuopos veiklą,
apie jų meilę kuopai ir  pasiaukojimą. Vie-
nas iš jų – Vincas Zinkus švęs savo 90-ies
me tų jubiliejų. 50 metų jis yra šioje kuo-
poje ir 40 metų – kuopos vėliavnešys.
Vin cas – mūsų kuopos siela. Paprastas,
nuoširdus, pasiruošęs kiekvienu atveju pa-
dėti, patarti. Vincas gyvena Indianoje,
New Carlisle, netoli Hudson ežero. Jo na-
mai – kuopos namai, čia visada visi lau-
kiami. Jo sodyboje buvo suruošta ne
viena kuopos šventė. Vincas, nors ir
būdamas tokio garbaus amžiaus, yra
šviesaus proto ir  puikios atminties. 

Negaliu nepaminėti Juozo Ma-
riaus. Kuopoje jis nuo 1967 m. Juozas
– mūsų „politikierius”, tik pradėk kal-
bėti apie Lietuvą, padėtį pasaulyje,
Juozas savo žiniomis – nepralenkia-
mas. Anksčiau buvo kuopos revizijos
komisijos pirmininkas, dabar narys.
Kuopos finansus kontroliuoja kartu su
Antoniu Kavaliausku. Abu garbaus
amžiaus ir patikimi žmonės. 

Kuopoje vyksta tam tikras judėji-

mas, kaip ir visame kame. Vieni palieka
kuopą, nes Dievulis pasišaukia, kiti iš-
važiuoja į Lietuvą, treti pasitraukia dėl
sveikatos ar šiaip, dėl kitų priežasčių. Į jų
vietą ateina nauji, dar jauni su naujais pa-
siūlymais. Mums, seniems stagnatoriams,
tai į naudą. Neseniai priesaiką davė Rūta
Kapočius, Vidmantas Stankus ir Sigitas
Astrauskas (jaunesnysis), o balandžio 19
d., kuomet vyko kuopos metinis ataskai-
tinis susirinkimas, dar keturi žmonės
tapo kuopos nariais. Tai   Genutė Untu-
lienė, Irena Zinkienė, Mykolas Hercmanas
ir Rimas Tunkevičius. 

Malonu, kad žmonės noriai buriasi į
organizacijas, nori bendrauti, propaguo-
ti lietuvybę, gerbti savo papročius ir kal-
bą. 

Jeigu žmonės padeda vieni kitiems,
jeigu visada yra kas nors, ko galima pa-
prašyti paramos, patarimo, tuomet niekas
nesijaučia vienišas. To mes ir siekiame.
Kas panorėtų tai patirti, prašome. Mes
jūsų laukiame.

Angelė Mikalauskaitė
Gen. T. Daukanto šaulių kuopos valdybos narė
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Minima Partizanų diena

Partizanų diena švenčiama trečią gegužės sekmadienį. Norė-
tųsi atiduoti pagarbą visiems tiems, kurie už idealus ir už
mūsų laisvę paguldė galvas. Tos kovos priekyje buvo Lietu-

vos laisvės kovotojai – partizanai. Vedami aukštų idealų ir Tėvynės
meilės, jie nedvejodami stojo į nelygią kovą su daug gausesne ir ge-
riau ginkluota okupantų armija ir beveik dešimt metų, realiai ne-
gaudami jokios Vakarų paramos, vienui vieni liejo kraują už Tėvynės
laisvę.

Lietuvos partizanai, daugiausiai civilizuoti žmonės, dažniau-
siai vadovaujami kariškių, siekė apginti Lietuvos nepriklausomy-
bę Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo, okupacinės valdžios buvo
areštuoti, kalinti, tremti arba žuvo nuo SSRS armijos, NKVD dali-
nių ir stalinistų. 

Lietuvoje 1944–1952 m. buvo suimta 18 819 pasipriešinimo sovietų
okupacijai dalyvių, iš kurių 12 459 buvo pogrindžio kovotojų rėmėjai.
Per visą partizaninio karo laiką Lietuvoje žuvo  20 101 partizanas
(apie pusę jų – 16–23 m.). Istorikų duomenimis, 1944 m. rudenį vei-
kė apie 12 tūkst. Lietuvos partizanų, 1945 m. pavasarį – apie 30 tūkst.,
1946 m. vasarą – apie 4,5 tūkst., 1950 m. rudenį – apie 1,2 tūkst. 

Partizanų stovyklavietės ir žeminės buvo įrengiamos miškin-
gose pelkėtose, kitose nuošaliose vietose. Slėptuvės – sodybose, pas
patikimus žmones, jų gyvenamuose pastatuose, daržinėse, tvartuose,
netgi šuliniuose.

Partizaninis judėjimas prasidėjo dar 1944 m. vasarą, kai Lietuvos
laisvės armija organizavo pasipriešinimą Raudonosios armijos už-
imtoje teritorijoje, į kurį įsijungė Lietuvos kariai, šauliai, LAF ir
VLIK’o aktyvistai, Vietinės rinktinės nariai, represuotų ir iš-
tremtų į Sibirą artimieji.

Partizanai buvo pasidaliję į sritis, apygardas ir rinktines:

JŪROS SRITIS (iki 1948 m. – Vakarų Lietuvos sritis): 
Kęstučio apygarda: Birutės rinkt., Butigeidžio rinkt., Vaidoto

rinkt.; 
Prisikėlimo apygarda: Kunigaikščio Žvelgaičio rinkt., Lietuvos Ža-

lioji rinkt., Povilo Lukšio rinkt.; 
Žemaičių apygarda: Alkos rinkt., Kardo rinkt., Šatrijos rinkt., Vy-

tenio rinkt.

KALNŲ SRITIS (iki 1948 m. – Šiaurės Rytų Lietuvos sritis):
Algimanto apygarda: Šarūno rinkt. (kupiškėnų), Kunigaikščio Mar-

girio rinkt., Žaliosios (girios) rinkt.;
Dariaus ir Girėno apygarda (nepriklausė jokiai Lietuvos partiza-

nų sr.);
Didžiosios Kovos apygarda: A rinkt., B rinkt.; 
Vyčio apygarda: Briedžio rinkt., Krištaponio rinkt.; 
Vytauto apygarda: Šarūno – Liūto rinkt. (Alaušo partizanų būrys),

Lokio rinkt., Tigro rinkt.

NEMUNO SRITIS (iki 1948 m. – Pietų Lietuvos sritis): 
Dainavos apygarda: Dzūkų rinkt., Geležinio Vilko (Valkininkų)

rinkt., Partizano Kazimieraičio rinkt., Seinų rinkt., Šarūno rinkt.;
Tauro apygarda: Birutės rinkt., Geležinio Vilko rinkt., Kęstučio

rinkt. Perkūno rinkt., Seinų rinkt., Vytauto rinkt., Stirnos-Žalgirio
rinkt.

Jūrų šaulių kuopa „Baltija” metinio ataskaitinio rinkiminio su-
sirinkimo metu surinko lėšų Partizanų fondui, o gegužės 17 d., sek-
madienį, 1 val. p. p., Sag Valley Forest Preserve 11200 S. 104 Ave., Pa-
los Park, IL 60464, organizuoja ŽYGĮ Partizanų dienai paminėti. Rinktis
mašinų statymo aikštelėje, prie 104th Ave ir McCarthy Rd. (Horse
Tail). Pageidautina lietuviška atributika. Po žygio – sudėtinės vai-
šės. Vaišinsime žirnių ir grikių koše. Kviečiame pabūti gražioje gam-
toje, prisimenant ir pagerbiant partizanus. 
Iškilus klausimams skambinti tel. 708-691-3319 (Rimantas Šalaviejus). 

Irena Šalaviejienė 
Jūrų šaulių kuopos narė

vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

Iš gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos istorijos

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa                                                       Irenos Šalaviejienės nuotraukos

Kuopos gretos pasipildė naujais nariais (iš k.): Mykolas Hercmanas, Rimas Tunkevičius,  Genu-
tė Untulienė ir Irena Zinkienė.
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Svarbusis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pėstininkas
ROSSETA

VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Susitikimas Lietuvos ambasadoje Wash -
ingtone su architektu, vienu iš pagrin-
dinių Lietuvos Sąjūdžio kūrėjų Artūru
Skuču buvo iškalbingas įrodymas, jog
Lietuvos dvidešimt penkerių metų is-
torija dar nėra parašyta ir gyva kaip te-
kantis vanduo.

Ambasadorius Žygimantas Pa-
vilionis pripažino, jog vienas
jaunas ambasados darbuotojas,

sužinojęs apie rengiamą susitikimą,
paklausė: o kas yra tas Skučas? Mažai
arba nieko apie A. Skučą prisipažino ne-
girdėję ir vietos lietuviai, netgi aktyviai
ambasados renginiuose dalyvaujantis
ir Lietuvos istoriją žinantis Algis Lukas
pripažino iki to gegužės vakaro nieko
apie ambasados svečią negirdėjęs. 

Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius,
buvęs „Sąjūdžio žinių”  redaktorius,
Aukščiausiosios Tarybos apsaugos sky-
riaus steigėjas ir savanorių organiza-
torius, keturių vaikų tėvas A. Skučas
yra vienas tų žmonių, be kurių Lietuva
galbūt nebūtų tapusi nei Europos Są-
jungos, nei NATO nare. Kai prisime-
name Sąjūdžio mitingus, suvažiavi-
mus, pirmiausia pagalvojame apie pro-
fesorių Vytautą Landsbergį, filosofą
Arvydą Juozaitį, velionį poetą Justiną
Marcinkevičių, prieš porą metų miru-
sį A. Skučo uošvį poetą Marcelijų Mar-
tinaitį ir kitas iškilias asmenybes, su
kuriais mūsų atmintyje siejasi nau-
jausias Lietuvos istorijos laikotarpis.  

Kaip taikliai pastebėjo ambasado-
rius Ž. Pavilionis, kiekvienai kartai
reikia savų pėstininkų, kurie padeda
laimėti didžiuosius mūšius, bet išlieka
nežinomi. A. Skučas buvo itin svarbus
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
pėstininkas. A. Skučo knyga „Pėsti-
ninko užrašai” Lietuvoje prieš trejus

metus buvo išleista vos 2 000 egz. tira-
žu, taigi ją skaičiusiųjų yra gerokai ma-
žiau nei tų, kurie norėtų ir turėtų per-
skaityti knygą apie niūriais sovietų
sąstingio laikais gimusio lietuvio as-
meninę kovą už naują Lietuvą ir pai-
nius ją kūrusių talentingų bei veiklių
žmonių tarpusavio santykius. Juk ne-
mažai tų, kurie stovėjo kartu drama-
tiškomis 1989–1991 m. akimirkomis,
vengia vieni kitų, yra skirtingose da-
barties politikos barikadų pusėse ar net-
gi nebepaduoda vienas kitam rankos.   

Vakaro metu parodytame filmuo-
tame siužete žinoma Lietuvos sociolo-
gė, mokslų daktarė Ainė Ramonaitė bū-
tent A. Skučą įvardijo kaip vieną iš
svarbiausių žmonių, lėmusių Sąjūdžio

įkūrimą Lietuvoje. Daktarė A. Ramo-
naitė su kolegomis atliko ne vieną
mokslo studiją apie Sąjūdžio fenomeną,
postsovietinės visuomenės kūrimą, ji
taip pat yra kelių knygų autorė, viena
iš jų skirta Sąjūdžio ištakoms tirti.    

Tai, ką A. Skučas pasakojo tą va-
karą, galbūt buvo girdėta tiems, kurie
Lietuvoje gyveno Sąjūdžio kūrimo ir
pirmaisiais Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo metais, bet, spėju, skam-
bėjo neįtikėtinai tiems, kurie Lietu-
vos žygį į laisvę palaikė iš toli. A. Sku-
čo pasakojime buvo mažai romanti-
kos, bet daug įdomių detalių, kurios
dažniausiai yra išbarstytos ar sąmo-
ningai nutylimos kalbant apie svar-
biausius Lietuvai sprendimus, lemtin-

gus sprendimus.
A. Skučo užsispyrimas, organiza-

ciniai gebėjimai, neišsenkanti ener-
gija ir platus draugų, kolegų bei pa-
žįstamų ratas buvo itin svarbūs ir rei-
kalingi intelektualioje Sąjūdžio gru-
pėje. Jis buvo žmogus, skubinantis
sprendimus. 

Nuo pirmo susitikimo su jau įkur-
to Estijos nacionalinio fronto  vadovais
iki pirmųjų Lietuvos Sąjūdžio mitingų,
nuo pirmųjų nedrąsių užuominų apie
Lietuvos ekonominę nepriklausomybę
iki pirmojo viešo pareiškimo apie ne-
priklausomą valstybę, nuo kelių gink-
lų parduotuvės savininko padovanotų
pistoletų iki profesionalios atkurtos
valstybės vadovų apsaugos tarnybos –
A. Skučas buvo įvykių priešakyje. Esu
tikra, jog kai kurie tų įvykių liudinin-
kai ir dalyviai gali turėti savų versijų.

Washingtono apylinkių lietuviams,
manau, buvo svarbu išgirsti, jog JAV
lietuvių dėka A. Skučo vadovaujamas
Aukščiausiosios Tarybos apsau gos sky-
rius turėjo moderniausios ryšių tech-
nikos tuo metu, kai jos labiausiai rei-
kėjo, kai Kremlius nenorėjo, jog pa-
saulis išgirstų Lietuvą. JAV lietuviai or-
ganizavo A. Skučo susitikimus Was-
hingtone su Baltųjų rūmų apsaugos tar-
nybos vadovais.

Sąjūdžio kūrimo epicentre buvęs
A. Skučas politikoje nebedalyvauja,
senokai neužima ir aukštų postų vals-
tybės tarnyboje ir netgi man prisipa-
žino svajojantis apie pensiją, kurią už-
sitarnavo. 

Kai Lietuvos ambasados kieme-
lyje Washingtone Lietuvos Nepriklau-
somybė atkūrimo pėstininko paklau-
siau, ar kilus pavojui jaunoji Lietuvos
karta rizikuotų taip, kaip jis rizikavo
prieš  25-erius  metus, A. Skučas atsa-
kė: taip. Jo dukra yra aktyvi sparčiai
augančios ir tvirtėjančios Šaulių są-
jungos narė, jaunų žmonių patriotiz-
mas stiprėja, – jie stotų ginti Lietuvos,
jei Tėvynę vėl reikėtų ginti.

Artūras Skučas Rengėjų nuotr.

Stanley Balzekas, Jr., įteikia Mykolui Drungai Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
pažymėjimą už ypač našų bendradarbiavimą.

JAV viešintis žurnalistas, buvęs „Draugo” redaktorius Mykolas Drunga apsilankė
„Draugo” redakcijoje; stovi prie 1959 m. ,,Draugo” laikraščio rinkinių. Tais metais
Drungų šeima iš Vokietijos persikėlė į JAV. J. Kuprio nuotraukos

Mykolo Drungos viešnagė Čikagoje
Gegužės pradžioje JAV viešėjo žurna-
listas, VDU Išeivijos instituto lektorius,
Lietuvos radijo pasaulinių žinių apžval-
gininkas Mykolas Drunga. 

Viešnagės tikslas – ne tik rinkti ar-
chyvinę medžiagą asmeniniams
projektams, bet taip pat ir ap-

žiūrėti šaltinius bei eksponatus, ku-
riuos būtų galima įtraukti į steigiamą
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką
Kaune. M. Drunga yra sukaupęs didelę
žurnalistinę patirtį išeivijos žiniask-
laidoje. Nuo 1966 m. jis redagavo lietuvių
studentų metraštį, daugelį metų – žy-
miausius išeivijos laikraščius bei žur-
nalus: ,,Keleivį”, ,,Vienybę”, ,,Draugą”,
,,Lituanus”, Amerikos lietuvių biblio-
tekos leidyklos (Lithuanian Library
Press) leidinius,  o nuo 1990 m. iki 2004
m. buvo ,,Laisvosios Europos ra di-
 jo/Laisvės radijo” lietuviškų laidų re-
daktorius.  

Gegužės 1 dieną Čikagos lietuvių vi-
suomenė turėjo progos susitikti su My-
kolu Drunga Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, išklausyti jo paskaitos ,,So-
vietų Sąjunga, Europos Sąjunga: koks
skirtumas Lietuvai ir pasauliui?” Pas-
kaitoje jis iškėlė valstijų ir bendruo-
menių struktūrinius modelius: sąjungas
ir federalines sąrangas.

Baigdamas paskaitą M. Drunga pa-
sidžiaugė, kad tą popietę žiniasklaida

pranešė apie Čikagoje steigiamą JAV
prezidento Barack Obama prezidentinę
biblioteką. M. Drunga taip pat išreiškė
pasitenkinimą, kad jo propaguojama
mintis apie prezidentų bibliotekas ir Lie-
tuvoje jau rodo vaisių. Buvęs preziden-
tas Valdas Adamkus kartu su Kauno sa-
vivaldybe ir Vytauto Didžiojo universi-
tetu steigia prezidentinę biblioteką Kau-
ne ir būtent tuose rūmuose, kur per pir-
mąjį nepriklausomybės laikotarpį vei-
kė Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
ja. Pasak M. Drungos, ši biblioteka bus
svarbi ir išeivijos lietuviams: ,,Ten bus
sukaupti visi Prezidento Adamkaus
prezidentavimo dokumentai ir laiškai.
Nuotraukose ir rodiniuose atsispindės
išeivijos gyvenimas, nes didelę savo
veiklos dalį jis praleido išeivijoje”.

Viešnagės JAV metu M. Drunga ap-
lankė ir ,,Draugo” redakciją, kurioje jis
dirbo 1982–1987 m. Su dabartine ,,Drau-
go” vyriausiąja redaktore Ramune La-
pas bei „Draugo” maketuotoju ir fotog-
rafu Jonu Kupriu aptarė spaudos darbo
aktualijas, prisiminė buvusius redak-
torius – kun. Praną Garšvą, Kultūrinio
priedo redaktorius poetą Kazį Bradūną
ir Aušrelę Liulevičienę, kun. Vytautą
Bagdanavičių ir „Draugo” ilgametį ad-
ministratorių kun. Činiką, su kuriais
svečias artimai bendradarbiavo. 

,,Draugo” info
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Vatikanas (BNS) – Gegužės 13 die-
ną užbaigtoje derinti sutartyje, kurią
dar reikia pasirašyti, nurodoma, kad
Šventasis sostas perkelia savo diplo-
matinius santykius iš Palestinos išsi-
vadavimo organizacijos (PIO) į Pales-
tinos valstybę. 

Vatikanas anksčiau yra palankiai
atsiliepęs apie JT Generalinės Asamb-
lėjos 2012 metų sprendimą pripažinti Pa-

lestinos valstybę. Tačiau dabartinė su-
tartis yra pirmasis teisinis dokumentas,
suderintas tarp Šventojo sosto ir Pa-
lestinos valstybės bei oficialiai pripa-
žįstantis tokią valstybę.

Numatyta, kad Palestinos prezi-
dentas Mahmoud Abbas netrukus su-
sitiks su popiežiumi Pranciškumi, ku-
ris vėliau kanonizuos du naujus šven-
tuosius iš Šventosios žemės.

Vatikanas pripažino Palestinos valstybę

Siekia atgrasyti Rusiją

Graikija pripažino: neturim pinigų

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Nerimas dėl Rusijos atominio ginklo Kryme

Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka patvirtino Pa-
tariamosios reformų tarybos sudėtį.
Jos nariu tapo ir buvęs Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius.

Ukrainos žiniasklaida praneša,
kad į tarybą taip pat paskirti buvęs Šve-
dijos premjeras Carl Bildt, buvęs Gru-
zijos prezidentas Michail Saakašvili,

Europos Parlamento Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Elmar Brok, bu-
vęs Slovakijos premjeras Mikulaša
Dzurinda ir kiti.  JAV respublikonų se-
natorius John McCain negalės prisi-
jungti prie Ukrainos patariamosios re-
formų tarybos dėl JAV Konstitucijos
nuostatų.  Apie tai senatorius pranešė
savo oficialiame tinklalapyje.

Antalija (ELTA) – NATO genera-
linis sekretorius Jens Stoltenberg įspė-
jo Rusiją dėl atominio ginklo disloka-
vimo Kryme.

Ukraina ir sąjungininkai labai
sunerimę dėl atitinkamų Rusijos va-
dovybės teiginių. Branduoliniai gink-
lai aneksuotame Krymo pusiasalyje
gali sukelti naują nestabilumą Juodo-
sios jūros regione, įspėjo J. Stoltenberg
Antalijoje vykstančiame NATO už-
sienio reikalų ministrų susitikime.

NATO pajėgų vyriausiasis vadas
Europoje Philip Breedlove apkaltino
Rusiją savo atominius ginklus Ukrai-
nos krizėje naudojant kaip spaudimo
priemonę kariniam aljansui. Bran-
duolinės valstybės turėtų ne tik atsa-
kingai elgtis, bet ir rūpestingai rinkti
žodžius – pabrėžė jis.

Rusija tuo tarpu pakartotinomis
užuominomis apie savo branduolinį ar-
senalą esą nori pasiųsti žinią ir pri-
versti NATO tiksliai apsvarstyti bet ko-
kią reakciją į rusų veiksmus Ukrai-
noje. 

Rusijos vyriausybės atstovai ne
kartą yra užsiminę apie šalies bran-
duolinį arsenalą, kai Ukrainos krizė-
je didėjo įtampa su Vakarais. Prezi-
dentas Vladimiras Putinas kovą pa-
reiškė, jog Maskva buvo pasirengusi
savo strateginėse raketinėse pajėgose
paskelbti visišką parengti, kad užtik-
rintų Krymo aneksiją. 

Rusijos ambasadorius Danijoje
savo ruožtu grasino, kad danų karo lai-
vai gali atsidurti Rusijos branduolinių
raketų akiratyje, jei šalis prisijungs
prie NATO raketinio skydo. 

Rodoma popiežiaus Jono Pauliaus II sutana

Krokuva (ELTA) – Praėjus
34 metams po pasikėsinimo į po-
piežių Joną Paulių II Krokuvoje
eksponuojama kruvina jo sutana.
Tuometinis Katalikų bažnyčios
vadovas 1981 metų gegužės 13-ąją
buvo sunkiai sužeistas, kai į jį
šovė Ali Agca.

Sutana eksponuojama Kro-
kuvos piligrimystės centre. Bal-
ta sutana po šūvių nebuvo išva-
lyta. Joje matyti kulkų pėdsa-
kai, tačiau pirmiausiai kraujas.
Sutaną išsaugojo vienuolės, ku-
rios rūpinosi Jono Pauliaus II
buitimi. Sutana iki šiol viešai
rodoma nebuvo.

Jonas Paulius II kalėjime ap-
lankė A. Agca. Išpuolio motyvai
iki šiol nėra aiškūs. A. Agca 2013
metais pasirodžiusioje knygoje
teigia, kad vykdė tuometinio Ira-
no vadovo, ajatolos Khomeini pa-
vedimą. 

Vilnius (LRT.lt) – Jungtinės Ka-
ralystės žiniasklaida skelbia, kad
NATO netrukus gaus Baltijos šalių
prašymą jų teritorijose dislokuoti tūks-
tančius karių ir taip atbaidyti Rusiją
nuo galimos invazijos. 

Esą Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ginkluotųjų pajėgų vadai parengė laiš-
ką, jis artimiausiu metu pasieks Al-
janso vadovybę. Teigiama, kad NATO
vadovybės prašoma suformuoti naują
darinį, panašų į Berlyno brigadą, kuri
per Šaltąjį karą buvo dislokuota Vo-

kietijoje.
Dienraštis „The Times” cituoja

Estijos ginkluotųjų pajėgų vadą, kurio
teigimu, pastiprinimas yra būtinas,
nes taip būtų parodytas Aljanso ryž-
tingumas per krizę Ukrainoje. Po vie-
ną batalioną būtų dislokuota kiekvie-
noje Baltijos  šalyje, taip pat Lenkijo-
je.

Šį klausimą planuojama aptarti
kitą savaitę Briuselyje, kai NATO ša-
lių kariuomenių vadai susitiks su Al-
janso vadovybe.

Atėnai (ELTA) – Graikijos įsi-
skolinimų išmokėjimai atrodo neįgy-
vendinami, todėl šalies skolos grąži-
nimas Europos centriniam bankui
(ECB) turėtų būti atidėtas, pareiškė
Graikijos finansų ministras Yanis Va-
roufakis.  

Graikija šią savaitę jau buvo pri-
versta imti lėšas iš skubiosios pagalbos
rezervo, kad galėtų sumokėti susida-

riusį įsiskolinimą Tarptautiniam va-
liutos fondui (TVF). Šalies vyriausybė
rezervines lėšas sumokėti 750 mln.
eurų skolą jau panaudojo likus dienai
iki galutinio įmokos termino. 

Tokio žingsnio imtasi po to, kai J.
Varoufakis įspėjo, kad šalis vos po ke-
lių savaičių visiškai išnaudos savo fi-
nansinius išteklius. 

JAV ir Kuba atidarys ambasadas
Havana (BNS) – Jungtinės Vals-

tijos ir Kuba artimiausiomis savaitė-
mis surengs naują susitikimą dėl am-
basadų atidarymo, tęsdamos pastangas
normalizuoti dvišalius santykius po
daugiau kaip pusę amžiaus trukusio
priešiškumo.  Tiksli derybų data dar
nepaskirta.

Washingtonas ir Havana jau yra
surengę kelis derybų ratus nuo gruo-
džio 17 dienos, kai JAV prezidentas Ba-
rack Obama ir Kubos  vadovas Raul
Castro paskelbė istorinį pareiškimą,
jog buvusios Šaltojo karo priešininkės
atkurs diplomatinius santykius, kurie
nutrūko 1961-aisiais.

A. Kubilius patarinės Ukrainos vyriausybei

Klaipėda (alkas.lt) – Baigiamame
rekonstruoti Lietuvos jūrų muziejaus
delfinariume rengiama tarptautine
moksline konferencija „Nematomos
gamtos galios” apie gyvūnų terapiją
atidaromas Delfinų terapijos centras.
Gegužės 14–15 dienomis įvairių šalių
specialistai mokslininkai ir prakti-
kai čia dalinosi gyvūnų terapijos
patirtimi.

Šis renginys – tai dalis 2013 me-
tais prasidėjusio tarptautinio pro-
jekto  PAT (Pet Assisted Therapy:
Learning with them (Gyvūnų te-
rapija: Mokymasis kartu). 

Pirmąją konferencijos dieną
vyko praktiniai mokymai, veiklų
aptarimai ir diskusijos. Vėliau il-
gamete patirtimi panaudojant įvai-
rius gyvūnus terapijai dalinosi ir
pranešimus skaitė delfinų, žirgų,

šunų ir net asilų terapijos specialistai
iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ru-
munijos, Lenkijos, Estijos, Ispanijos,
Vengrijos ir Italijos.

Tikimasi, kad ši konferencija taps
gaire, aiškiai nužyminčią tolesnes
Delfinų terapijos centro mokslinių ty-
rimų kryptis.

Atidaromas Delfinų terapijos centras

Vilnius (BNS) – Seimas nuspren-
dė 2016-uosius paskelbti Lietuvos pre-
zidento, gydytojo ir publicisto Kazio
Griniaus metais.

Sprendimą Seimas priėmė atsi-
žvelgdamas į tai, kad 2016 metų gruo-
džio mėnesį bus minimos K. Griniaus
150-osios gimimo metinės.

Seimas taip pat pasiūlė Vyriau-
sybei iki rugsėjo 1 dienos parengti Pre-
zidento Kazio Griniaus metų progra-
mą, derinti jos įgyvendinimą bei nu-
matyti jai lėšų.

K. Grinius gimė 1866-aisiais Ma-

rijampolės apskrityje, įgijo gydytojo
specialybę. Jis buvo pirmųjų trijų
Steigiamųjų Seimų narys, 1920–1922
metais vadovavo Ministrų kabinetui.
Prezidentu K. Grinių III Seimas iš-
rinko 1926-ųjų birželio 7-ąją – šiose pa-
reigose jis išbuvo iki 1926 metų gruo-
džio 17 d., kai buvo įvykdytas per-
vers mas ir jis buvo priverstas atsisa-
kyti Prezidento pareigų.

K. Grinius mirė 1950 metų birže-
lio 4 dieną Čikagoje, 1994 metais pa-
laikai buvo parvežti į Lietuvą ir palai -
doti jo gimtinėje.

2016-ieji –  K. Griniaus metai

Vilnius (VRM.lt) – Gegužės 14 die-
ną vykusiame vidaus reikalų ministro
Sauliaus Skvernelio susitikime su JAV
ambasadore Lietuvoje Deborah Mccart-
hy aptarti šalių ryšiai ir teisėsaugos ins-
titucijų pajėgumų stiprinimo galimy-
bės esamų geopolitinių grėsmių kon-
tekste.

Ministras ir ambasadorė sutarė
artimiausiu metu suformuoti konkre-
čius mokymų poreikius, nustatyti ga-
limas mokymų programas ir išsiaiš-
kinti galimybes JAV ekspertams at-
vykti į Lietuvą. 

Susitikimo metu taip pat buvo ap-
tarta, kaip Lietuvai sekasi įgyvendin-
ti reikalavimus, susijusius su jos daly-
vavimu JAV bevizio režimo progra-
moje. 

Ambasadorė pažymėjo, kad JAV
vadovybė šiuo metu, susiduriant su už-
sienio kovotojų problema, bevizio re-
žimo programai skiria išties didelį dė-
mesį. Pasak D. Mccarthy, Lietuva, kaip
bevizio režimo su JAV programos narė,
departamento ataskaitoje turėtų būti
įvertinta kaip tinkamai vykdanti savo
įsipareigojimus.

JAV padės Lietuvos teisėsaugai

Kruvina popiežiaus Jono Pauliaus II sutana. 
ELTA nuotr.jurumuziejus.lt nuotr.
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Kovo mėn. 6 d. San Francisco konservatorijoje
vyko dr. Indrės Viskontas rečitalis.  Koncertas
pavadintas „Connection: Music as a Gateway

to the Brain” (Sąsajos: muzika – vartai į žmogaus pro-
tą). Dr. Viskontas atliko keletą dainų ciklų – Mauri-
ce Ravel ciklą „Chansons madecasses” ir Samuel Bar-
ber „Knoxville: Summer of 1915”. Rečitalis buvo neį-
prastas tuo, kad solistė taip pat skaitė paskaitą
apie muziką ir žmogaus smegenų veikimą. Dr. Indrė
Viskontas, žinomos muzikės Dalios Viskontienės iš
Toronto dukra, yra ne tik operos solistė, bet ir neuro -
logijos mokslų daktarė, tyrinėjanti muzikos ir žmo-
gaus smegenų veikimo ryšius. Dr. Viskontas mielai
sutiko atsakyti į klausimus apie save ir apie savo spe-
cialybę.

Kas paskatino Jus palikti saulėtą Torontą ir persikelti
į niūriąją Californiją?

Žinoma, klimatas. Baigusi bakalauro studijas
pirmiausia metams buvau persikėlusi į niūrųjį
Londoną (Angliją). Tada buvau priimta į UCLA (Ca-
lifornijos universitetą Los Angeles mieste), kurio ne-
urologijos mokslų skyrius laikomas vienas iš pen-
kių geriausių Amerikoje.  Gavau labai dosnią sti-
pendiją ir pagalvojau, kad Californija, kuri laikoma
sapnų išsipildymo šalis, gali man būti gera vieta neį-
prastai karjerai kurti – tapti ir neurologe, ir operos
soliste. 

Jūs UCLA universitete daktaratą įsigijote „cognitive
neuroscience” srityje. Ką tai reiškia „cognitive neuros-
cience”?

Tai mokslas, tyrinėjantis, kaip mintys, jausmai,
emocijos ir visi kiti proto dalykai iškyla iš žmogaus
smegenų fizinio veikimo. 

Kaip susidomėjote šiuo mokslu?
Būdama gimnazistė perskaičiau Oliver Sacks

knygą „An Anthropologist on Mars” (Antropologas
Marse), ir ji mane labai sudomino. Toronto uni-
versitete lankiau kelis psichologijos kursus, ir nuo
tada buvau to mokslo užburta.

Kokia buvo Jūsų disertacijos tema?
Disertacijoje tyrinėjau, kaip mumyse formuo-

jasi patirtų įvykių prisiminimai. Konkrečiai mane
domino, kokiu būdu žmogaus smegenyse išlieka epi-
zodiniai prisiminimai, pvz., kaip prisimename
savo gyvenimo įvykius – ar tai būtų gimnazijos šo-
kių balius, ar praėjusio penktadienio įvykiai. Ži-
nome, kad tai vyksta vienoje smegenų dalyje, kurią
vadiname „medial temporal lobe”, bet nežinojome,
kokį vaidmenį žmogaus atmintyje vaidina kiekviena
jų dalelė. Pagrindinį dėmesį kreipiau į tą smegenų
dalį. Naudojau du tyrimo metodus: pirmasis –
„function Magnetic Resonance Imaging” (fMRI), ku-
ris padeda stebėti, kas vyksta sveikų žmonių sme-
genyse; kitas – tiesioginis smegenų veikimo įrašy-
mas (direct intracranial recordings), kuris leidžia
stebėti, kas vyksta smegenyse tų žmonių, kurie ser-
ga epilepsija ir laukia smegenų operacijos. Aš pra-
šiau abiejų grupių – ir sveikų dalyvių, ir epilepti-
kų – prisiminti įvairius dalykus ir fiksavau, kas tuo
metu vyksta smegenų „medial temporal lobe” da-
lyje.  

Operinio dainavimo magistro laipsnį įsigijote San Fran-
cisco konservatorijoje. Kas paskatino Jus studijuoti ir mu-
ziką? Kaip susidomėjote muzika?

Meilė muzikai – tai jau genai, juos paveldėjau
iš savo motinos. Studijų metais – ir siekdama ba-
kalauro, ir daktarato – lavinau balsą. Įsigijusi dak-
taratą supratau, kad mano muzikiniame išsilavi-
nime dar liko spragų, todėl įstojau į San Francisco
konservatorijos magistrantūrą. 

Koks Jūsų požiūris į lietuvių liaudies muziką?
Dainuodavau choruose, kiekvieną vasarą da-

lyvaudavau stovyklose, šokau šokių grupėje „Gin-
taras”. Į rečitalius įtraukdavau ir lietuviškos mu-
zikos. Norėčiau ryšį su lietuvių liaudies muzika at-
naujinti, patyrinėti dabartinių lietuvių kompozi-
torių muziką. Manau, kad liaudies dainų dainavi-
mas jaunystėje turėjo didelės įtakos mano profe-
sionaliojo dainavimo plėtrai.    

Dr. Indrė Viskontas – mokslininkė ir operos solistė

Jūs esate San Francisco konservatorijos dėstytoja.
Taip, dėstau kursą, kuris vadinamas „Training

the Musical Brain” (muzikinio proto lavinimas). Mu-
zikams padedu neurologijos mokslo principus pri-
taikyti veiksmingesnių repetavimo strategijų kūri-
mui. Be to, darau pranešimus visai konservatorijos
visuomenei. 

Neseniai su pianistu Keisuke Nakagoshi surengėte re-
čitalį San Francisco konservatorijoje ir skaitėte paskaitą apie
muziką ir neurologijos mokslą. Ar dažnai jungiate meną ir
mokslą?

Tai buvo pirmas toks atvejis, nors kartais pas-
kaitos metu kuriam nors teiginiui iliustruoti kai ką
ir padainuodavau.  

Pasirodote operos scenose. Kurie pasirodymai Jums
labiausiai įsimintini?

Labai mėgstu šiuolaikines operas. Esu atlikusi
kelis tokius vaidmenis, bet mano mėgiamiausia – pa-
grindinė partija Felsenfeld operoje „The Bloody
Chamber”  (Kruvinoji kamera). Mėgstu ir Mozarto
„Figaro vedybas”. Toje operoje dainavau ir grafienės,
ir Siuzanos partiją. Tai tikras šedevras, buvo labai
smagu atlikti pirmiau vieną, o paskui ir kitą vaid-
menį, – galėjau pažinti kiekvieno vaidmens skirtin-
gą perspektyvą. 

Kokios operos apskritai Jums labiausiai patrauklios?
Mano mėgiamiausias kompozitorius yra Verdi,

bet aš taip pat labai mėgstu dainuoti itališkas bel can-

to operas, parašytas XIX a. viduryje. 

Kokie Jūsų koncertiniai planai?
Neseniai užsakiau kompozitoriaus Aaron Cop-

land dainų pritaikymą solistei ir styginiam kvarte-
tui. To veikalo premjera vyks San Francisco miesto
„Legion of  Honor” muziejuje birželio 14 d. Žadu šį re-
čitalį atlikti ir rudenį. Ankstyvą rudenį atliksiu „mu-
zikos ir proto” koncertą Pasadena mieste. Tai bus Pa-
sadenos operos 2015-2016 metų sezono dalis. 

Savo rečitalyje praėjusį kovą paminėjote mėgėją tapytoją
Ann Adams, sirgusią afazijos liga; jos tapyba ligai besitę-
siant darėsi išraiškingesnė. Ar tai dėsninga, kai žmonės, ser-
gantys neurologinėmis ligomis, pvz., demencija arba Alz-
heimerio liga, patiria didėjantį kūrybiškumą?

Sergantiems Alzheimerio liga tai atsitinka ne-
dažnai. Jie turi regėjimo-erdvės suvokimo problemų,
todėl vaizdinį meną jiems kurti yra sunku. Tačiau tie,
kurie serga afazija arba semantine demencija, kurie
nebegali bendrauti kalba, kartais parodo vaizdinį kū-
rybiškumą, kas atrodo paradoksalu. Esu parašiusi
straipsnių ir ištisų knygos skyrių šiuo klausimu. Iš
esmės – tai mūsų žmogiškojo troškimo išreikšti
save rezultatas. Iš dalies paaiškinti galima būti taip:
kai mūsų smegenų dominuojančios dalys, pvz., tos,
kurioms priklauso kalbėjimas, pradeda menkėti,
mūsų elgesį ir mintis perima kitos smegenų dalys.
Kartais mes manome, kad tų kitų dalių veikimas yra
labiau kūrybingas negu dominuojančių dalių vei-
kimas. Mes šį procesą vadiname „release from in-
hibition” (išsivadavimu iš slopinimo).      

Savo rečitalyje minėjote kompozitoriaus Maurice Ra-
vel atvejį. Teigėte, kad gyvenimo pabaigoje Ravelis paty-
rė neurologinių  problemų, ir tai atsiliepė jo muzikoje. Ar
neuro logijos mokslas gali padėti suprasti, kaip kuriama mu-
zika? Ar esate nagrinėjusi kitus kompozitorius, kurie sirgo
neurologinėmis ligomis?

Taip, manau, kad gali. Žinoma, negalime grįžti
į praeitį ir ištyrinėti Ravelio smegenų, nes jų jau ne-
bėra, bet galime susumuoti simptomus ir pažvelgti,
ar jie turėjo įtakos jo kompozicijoms. Tai, be abejo,
yra spėliojimas, bet tai padeda nustatyti kryptį ir tas
žinias pritaikyti dirbant su pacientais-kompozito-
riais, kurie dar yra gyvi. Man neteko atlikti tokių ty-
rinėjimų su kitais kompozitoriais, bet kai kurie
mano kolegos tai yra darę. 

Ar esate nagrinėjusi muzikos terapiją? Ar  sergantys
neurologinio silpnėjimo ligomis išlieka imlūs muzikai? Ar
muzikos klausymas gali sulėtinti demencijos ar Alzheime-
rio ligų progresą? 

Mano pačios tyrinėjimai neliečia muzikos tera-
pijos, bet yra daug duomenų, kurie rodo, jog muzikos
terapija gali būti labai naudinga tiems demencijos li-
goniams, kurie serga Alzheimerio ir Parkinsono li-
gomis (neseniai pasirodė filmas „Alive Inside” (Gyvas
viduje), kuris puikiai tai parodo). Tiems, kurie serga
Alzheimerio liga, muzika gali padėti bendrauti su ar-
timaisiais. Parkinsono ligos atveju muzikos ritmiš-
kumas gali padėti pacientams lengviau judėti. 

Indrė Viskontas ne tik operos solistė, bet ir neurologijos mokslų daktarė.



Savo paskaitoje pabrėžėte kartojimo svarbumą mu-
zikoje. Jūs teigiate, kad mūsų smegenys jaučia malonu-
mą, kai atpažįsta kartojimą, tačiau taip pat pabrėžėte nau-
joviškumo svarbą. Ar tie dalykai suderinami? Ar muzika
yra tiktai malonumas, jaučiamas išgirdus iš naujo pasi-
kartojančius garsus?

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tie du dalykai
nesuderinami. Mums patinka atpažinti naujas
struktūras. Geroje muzikoje pasikartojimai yra
dažni. Pvz., muzikinės temos vystymas.  Kompozi-
torius sukuria muzikinę temą (ar melodiją), ir
klausytojui malonu atpažinti tos temos ar melodijos
pasikartojimą su nedideliais pakeitimais ar pagra-
žinimais. Mums malonumo jausmą kelia tai, kad mes
suprantame, ką kompozitorius ar muzikantas ban-
do pasakyti. Mums pravartu suprasti tuos, kurie yra
mūsų aplinkoje. Urvinis žmogus, kuris sugebėjo su-
prasti savo bendraamžius ir numatyti jų elgesį,
turbūt galėjo gyventi ilgiau ir savo genus perduoti
kitoms kartoms!

Galų gale muzika yra komunikacija.

Mokslas siekia atrasti bendrus, plačiai pritaikomus prin-
cipus, tačiau muzikoje yra tiek daug skirtumų. Vieni mėgs-
ta Mozartą, kiti jo nemėgsta. Vieni mėgsta roką, kiti jo ne-
mėgsta. Ar neurologai tikisi išaiškinti tokius skirtumus?

Žinoma! Pasirodo, muzikoje yra bendros ypa-
tybės, prie kurių žmonės linksta. Muzikos skonis pri-
klauso nuo to, kiek atskiras žmogus yra su tuo mu-
zikiniu žanru susipažinęs.  Dažniausiai kuo daugiau
klausaisi, tuo daugiau tą muziką pamėgsti. Tiems, ku-
rie labai nemėgsta vieno ar kito muzikos žanro, aš
visuomet patariu – pasinerkite į šį žanrą, galimas da-
lykas, kad tapsite atsivertėliais. 

Jūs bendradarbiaujate su Atminties ir senėjimo cent-
ru (Memory and Aging Center), kuris veikia Californijos uni-
versitete, San Francisco mieste. Koks tai centras? 

Baigusi mokslus tolesnius tyrinėjimus pratęsiau
būtent tame centre. Ir dabar ten vykdau kelis pro-
jektus. Pvz., esu viena iš mokslinio žurnalo „Neuro -
case” redaktorių. Pagrindinis redaktorius dirba
Californijos universitete, San Francisco. Tame cent-

re aš atlikau tyrinėjimus su demencijos pacientais.
Kartais skaitau pranešimus to centro darbuoto-
jams, pacientams. 

Jūs kartu su kitais įkūrėte organizaciją „Opera on Tap”.
Kokia tai organizacija?

„Opera on Tap” veikia visoje Amerikoje. Jos tiks-
las operą įvesti į populiariąją kultūrą.  Mes norime
sugriauti stereotipą, jog opera yra nuobodi ir skir-
ta vien turtuoliams. Mes statome klasikines operas,
bet stengiamės jas pateikti naujai, aštriai, tų operų
versijas pritaikyti dabartinei kultūrai. Statome ir

naujus veikalus. Tiems pastatymams renkamės ne-
tradicines vietas, pvz. eksperimentinius, arba vadi-
namus „juodosios dėžės”, teatrus, užeigas, kavines,
meno galerijas ir t.t.  Neseniai pastatėme „La Tra-
gedie de Carmen”, kuriai panaudojome scenovaizdį,
vaizduojantį 1947 m. San Francisco miesto kiniečių
rajono kazino. Scenoje buvo rodomos autentiškos tų
laikų nuotraukos. Šiuo metu ruošiame naują pasta-
tymą, bet dar negaliu išduoti, koks jis bus!    

Jūs kai kurias paskaitas apie pagrindines tiksliųjų moks-
lų sąvokas įrašėte „The Teaching Company”. Kaip patekote
į tos bendrovės paskaitininkų tinklą ir kaip vertinate tokį
darbą?

Man labai patiko dirbti su „The Teaching Com-
pany”. Jie mane pakvietė bendradarbiauti išgirdę
vieną mano pranešimą konferencijoje. Malonu pra-
nešti, kad ruošiu jiems naują paskaitų ciklą, kuris
vadinsis „Brain Myths Exploded!” (Susprogdinti
proto mitai!). Jis pasirodys 2016 m. 

Californijoje yra veikli Lietuvių Bendruomenė. Ar da-
ly vaujate jos veikloje? Ar San Francisco lietuviai domisi Jūsų
muzikiniais pasirodymais, moksliniu darbu?

Taip, bendruomenė yra veikli. Aš diriguoju
mū sų choreliui „Ūkana”. Esame pasinėrę į pasi-
ruošimą 2015 m. Dainų šventei, kuri liepos mėnesį
vyks Čikagoje.  San Francisco lietuviai labai palai-
ko mano darbą. Visuose mano pasirodymuose daly-
vauja nedidelė, bet aistringa grupė lietuvių. Tai tie-
siog nuostabu.

Ar savo neurologinėmis žiniomis dalijatės su Lietuvos
mokslininkais? Ar Lietuvoje vyksta panašūs tyrinėjimai?

Teko būti kelių studentų mentore „Global Lit-
huanian Leaders” (Globalios Lietuvos vadovai)
programoje, bet su Lietuvos šios srities mokslu
nesu gerai susipažinusi. Žinoma, būtų malonu ben-
dradarbiauti su lietuviais mokslininkais.

Ačiū už pasikalbėjimą.

Kalbėjosi Rimas Černius
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ŠVENTE
DAINŲ

LITHUANIAN
SONG
FESTIVAL2015CHICAGO

dainusvente.org
1400 choristų. Viena scena.
       liepos 5 d.  1 v.p.p.  UIC Pavilion

At

pū
skite į Čikagą š

ią vasarą!

B I L I E TA I  $ 5 0  &  $ 4 0  |  $ 2 0  J A U N I M U I  I K I  1 8 M .

Kanados
Lietuvių
Bendruomenė

JAV Lietuvių
Bendruomenė N U S I P I R K I T E  B I L I E T U S  Š I A N D I E N !

B I L I E T A I   °   I N F O R M A C I J A   °   K R A U T U V Ė L Ė

Akimirka iš  koncerto       Asmeninio archyvo nuotraukos
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

,,Surašymas” Nr. 45
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turin-
ti didelę slaugos darbo patirtį, legali, vai-
ruojanti automobilį, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu Či-
kagoje ar jos priemiesčiuose. Tel. 312-
647-3208. 

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiū-
ros darbo pakeitimų pietvakariniuose ra-
jonuose. Tel. 773-387-7232 arba 773-
600-2887. Skambinti vakare nuo 8 val.
v. iki 11:30 val. v.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-615-5235.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. 
Tel. 312-307-4619. 

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-387-7232. 

5 raidės:
ANAIP – BALSĖ – BIGAS – ĖDALĖ – GAIDA – IBIZA – KALBA –
LAIMĖ – NIKON – NORMA – NŪNAI – OŽIAI – RUDUO – SVĖRĖ.

7 raidės:
AGAMIJA – AKINIAI – ALABAMA – APTVARA – EFUZIJA – EITY-
NĖS – ESKIZAS – EUROPIS – FIKCIJA – GATERIS – INTRIGA –
KADARAS – LĖKSMAS – LEKTŪRA – LIMANAS – MALKSNA –
MENZŪRA – MOGOLAI – MUSTANG – PERNIEK – SAITAMA –
SANKABA – SAPIEGA – SĄVEIKA – SĖSLIAI – SIFONAS – SKAL-
PAS – SLIEKAI – SNIEGAS – VAKAROP – ŽAISMAS – ŽIBALAS.

8 raidės:
CISTERNA – DEPUTATĖ – KIVIRČAS – LIKINIAI – PRALANDA –
RIETIMAS – STAGARAI – VIESULAS.

9 raidės:
AGUROČIAI – AJERINIAI – ILGEŽERIS – INSPEKTAS.

ĮVAiRūS

Pigiau nei parduotuvėje parduodamos naujos ir įvairios statybinės 
medžiagos. Skambinti tel. 708-945-5042 (Regina).
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kul-
tūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas,
Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma
lietuviška knyga ir pirma lietuviška gramatika, kraš-
to, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į
Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį skaitytojų
skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV
ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent-
ras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemė-
lapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

Unique Original Gifts
Sacramentals, rosaries, music,
statues, sacred art, jewelry, 
candles, books, videos...
Pictured: Rosary Wrap
Bracelet/Necklace 
with Pearls & Gemstones, 
Devotional Bronze Medals, 
Designer Chain – Silk Pearl 

Knitted Cord, Devotional Toggle Clasp
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10% OFF with this ad!
Exp. 6-30-15

Check us out on Facebook! Call Karla (815)-735-4676
9426 W. 191st St., Mokena, IL (coming soon www.)

GRAND OPENING May 22 - 24th
Two Hearts Boutique & Books

�����

Artist inquiries welcome to showcase original religious art!

Meet
SUZY GRYBAS
Certi0ed Teacher
“Introduction to 
The Theology of 

the Body”
Fri., June 19 - 7pm
Wine – Cheese

RSVP
Seating Limited

DIDYSIS ATIDARYMAS Gegužės 22–24
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Pasaulinė Š. Barto filmo 
premjera – Kanuose

Barto dramos ,,Peace to Us in Our
Dreams” pasaulinė premjera įvyks Kanų
kino festivalio paralelinėje programo-
je ,,Dvi režisierių savaitės”.

Šiemet ji stebins pasaulinio garso
kino meistrų vardais, netradici-
nio formato filmais ir drąsiais iš-

šūkiais. Šarūnas Bartas pristatys savo
filmą ypatingoje kompanijoje kartu
su prancūzais Philippe Garell ir Ar-
naud Desplechin, portugalu Miguel
Gomes.

68-asis Kanų kino festivalis vyks
gegužės 13–24 d., o 47-ąjį kartą organi-
zuojama nepriklausoma paralelinė
programa ,,Dvi režisierių savaitės”
(,,Quinzaine des Realisateurs”) – ge-
gužės 14–24 d.

Paryžiuje surengtoje spaudos kon-
ferencijoje programos ,,Dvi režisierių
savaitės”  meno vadovas Edoard Waint-
rop oficialiai patvirtino, kad į 24 filmų
rinkinį pateko Š. Barto kūrinys. Šiemet
tai bus vienintelis lietuviškas filmas
Kanų festivalio programose.

,,Norisi, kad kuo aiškiau Lietuvo-
je būtų suvokta, kokio aukšto lygio
kino kūrėją turime. Pasirūpinsime,
kad Š. Bartas būtų iš naujo atrastas ir
tinkamai įvertintas”, – sakė  filmą
,,Peace to Us in Our Dreams” plati-
nančios VšĮ ,,Kino pavasaris” direktorė
Vida Ramaškienė, praėjusiais metais
turėjusi garbės būti viena programos
,,Dvi režisierių savaitės” vertinimo
komisijos narių.

Lietuvoje naujausia Š. Barto dra-
ma pirmą kartą bus parodyta 2015 m.
spalio 9 d.

,,Peace to Us in Our Dreams” – tai
istorija apie tai, kaip vieną vasaros die-
ną vyras, jo paauglė duktė ir draugė at-
važiuoja į kaimą praleisti savaitgalio.
Vyro ir jo jaunosios draugės santy-
kiai sudėtingi. Šešiolikmetė vyro duk-
ra sunkiai išgyvena suaugusiųjų san-
tykių krizę, jaučiasi vieniša ir at-
stumta, gyvena savo paslapčių ir fan-
tazijų pasaulyje. Nuo vaikystės ji drau-
gauja su kaimiečiu berniuku, sodybo-
je leisdama su juo dienas. Vieną kartą
berniukas iš medžiotojų pavagia me-
džioklinį šautuvą su optiniu taikikliu.
Nuo tos dienos kaime prasideda drama.

Pagrindinius vaidmenis filme su-
kūrė Š. Bartas, jo dukra Ina Marija Bar-
taitė, gyvenimo draugė smuikininkė
Lora Kmieliauskaitė ir aktorius Edvi-
nas Goldšteinas.

,,Džiaugiuosi, kad būtent Kanuose
įvyks naujausio Š. Barto filmo pasau-
linė premjera. Čia patys išrankiausi

kino žiūrovai kasmet turi galimybę pa-
matyti autorinio kino darbus – ne tik
atrasti naujus vardus, bet ir pratęsti už-
simezgusią pažintį su pamėgtų kūrėjų
juostomis”, – sakė filmo prodiuserė
Jurga Dikčiuvienė.

Tai – ne pirmas kartas, kai Ka-
nuose rodomas Š. Barto filmas. 1996 m.
oficialioje programoje ,,Ypatingas
žvilgsnis” (,,Un Certain Regard”) da-
lyvavo lietuvių režisieriaus filmas
,,Mūsų nedaug” (,,Few of  Us”) su pran-
cūzų aktore ir I. M. Bartaitės mama Ka-
terina Golubeva. Kitais metais ,,Ypa-
tingas žvilgsnis” pakvietė dramą ,,Na-
mai” (,,The House”). 

,,Peace to Us in Our Dreams” yra
antras Š. Barto kūrinys, sulaukęs prog-
ramos ,,Dvi režisierių savaitės” kvie-
timo. Lygiai prieš 10 metų legendomis
apipintoje salėje ,,Theatre Croisette”
lietuvių režisierius pristatė ,,Septy-
nis nematomus žmones” (,,Seven In-
visible Men”). 

ELTA

Šarūnas Bartas bernardinai.lt nuotr.
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako para-
šyti tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai
iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie auto-
rių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista
kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga  parduodama  ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per-
siun timo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą,
į kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

Kapų puošimo diena
Memorial day šiais metais įvyks

LieTUViŲ TAUTinĖSe KAPinĖSe
LiThUAniAn nATionAL CeMeTeRy

Gegužės 24 d., sekmadienį
iškilmės prasidės 11 val. ryto

Kviečiame visus lietuvius ir draugus aplankyti 
Čikagos apylinkės ir kitas lietuviškas kapines  

bei dalyvauti šiose apeigose.

Pavaikščiokite po šias gražias kapines,
pamatykite ir prisiminkite, kur ilsisi šeimos nariai,

artimieji, draugai bei kiti žymūs lietuviai.

Lietuvių Tautinės kapinės
Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue
Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

išeivijos vaikams 
– valstybės parama studijoms LeU

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kil-
mės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama
studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi

priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas. 
Išeiviai ir užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, t. y. sti-

pendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui.
Jos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3 ba-
zinės socialinės išmokos (šiuo metu – 114 Eur per mėnesį). Socialinė išmoka (vien-
kartinė) skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens sociali-
nę padėtį. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių
jie atvyko, kalbas.

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2015 m. sausio 26 d. išeivijos ir
lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą, turi būti pri-
imti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietu-
vos aukštojoje mokykloje. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per me-
tus pavasario ir rudens semestrams.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama
telefonu (+370 5) 263 9158 ir interneto tinklalapyje https://www.vsf.lt/lt/para-
ma-uzsienio-lietuviams.

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio stu-
dijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos for-
mos paraišką.

LEU, vienintelio profiliuoto universiteto Lietuvoje, vienas iš tikslų yra ug-
dyti mokslui, švietimui ir kultūrai imlią, išsilavinusią ir išprususią visuome-
nę, gebančią efektyviai naudotis mokslo pasiekimais ir konkuruoti aukšto ly-
gio technologijų ir švietimo, kultūros ir edukacinių paslaugų srityse, ugdyti jau-
nimo dorą, patriotizmą ir pilietiškumą, toleranciją ir solidarumą pasauliui.

Universitete veikia 7 fakultetai: Filologijos, Gamtos, matematikos ir tech-
nologijų, Istorijos, Lituanistikos, Socialinės edukacijos, Sporto ir sveikatos, Ug-
dymo mokslų. Juose studentai gali  pasirinkti studijas iš 36 bakalauro (pirmosios
pakopos) ir 27 magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programų. 

Visi LEU studentai turi galimybę gyventi universiteto bendrabučiuose Vil-
niaus miesto centre, šalia universiteto. Laisvu nuo paskaitų metu studentai gali
dainuoti, šokti, vaidinti LEU meno kolektyvuose, sportuoti ir atstovauti uni-
versiteto komandoms, dalyvauti universiteto mokslo ir meno draugijų veiklo-
se. Daugiau informacijos apie studijų programas ir studijas LEU: Priėmimo ko-
misija, Studentų g. 39, 119 kab., tel. / faks. (+370 5) 275 1032, el. p. stojimas@leu.lt,
tinklalapis www.leu.lt/priemimas.

Išeiviais yra laikomi tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie ne mažiau kaip
3 metus gyvena užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Res-
publikos pilietybės. Lietuvių kilmės užsieniečiu yra laikomas tas žmogus, ku-
rio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kuris pripažįsta save
lietuviu. Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką rasite
Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.  

LEU info ir nuotr.
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PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Lietuviškos šv. Mišios Waukegan-Lake
County apylinkių lietuviams atnašaujamos
kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį 2 val.
p. p. Santa Maria Del Popolo koplyčioje, 116
N. Lake St. Mundelein, IL 60060. Kviečia-
me dalyvauti!

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį,  gegužės  20 d. 1
val. p.p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite du filmus:  Apie 1938 m.
nacių Vokietijos slaptą planą užimti Klaipė-
dą ir dabartinės Klaipėdos įvairiaspalvę ap-
žvalgą. 

� Gegužės 20 d., trečiadienį, 7 val. v. BAM
Rose Cinemas, 30 Lafayette Ave., Brooklyn,
NY 11217 bus rodomas J. Meko filmas ,,Re-
miniscences of a Journey to Lithuania”
(1972).

� Maloniai kviečiame pabendrauti su kny-
gos ,,Lietuviški takai” autoriumi Donatu Ja-
nuta. Knygos pristatymas vyks sekmadienį,
gegužės 31 d., 1 val. p. p. Willowbrook Ball-
room, ,,Bunkeryje”, 8900 Archer Ave, Wil-
low Springs, IL Lauksime Jūsų įdomiam po-
kalbiui prie vaišių ir vyno taurės.

� Gegužės 31 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centras (PLC) kviečia narius, rėmėjus
ir svečius į PLC metinį susirinkimą. Regist-
racija prasidės 11 val. r., susirinkimas –
12:30 val. p. p. Bus aptariama praėjusių-
jų metų veikla, dabartinė Centro padėtis ir
planai ateičiai. Susirinkimas vyks PLC Lie-
tuvių Fondo salėje. Turite klausimų? Skam-
binkite į PLC raštinę tel. 630-257-8787.

� Gegužės 31 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Jaunimo centro Moterų klubas kviečia vi-
sus į centro kavinę valgyti gardžių mielinių

blynų. Mišių koplyčioje nebus, bet visi ma-
loniai kviečiami susirinkti ir pabendrauti, nes
prasidėjus vasaros atostogoms kavinėje jo-
kie renginiai nevyks. 

� Birželio 6 d., šeštadienį: JAV LB Vidu-
rio vakarų apygardos metinis suvažiavimas
vyks PLC Lemonte, Maironio lituanistinės mo-
kyklos didžiojoje salėje # 121, prie rytinio
įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r. Suva-
žiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kvie-
čiame atvykti.

� Ateitininkų namų valdyba birželio 7 d.,
sekmadienį, 12 val. p. p. visus maloniai kvie-
čia į gegužinę, kuri vyks Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr. Lemont, IL. Praleiskime
kartu gražią popietę maloniame ąžuolų pa-
vėsyje. Pradžia 12 val. p. p. 

� Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Ateitininkų namų gražiame ąžuolyne (1380
Castewood Dr. Lemont, IL) vyks gegužinė.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ateitinin-
kų rengiamoje šventėje. Bus vaišės, šokiai,
malonus pabendravimas. Gegužinę ruošia
Namų valdyba.

� Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
tegul visi keliai veda į gegužinę, kuri vyks At-
eitininkų namuose (1380 Castlewood Dr. Le-
mont, IL). Jūsų laukia gardus  maistas, pui-
ki nuotaika, smagi Algimanto  Barniškio mu-
zika, gaivus šimtamečių ąžuolų vėjelis. Ge-
gužinę rengia Ateitininkų namų valdyba.

� William Holman Gallery, 65 Ludlow
Street, New York, NY 10002 iki gegužės 23
d. vyksta Kęstučio Zapkaus (Kes Zapkus) ta-
pybos ir piešinių paroda. Daugiau informa-
cijos – galerijos el. paštu: info@wholman-
gallery.com

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo Jūra Gvidienė $50 a. a. Gyčio
Krikščiūno atminimui; Vytautas Vizgirda $20, Vladė Siliūnienė $50, Patricia ir Ga ry
Menconi $200; The Oak Tree Philanthropic Foundation (dr. Danu tė Maciūnaitė-
Mockuvienė) $1,500; tęsiant mergaitės metinę paramą Laura Lauciūtė $360. Labai
ačiū. „Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel.
(630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Vaikai Romas, Dalia, Darius ir Algis, anūkai  Michael,
Lukas, Monika, Aidas, Michelle, Antanas, Tomas, jų
šeimos ir visi artimieji linki dar daug daug laimingų
akimirkų.

GENUTĖ ir ALGIS RUDIS
2015 m. gegužės 21 d.

švenčia savo Deimantines 
(60 metų) vestuvių metines

Buvę Kauno politechnikos instituto darbuotojai šiemet sukankančios svarbios  Statybos
ir Santechnikos fakultetų datos proga ieško Irenos Indrelienės (gim. 1938. 04. 09.), 1965
m. dirbusios Šildymo ir vėdinimo katedroje laborante ir apie 1993–1995 m. išvykusios gy-
venti į JAV pas ten anksčiau įsikūrusį sūnų Arą Indrelę. Žinančius jos adresą, telefoną ar el.
paštą prašytume informuoti  ,,Draugo” redakciją.

Gegužės 17 d., sekmadienį, 1 v. p. p., Sag Valley Forest Preserve 11200
S.  104 Ave, Palos Park, iL 60464, Jūrų šaulių kuopa „Baltija”organizuoja ŽyGĮ
Partizanų dienai paminėti. Rinktis mašinų statymo aikštelėje, prie 104th Ave
ir McCarthy Rd. (Horse Tail). Pageidautina lietuviška atributika. Po žygio – su-
dėtinės vaišės. Vaišinsime žirnių ir grikių koše. Kviečiame pabūti gražioje gam-
toje, prisimenant ir pagerbiant partizanus. 

Iškilus klausimams skambinti Rimantui Šalaviejui (tel. 708-691-3319)

SVEIKINAME 

Šie vaikučiai gegužės 10 d. priėmė pirmąją šv. Komuniją Pal. Jurgio Matulaičio misijo-
je, Lemont, IL Arvydo Zabulionio nuotr.

Pirmąją šv. Komuniją gegužės 3 d. priėmė šie vaikučiai, kuriuos paruošė mokytojos ses.
Laimutė Kabišaitytė, Aida Kulikauskienė ir Janina Prialgauskienė.

Adrijos Beleckienės nuotr.

www.draugas.org/kalendorius.html


