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Paganini premjera
– jau čia pat – 10 psl.

Svajonės pildosi kartu 
su muzika – 5 psl. 

New Yorke pasirašytas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Su Lietuvos Krašto apsaugos mi nistru Juozu Oleku Washing -
tone su sitikome praėjusią savaitę, po JAV ana litinio cent-
ro „Atlantic Council” ir Lietuvos krašto apsaugos minis te-
 rijos surengtos konferencijos „Gi nant Europos Rytų flangą”.

Trumpo vizito JAV sostinėje me tu J. Olekas taip pat ma-
tėsi su Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmi ninku
John McCain ir jo pavaduotoju, senatoriumi Jack Reed. Se-

natoriai ministrui pažadėjo, jog JAV Kongre sas ir Senatas
patvirtins 3,4 mlrd. do lerių vertės Europos saugumo užtik -
rinimo projektą 2017 metams.

Ministras taip pat susitiko su JAV Pre zidento rinki-
muose dalyvaujančių kandidatų komandų na riais ir sakė,
jog nepaisant kai kurių jų viešų, siaubą pragmatiškai mąs-
tan tiems piliečiams keliančių teiginių, Europa ir Lietuva
bus ginamos. Ne vie nerius rinkimus laimėjęs J. Ole kas sakė
gerai suprantąs, jog rinki mų kampanijos metu kandidatai
šne ka tai, kas padeda laimėti, tačiau rea lybė rinkimų pa-
reiškimus gerokai pakoreguoja. – 2  psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė su darbo vizitu atvyko į JAV, kur penktadienį, ba-
landžio 22 dieną, Jungtinių Tautų (JT) būstinėje New

Yorke dalyvavo Paryžiaus klimato kaitos susitarimo pa-
sirašymo iškilmėse.                    

Teisiškai privalomas 195 valstybių susitarimas dėl kli-
mato kaitos mažinimo buvo pasiektas pernai gruodį Pa-

ryžiuje vykusioje JT konferencijoje. Šiuo susitarimu visos
šalys įsipareigoja imtis ilgalaikių veiksmų sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Su-
sitarime įtvirtintas tikslas siekti, kad pasaulinės tempe-
ratūros didėjimas būtų daug mažesnis nei 2 laipsniai, ir
stengtis apriboti didėjimą iki 1,5 laipsnio lyginant su ikip-
ramoniniu lygiu. – 14  psl.

Prezidentė D. Grybauskaitė  New Yorke. Roberto Dačkaus nuotr. 

Lietuvos šauktinių kariuomenės atnaujinimas
sėkmingas, Rusijos provokacijos rimtos

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Seimo opozicijos vadovas Andrius Kubilius dalyvavo diskusijoje su Heritage Foundation
viceprezidentu dr. James Carafano ir vykdančiuoju viceprezidentu Bret Bernhardt.                  LR ambasados Washingtone nuotraukos
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Embassy Suites by Hilton viešbutyje Washing -
tono Georgetown rajone, kur kelias naktis praleido
J. Olekas ir kiti Lietuvos delegacijos nariai, vyks-
ta intensyvūs statybos darbai. Todėl viešbučio ves-
tibiulis labiau primena statybų aikštelės prieigas,
nei NATO valstybės ministro tinkamą laikiną re-
zidenciją. Kai J. Oleko paklausiau, ar viešbutį už-
sakę KAM pareigūnai nežinojo apie tai, jis sakė, jog
nėra iš lepęs ir pajuokavo, jog taip taupo pi nigus, kad
daugiau lėšų liktų krašto apsaugai.

Situacija Lietuvos kaimynystėje ir Europoje,
deja, tokia, jog lėšų Lie tu vos saugumui stiprinti rei-
kia vis daugiau. Ir Lietuva yra viena iš NATO vals-
tybių, didinančių išlaidas krašto apsaugai ir artė-
jančių  prie NATO valstybių sutarto  2 procentų
skiriamų gynybai nuo bendrojo vi daus produkto.

Ministras pripažino, jog buvo lai kas, kai Lie-
tuvos kariuomenė buvo ne tik menkai finansuoja-
ma, bet ir pa juto karių stygių. J. Olekas pats ne kar-
tą pasisakė prieš šauktinių ka riuomenę, tačiau
dabar yra šauktinių kariuomenės šalininkas.  

„Manau, jauni piliečiai privalo at likti pareigą
tėvynei, tiek vaikinai, tiek merginos. Lietuvos ka-
riuomenei reikėjo atsinaujinti, todėl ieškojome
būdų, kaip tai padaryti. Grįžimas prie šauktinių ka-
riuomenės pranoko lūkesčius, nepaisant pradinio
pasipriešinimo šiai idėjai”, – pasakojo Lie tuvos
KAM ministras.

Šiais metais šaukimo nurodymai išsiųsti 30 228
karo prievolininkams, nors užtenka apie 3 000 at-
vykusių tarnauti, kad būtų pakankamai atnaujin-
 tas kariuomenės rezervas. Ir, pa sak J. Oleko, šauki -
mui dar nepasibaigus, Lietuvos kariuomenės jau su-
lau kė daugiau nei 3 000 atėjusių tarnauti. Ministras
taip pat džiaugėsi, kad atsirado  jaunuolių ir mer-
ginų, kurie, savanoriškai atlikę tarnybą šaukti nių
kariuomenėje, netgi apsisprendė mokytis Jono Že-
maičio karo akade mi joje. Taigi, šauktinių kariuo-
menės atkūrimas pasirodė ne toks sudėtingas ir
problematiškas kaip atrodė, priėmus įstatymą.

„Reikia nepamiršti, jog  sąlygos tar nauti Lie-
tuvos kariuomenėje yra nesulyginamos su tuo, ką
dabartinių šauktinių tėvai ar seneliai patyrė sovietų
kariuomenėjė. Lietu vos ka riuomenėje tarnaujantys
jau nuoliai ir merginos gauna stipendiją, išleidžia-
mi namo savaitgaliui. Yra ir užsienyje gyvenančių
lietuvių, kurie savo noru atvyko atlikti tarnybą. Mes
labai kviečiame ir laukiame užsienyje gyvenančių
lietuvių, nes kariuo me nėje jie susiras naujų drau-
gų, gal jiems patiks Lietuvoje, ir galės kurti čia savo
karjerą ir gyvenimą”, – sakė J. Olekas.   

Su ministru kalbėjome ir apie Europos gyny-
binę priklausomybę nuo JAV.  Europos Sąjunga
vienija 28 valstybes, dauguma jų yra ir NATO narės,
tačiau Europos saugumas vis dar priklauso nuo
Amerikos, jei iškyla pavojus saugumui, visi keliai
vis tiek veda į Washingtoną.

J. Olekas: „Taip, JAV tebėra stip riausia ir įta-
kingiausia NATO šalis, bet ir Amerikos saugumas
priklauso nuo situacijos Europoje. Todėl nauda yra
abipusė. Lietuva tikisi JAV para mos ir todėl, kad
buvo ir yra ištikima ir aktyvi partnerė. Po 2001 m.
rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių New Yorke, kai
buvo pirmą kartą pritaikytas NATO sutarties 5-asis
straipsnis, Lietuva nedvejodama prisijungė prie al-
janso prieš terorizmą pajėgų. Kelio lika metų Lie-
tuvos kareiviai tarnavo ir dirbo Afganistane, netgi

Lietuvos šauktinių kariuomenės atnaujinimas sėkmingas, 
Rusijos provokacijos rimtos

vadovavo regiono misijai, ir dabar dar turime lie-
tuvių, kurie tarnauja Afganista ne.”

Lietuvos krašto apsaugos ministras Washingtone
buvo tuo pačiu me tu, kai Rusijos karo lėktuvai su-
rengė kelias provokacijas prieš JAV karo lai vą ir lėk-
tuvą Baltijos jūroje. Pana šių incidentų taip arti Lie-
tuvos sie nos neteko matyti jau seniai.

J. Olekas aiškino, kad taip Rusija vis bando tik-
rinti Vakarų reakciją  ir žiūri, kaip  toli gali nueiti.
Pradžioje, buvo kariniai veiksmai  Gruzijoje, po ku-
rių Lietuva ir jos Baltijos kaimy nės  reikalavo griež-
tesnės Vakarų vals tybių reakcijos. Ir atrodė, jog Ru-
 sija bus atbaidyta nuo tolesnių agre syvių veiks-
mų. Tačiu po kelių mėnesių Vakarai ir Rusija grįžo
prie „business as usual”, pasak ministro.

Tada Rusija ryžosi Krymo užėmi mui, po kurio
Vakarai pagaliau pritai kė griežtesnes sankcijas
prieš Ru si jos verslą ir politikos elitą. Bet da bar vėl

kai kurie Vakarų vadovai pra dėjo kalbėti, jog reikėtų
švelninti po zi cijas ir bendradarbiauti su Rusija, J.
Olekas teigė manąs, jog sankcijos yra labai efektyvios
ir jas būtina ne tik išlaikyti, bet ir griežtinti.

Lietuva siekia, kad nauja 2017 me tais Europoje
numatoma dislo kuoti karinė JAV brigada, aprūpin-
ta moderniausia ginkluote, būtų įkurta Baltijos ša-
lyse. Ministras sakė, jog Lie tuvos ir kitų Baltijos ša-
lių Vyriau sybės gerai supranta, jog priimančios ša-
lys turėtų apmokėti JAV karių ap gyvendinimo ir mai-
tinimo išlaidas, bet tai būtų rimčiausias įrodymas Ru-
 sijai, jog Europos rytų siena yra apsaugota.

Pokalbio pabaigoje pasiteiravau ministro apie jo
šeimyną, ir J. Olekas su pasididžiavimu papasakojo,
jog visi trys jo vaikai gyvena Lietuvoje, jis su žmo-
na turi aštuonis anūkus ir šioje srityje pralenkė kon-
servatorių Andrių Kubilių, su kuriuo kartu lan kėsi
Washingtone.  

J. Olekas (trečias iš k.) ir A. Kubilius (antras iš k.) susitikime su JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininku
John McCain (pirmas iš k.) ir jo pavaduotoju, senatoriumi Jack Reed. 

JAV analitinio centro „Atlantic Council” ir Lietuvos krašto apsaugos ministerijos surengta konferencija „Ginant Euro-
pos Rytų flangą”. Antras iš kairės Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.



čiai nepasinaudojo, nors pavojus buvo iškilęs visai
laivo įgū lai? Ko daugiau amerikiečių pareiški muose
„galėjo numušti, bet nenumu šė” – drą sos ar bailumo?

Žinoma, situacija subtili, pavojin ga. Karščiuotis
draudžiama. Nie kas negali pasakyti, kaip būtų nu-
ti kę, jei amerikiečiai pasielgtų kaip vi sai neseniai pa-
sielgė Turkija. Ir vis dėlto turime konkretų pavyzdį.
Nei pri dėsi, nei atimsi. Rusija nepradėjo Trečiojo pa-
saulinio karo, nenumetė atominės bombos. Ji su-
kluso, stabte lėjo. Ji jau nelinkusi taip dažnai ir
drastiškai erzinti karingųjų turkų. Rusijos atsakas
– silpnutis. „Nebe pirk sime turkiškų vaisių, rečiau va-
 žiuo sime į Antalijos kurortus ilsė tis”. Tik tiek. Iš di-
delės audros – ma žai lietaus. Rusija suprato: turkų
leng vai neįbauginsi.

O po amerikietiškojo „atsako” Baltijos jūroje Ru-
sija tapo tik įžūles nė ir agresyvesnė. Rusija pažemino
ne vien amerikiečius, bet ir mus, lie tuvius, ku-
riems į pagalbą skubėjo „Donald Cook”. Trijų Baltijos
valstybių saugumo klausimą ignoruoti lin kusiems
vokiečiams bei prancūzams suteikta dar viena ga-
limybė kurpti intrigas, esą geri prekybiniai santy-
 kiai su Rusija svarbiau nei lietuvių, latvių ir estų ap-
sauga. 

Tad oficialiojo Washingtono tūp čioji mas neno-
rint aiškiai pareikšti, jog Baltijos valstybes nuo
okupacijos šiuo metu apsaugos tik jų teritorijose sku-
biai dislokuoti gausūs koviniai, gerai ginkluoti ka-
riniai NATO da li niai, kelia nerimą. Juolab, jog ka-
rinis amerikiečių ir rusų susidūrimas tar si neiš-
vengiamas, jei valdžioje Krem liuje vis dar išliks V.
Putino gau ja. Ne išvengiamas ne kada nors vėliau, o
būtent – 2016-aisiais. Šiemet. 

Be abejo, galima manyti, kad Ru sijos opozicio-
nierius Ilja Ponomario vas, beje, vienintelis iš Rusi-

jos Dū mos deputatų balsavęs prieš Kry-
mo okupaciją ir aneksiją, blefuoja už-
simindamas apie karinių neramumų
ne išvengiamumą. Tačiau jis ofi cia liai,
viešai Californijoje, Stanford Uni versity,
pareiškė, kad „V. Putinas dar šiemet kė-
sinsis į NATO šalį, greičiausiai – į Lie-
tuvą” (15min.lt).  

Rusijoje lėšų pasisavinimu kalti-
namo rusų politiko I. Ponomariovo tei-
gimu, Lietuva greičiausiai nebus oku-

puota taip, kaip buvo okupuotas Krymas. Tačiau ka-
rinio pobūdžio pro vokacija prieš Lietuvą – tikėtina.
Tikėtina dabar, nes 2018-aisiais Rusi joje turėtų įvyk-
ti nauji prezidento rin  kimai. V. Putinui svarbu kuo
grei čiau pademonstruoti saviškiams, esą jo vado-
vaujama Rusija sugebėjo „nu galėti NATO aljansą”.
Jei nenugalėti, tai bent jau deramai pašokdinti bei
sukelti rimtų rūpesčių.

Tokie rusų opozicionieriaus perspėjimai atrodo
įtikinamesni nei nuo lat kartojami pažadai, girdi,
NATO be jokių dvejonių atliks parei gą, duotą Balti-
jos valstybėms. Šių eilučių autoriui sunku įsivaiz-
duoti, kaip savo įsipareigojimų tragedijos atveju lai-
kytųsi šiandieninės Vokie tijos ir Prancūzijos val-
džios, jei jau amerikiečiai tokie atlaidūs „raudo ną -
ją liniją” nuolat mindančiai Rusi jai.

Atvirai kalbant, ir mes, lietuviai, turime nuo-
dėmių. Ne visuomet pa trauklūs sau patiems. Šiam
teiginiui paremti labai tinka neseniai mirusio isto-
rinių romanų autoriaus rašytojo Petro Dirgėlos žo-
džiai, jog jei esi ma žas, trimis galvomis turi pranokti
kitus. Šiemet išleistoje knygelėje „Apie Karalystę”
(Petrą Dirgėlą kal bi na Vilius Bartninkas, išleido VšĮ
„Nau jasis Židinys – Aidai”) sakoma: „Kad lietuvis iš-
gyventų dviem trečdaliais tiek, kiek vokietis, jis turi
tris kartus daugiau dirbti”. 

Bet ar dirbame, stengiamės, ver čia mės per gal-
vą įtikinėdami kad ir tuos pačius agresyviosios Ru-
sijos my lėtojus Berlyne ir Paryžiuje? Juk daugelio
mūsų tikslas – ne kuo daugiau, o kuo mažiau dirb-
ti. Norim būti tokie pat atsipalaidavę kaip vo kie čiai,
prancūzai. Kuris iš mūsų svajoja apie tris kartus in-
tensyvesnį darbą valstybės labui nei iki šiol? Nega-
lima norėti, kad Lietuva sąjungininkams iš Aljanso
labiau rūpėtų nei mums patiems. 

kelia, visa tiki, vis kuo viliasi” (1 Kor 13,
4–7). Tokia meilė trokšta kitame regė-
ti ir ugdyti gėrį, apdovanoti tuo gėriu
net ir to nenusipelniusį. Duodamas
naująjį meilės įsakymą Jėzus būtent
mo ki niams ir pabrėža: „kaip aš jus
mylėjau!” Ne kaip pasaulis ir jo žmonės
myli, vadovaudamiesi savo žmogiško-
siomis pajautomis, bet kaip pats Jė zus
juos mylėjo, t. y. mažus, nevertus ir nuo-
dėmingus, bet visiška meile iki mirties
ant kryžiaus. 

Jei siekiame paklusti naujajam
Jėzaus įsakymui, turime savyje puo se-
lėti agapę, o iš tiesų ieškoti ir siekti pa-
ties Kristaus. Tai reiškia išgryninti
savo širdį, paruošti ten vietą mei lei, kad
per mus ji lietųsi gerumu ki tiems. Juk
jei patys neturėsime Kris taus meilės
širdyje, kaip ją dovano si me kitiems?
Negalime duoti to, ko ne turime. Mylė-
ti – tai trokšti kitam (koks jis bebūtų)
gėrio ir valingai da ryti gera. Agapė ir
yra valios meilė, kuomet mumyse gy-
venantis Kristus myli taip, kaip mes pa-
tys iš savęs ne galėtume. Kristus apie tai
jau ne sykį yra anksčiau kalbėjęs: „Jei
mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia
jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai
myli juos mylinčius. Jei darote gera
tiems, kurie jums gera daro, tai koks
jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai
taip daro”. (Lk 6, 32–33) Meilė tobu-
liausia tuomet, kuomet myli, kai mylėti

žmo giška prasme, atrodytų, neverta
ar net neįmanoma. Kristaus meilė my -
li nevertą, kad jis taptų vertas. Tad gi
kuomet mylime Kristaus meile kitus,
tada tampame panašūs į jį, kas iš esmės
yra kiekvieno krikščionio pašauki-
mas ir pagrindinė siekiamybė. Jėzus
tai pabrėžia sakydamas, kad būtent
„iš to visi pažins, kad esate mano mo-
kiniai...” (Jn 13, 35).

KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Šį, penktąjį Velykų, sekmadienį,
užuot ir toliau stebėjęsi prisikė-
lusiojo Jėzaus pasirodymais apaš -

talams, esame evangelisto Jono vėl
nu vedami prie Paskutinės vakarienės
stalo. Iš skirtinė vieta, kurioje surinkęs
savo mokinius, Jėzus jiems taria atsi-
svei kinimo žodžius, ypač pabrėžda-
mas du dalykus: Žmogaus Sūnaus iš ke-
 lia vimą ir naująjį meilės įsakymą. Tu-
 rint galvoje, kokioms aplinkybėms su-
siklosčius Mokytojas surenka mo ki-
nius paskutinįjį vakarą, suprantama,
kad mokiniai čia gauna esminius ir pa-
čius svarbiausius pamokymus. Iš kon-
teksto jau žinome, kad Jėzus tą vakarą
su apaštalais vakarieniavo, dalijosi
duona ir gėrė iš vienos taurės, nuplovė
jiems kojas, liudydamas savu pavyz-
džiu, ko iš savo mokinių tikisi, kad jie
irgi taip elgsis. Galiau siai Jis jiems duo-
da naują įsakymą, „kad jūs vienas kitą
mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad
ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!” (Jn
13,34). Įdomu pastebėti, kad tai nėra pa-
siūlymas ar koks Jėzaus palinkėjimas
at sisveikinant. Tai įsakymas. Negana
to, naujas įsakymas. Galbūt kiltų klau-

simas, ar galima įsakyti ką nors mylėti?
Ar įmanoma mylėti, kai, tar kim, kai
kurie žmonės mums net ne patinka?

Jei savąjį meilės suvokimą grįsi me
antikine Platono suformuluota mei-
lės koncepcija, įvardijančia ją žo džiu
eros, tuomet vargiai ar pavyks. Mat pla-
toniškasis erosas – tai emo cinė meilė,
kai remiamasi subjekty viomis simpa-
tijomis ir prigimtiniais jausmais. Tokia
egocentrinė meilė reiškiasi per jos
centre esantį indivi dą ir tai, kas būtent
jam teikia ma lo numą. Tokios meilės ne-
reikia smerkti, nors ji netobula ir ne-
pastovi, nes pažeista prigimtinės nuo-
dėmės, ta čiau ją reikia tobulinti, au-
ginti, kelti aukštyn, kad siektų tobu-
losios meilės – agapės – lygmens.

Agapė – antgamtinė meilė, kurią
mums rodo krikščionybė. Pagal krikš  -
čionišką sampratą Dievas yra agapė –
meilė, nužengianti ant žmogaus ir my-
linti tai, kas meilės neverta, idant tap-
tų verta. Tai nešališka ir nesuintere-
suota meilė, veikianti vien todėl, kad
yra meilė, būtent apie ku rią šv. Paulius
rašė Laiške korin tie čiams: „Meilė kant-
ri, meilė malonin ga. (...) Neieško savo
naudos, nepa si duoda piktumui, pa-
miršta, kas buvo bloga; (...) Ji visa pa-
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GANY TOJO  ŽODIS

Meilė kantri, meilė maloninga

Agresyvūs Rusijos išpuoliai Bal ti jos jū-
roje – akivaizdūs. Per labai trumpą lai-
kotarpį – net keletas spjū vių tiek stip-
riausioms, tiek pažeidžiamiausioms
NATO valstybėms.

Rusijos naikintuvai imitavo ame-
 rikiečių eskadrinio minininko
„Do nald Cook”, plaukusio į Lie-

tuvą, už puo limą: tarp sparnuotosio-
mis raketomis ginkluoto JAV laivo ir rusiškų nai-
kintuvo buvo likę vos devyneri met rai. Paskui Rusi-
jos karo lėktuvai itin nesaugiu atstumu ore persekiojo
JAV žvalgybinį lėktuvą, paskui – incidentas Lenkijos
teritorijoje, dar – ir galimi Lietuvos oro erdvės pa-
žeidimai... Kol bus užbaigtas šis straipsnis, grei-
čiausiai išgirsime dar bent keletą pranešimų, kaip Ru-
sija įžūliai provokuoja į pagalbą pažeidžiamiau-
sioms NATO valstybėms skubančias įtakingiausias
Aljanso nares.

Politinės – karinės Rusijos intrigos Baltijos jūros
regione akivaiz džios. Kremlius siekia sukurti komp-
likuotą, nervingą atmosferą, kad JAV atsisakytų
planų dislokuoti gausius nuolatinius karinius dali-
nius Lietu vo je, Latvijoje, Estijoje. Kremliaus dik tato-
riui rūpi įpiršti nuomonę tik ramybę, komfortą bei
sotų gyvenimą vertinančiai Europai, kad trys Balti-
 jos valstybės – Rusijos įtakos zona. Imperininko Vla-
dimiro Putino pla nas sukurti atmosferą, jog NATO ir
Europos Sąjungai būtų paprasčiau gy venti be Vil-
niaus, Rygos ir Talino, – ne tik akivaizdus, bet dar ir
ge nia lus.

O štai JAV ir Europos atsargumas tampa nebe-
suprantamas. Nuola ti niai Vakarų bandymai dar
sykį pa bandyt įtikinti Kremliaus diktatorių liautis
grūmoti kumščiais, – net juo kingi. Vladimiro Putino
neperkalbė si. Nesutramdysi derybose. Įtikinti jį gali
tik jėga. Nejaugi per pastaruosius keliolika metų Was-
hingtono ana litikai, mokslininkai, ekspertai bei in-
 telektualai šito nesuvokė?

Oficialusis Washingtonas tvirtina, esą eskadri-
nio minininko „Do nald Cook” įgula turėjo teisę ir ga-
li my bę numušti pavojingai priartėjusius rusų karo
lėktuvus. Taip, tokią teisę ir tokias galimybes tikrai
tu rė jo. Kas gi tuo abejoja? Bet kodėl jomis ame rikie-

Iki pergalės arba pralaimėjimo
– devyneri metrai
GINTARAS VISOCKAS

Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org
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TELKINIAI

padėkojo šeimininkėms, pir-
mininkei Vidai Kos monienei
ir palaimino vaišes. 

O to maisto įvairumas ir
įman tru mas. Gražiai išdėsty-
tas, papuoštas. Neįmanoma
buvo visko išragauti, tad rei-
kėjo atidėti „kitiems me tams”.
O saldumynų stalas sma li-
 žiams buvo tikras rojus. Buvo
labai daug tortų: šokoladinių,
riešutinių, „Napoleonų”, „Mi-
kado”, „Beržo ša kų”, taip pat
braškių šokolade, viso kiausių
pyragaičų, „Skruzdėly nų” ir
ko tik ten nebuvo...

Kaip neįmanoma išvar-
dinti visų maisto patiekalų,

visų gardumynų, taip sunku
būtų išvardinti ir visas šei mi-
ninkes, prisidėjusias prie šios
šventės. Paminėjau pačią
šventės or ganizatorę Vidą
Kosmonienę, kuriai plojimais
padėkoti paprašė kun. Algis
Baniulis, bet lygiai tokią pa-
čią pagarbą ir padėką sve-
čiai reiškia ir visoms Vidos
pagalbininkėms, jos vaikams.
Jų dėka mes neužmirštame
senųjų tradicijų. Dar gražiau,
kad  šio  renginio pelnas bu-
vo skiriamas  pa remti   šį  lie-
tuvių centrą. Ačiū jums! Te-
gul Dievo ramybė lydi mus vi-
sus.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Gražiai pasakyta, kad Atvelykis „panašus į upelį,
kuris, ištryškęs iš Ve lykų šaltinio, ima šakotis, kad pa-
 siektų, atgaivintų ir atnaujintų kiek vieną, taip pat ir
tą, kuris negali įti kė ti nepamatęs. Atvelykis visiems
mums primena, kad esame pašaukti tyrumui”.
.

Prisiminkime senąsias tradicijas ir pasidžiau-
kime pavasariu, gamtos ir dvasios atgimi-
mu. Skuodiškiai že maičiai šią dieną, kaip ir

Velykų an trąją, bėgdavo kuo anksčiau miegan čiuo-
sius verba nuplakti, už tai gaudavo margučių. Že-
maitijoje per Atvely kį seniau būtinas patiekalas buvo
kiau šinienė. Šia diena baigdavosi ir velykinis sve-
čiavimosi laikas. Dzū kės nuo Velykų iki Atvelykio
audeklo nemesdavo, kad audžiant siūlai nesipainiotų.
O Šalčininkų apylinkėse nuo Ledų dienos iki pat Sek-
minių, sa vaitės trečiadieniais žlugto nevelėdavo, kad
ledai vasarą javų neišmuštų. Senovėje kiekviename
krašte buvo nusistovėjusios su katalikiškomis šven-
tėmis sietos tradicijos ir papročiai. Jie nyksta, yra
supaprastinami, ta čiau Atvelykio šventė liko. Atvely -
kiu užsibaigia Velykų švenčių ciklas.

Lemonte jau nuo seno dabščiųjų šeimininkių
moterų komitetas, vado vau jamas Bronės Nainienės,
ruošė At ve lykio šventes. Tada visko buvo daug:
daug šeimininkių sugūžėdavo, o stalai lūždavo nuo
maisto gausybės ir įvairumo. Vėliau moterų šeimi-
nin kių komitetui ėmėsi vadovauti Alė Ka raliūnienė.
Estafetę perėmė ener gin ga, meniška ir gabi šeimi-
ninkė Vi da Kosmonienė. Jai į pagalbą atėjo jos
dukra Lisa ir sūnus Robertas, tu rintis didelės prak-
tikos restoranuose, geras kulinaras. Žinoma, suruošti
Atvelykio šventę dabar yra daug sun kiau, nes senųjų
šeimininkių ratelis vis mažėja, o naujų šeimininkių
nėra taip lengva prisikalbinti. Bet Vida Kos monienė
įrodė, kad su gerais no rais ir įdėjus darbo galima
daug ko pasiekti. 

Atvelykio šventė Lemonte yra visų labai pa-
mėgta, nes ji džiaugs min ga, suburianti lietuvišką
bend ruomenę. Daugelis iš mūsų, jau „atidavę save”
vaikams ir anūkams per šv. Velykas, dabar, per At-
velykį, gali me pabūti tarp savo artimų draugų, at-
sikvėpti ir pasijausti svečiais. Už tokią galimybę esa-
me labai dėkingi darbščiosioms bitelėms, kurios dir-
 bo iš širdies ir suruošė nuostabią šventę. Pavasa-
riškais motyvais pa puoš ta salė skelbė pavasarį – su-
žėlu sių daigų vazonėliai puikavosi ant kiek vieno sta-
lo. Jau nekalbant apie akį traukiantį maistu nu-
krautą stalą, šalimais kitą – su įvairiausiais tortais,
pyragais ir kitais gardėsiais. Vis kas čia darbščiųjų
bitelių šeimi ninkių suruošta mums. Jos paaukojo
savo laiką ir energiją, kad galėtų mus pradžiuginti.

Popietę atidarė Dalia Maleiškie nė, trumpai su-
pažindinusi su Atvely kio švente. Jurgio Matulaičio
misijos direktorius dr. kun. A. Baniulis pa svei kino
visus su atgimstančiu pava sariu, su nauju atgimimu,

Atvelykio šventė PLC 

Pasaulio lietuvių centro moterų komiteto narės (pirm. Vida Kosmonienė) pakvietė į tradicinę Atvelykio šventę.                                                                                   Lino Meleiškos nuotr.

Iš k.: Birutė Kairienė, Svajonė Kerelytė, Genutė Radzevičienė. Stovi iš k.: Nijolė Nausėdienė, kun. Algimantas Baniulis,
Vytas ir Stasė Jagminai, Violeta Valaitytė ir Aldona Vaitienė. Leonido Rago nuotr.

Bostone bus
teikiamos konsulinės

paslaugos
Birželio 4 dieną Lietuvos Respub li-

kos generalinis konsulatas New Yor ke
rengia konsulinių pareigūnų išvyksta-
mąją misiją į Massachusetts valstiją,
Bostono miestą.

Konsulinės paslaugos misijos me tu
bus teikiamos Lietuvių namuo se, adre-
su 368 West Broadway, South Boston.

Konsulinės misijos metu bus pri-
imami Lietuvos piliečių prašymai dėl
pasų keitimo ir išdavimo, užsienyje re-
gistruotų civilinės būklės aktų įtrauki-
mo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios
vietos deklaravimo, konsulinės regist-
racijos. Taip pat bus at liekami notariniai
veiksmai ir priima mi prašymai dėl Lie-
tuvos Res pub likos pilietybės.

Užsiregistruoti konsulinių pa slau gų
gavimui ir dėl išsamesnės in formacijos
prašome skambinti į Lie tu vos generali-
nį konsulatą New Yorke tel. 1-212-354-7840
arba rašyti el. paštu konsuline.misi-
ja.ny @urm.lt

New Yorko generalinio konsulato info

Visuomet malonu pabendrauti prie pietų stalo.
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Š. m. balandžio 16 d. visi keliai vedė į Willowbrook Ball-
room, kuriame  vyko vienintelis ir nepa kartojamas kon-
certas,  nustebinęs ir ne ti kė tumais, ir muzikinio žanro įvai-
 rove. Daugeliui susirinkusiųjų  buvo smalsu pamatyti,
išgirsti ir įvertinti šio muzikinio projekto at likėjus,  tuo
pačiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad muzikos mylėtojams
išeivijoje apskri tai yra suteikiama tokia galimybė – sce-
noje vėl išvysti nepakartojamo balso savininką, vie ną ryš-
kiausių mūsų laikų teno rą Virgilijų Noreiką.  

Įdomiau sia, ko gero, buvo tai, kad šiam projektui
įgyvendinti buvo sutelktos įvairios muziki nės
pajėgos (žinomas muzikos pro diu seris ir kompo-

zitorius Gediminas Zu jus su styginių orkestru, Kęs-
tutis Stančiauskas su ansambliu „Street dancer”, Al-
degunda, ,,Dance Duo Studio” šokėjai). 

Šįkart maestro Virgilijus Norei ka į sceną žengė
kartu su išeivijos lietuviams žinoma dainų autore,
kompozitore ir atlikėja Aldegunda ir at liko  dainų
pynę, kuriai pritarė pia nistas Alvy das Vasaitis (ilgametis Lietuvių operos
choro meno vadovas ir dirigentas, taip pat ir geras maestro bičiulis). 

Prieš pasirodydama scenoje dai ninin kė Aldegunda neslėpė jaudulio (ne-
trukus turėjo išsipildyti jos ilgametė svajonė). Padėkojusi rėmėjams ir vi-
 siems susirin kusiems už gausų da lyvavimą,  šio projekto sumanytoja ir  įgy-
vendintoja pakvietė  gyvąją operos legen dą Virgilijų No reiką. Pasigirdus
pirmie siems  fortepijono muzikos garsams sėdintieji salėje su tartinai at-
sistojo ir  audringais plojimais iš reiškė pagarbą ir meilę nuostabaus balso
savinin kui (beje, neseniai at šven tęs  gar bin gą sukaktį, daininin kas spin-
duliavo tokia ener gija, kad visi suprato – kon certas bus nepa kar toja-
 mas!).

Pirmoje koncerto dalyje skambėjo lietuvių liaudies dainos (,,Va karo mal-
da”, ,,Oi, laukiau laukiau”, ,,Anoj  pusėj Dunojėlio”) ir kt., ištrau kos iš ope-
rų bei operečių. 

Ištaigingoje scenoje dainuojantis didis menininkas V. Noreika nepali-
ko nė vieno abe jingo. Pradėjus kažkam ploti į taktą ar maestro užtraukus
žinomą dai ną,  visi klausytojai darniais balsais pritardavo.  Menininkas savo
pasirodymą ,,pagar dino” anekdotu ir puikia nuotaika  užkrėtė visus susi-
rinkusius. Koncerto metu buvo be galo linksma ir malonu stebėti salėje sė-
dinčius mu zikos gerbėjus, kurie ne tik  audringais plojimais palydėdavo at-
likėjus, bet susikau pusiais veidas  ir filmavo, ir  fotografavo visą koncertą,
norėdami įamžinti šį retą pasirodymą. 

Po 20 minučių pertraukos su sirinkusiųjų laukė antros dalies koncer-
tas. Visi muzikos gerbėjai buvo puikiai  nusiteikę ir  smagiai bendravo tar-
pusavyje. 

Salė nuščiuvo ir buvo pakerėta,  kai pasigirdo garsaus muzikos pro diu-
serio ir kompozitorius Gedi mino Edvardo Zujaus sukurta kompozicija (pri-
tariant styginių instrumentų grupei, vad. Linda Veleckytė-Nussbaum),
,,Streetdancer” (vad. Kęs tutis Stančiauskas) pagrojo ,,Lithua nian Suite” kom-
poziciją, savo naujai sukurtą muziką ir žodžius dainoms susirinkusiųjų ver-
tinimui pristatė Aldegunda. Vir gilijus Noreika antroje dalyje  atliko jaus-
mingas, lyrines dainas (,,Švelnumas”, ,,Ten kur dingo vasara” ir kt.). Kon-
 certo metu išskirtine scenografija žiūrovų akį pama lonino   Sandros
Krumhorn-Stasaitis vadovaujamos šokių studijos „Dance Duo” šokėjai. 

Koncertą  apvainikavo Hanos ir Danilos duetas iš operetės ,,Links moji
našlė” ir ,,Užstalės daina” iš operos ,,Traviata” (atliko V. Noreika ir Alde-
gunda, akompanavo A. Va sai tis). 

Renginio organizatoriai buvo išradingi – vaikučius saugojo auklės, per-
traukos metu buvo galima mė gau tis ,,Bravo Bites Catering” (vadovė Aud-
ra Januškienė) gardžiai paruoštais užkan dėliais, arbata bei kava.

Šis neeilinis renginys praėjo nepastebimai. Projekto organizatoriai pa-
aukojo daug bemiegių valandų  planuojant tokį didelės apimties  koncer-
tą, kuriam prireikė itin kruopštaus ir gan ilgai trukusio pasiruošimo.

Puiku, kad ši šventė  buvo apvainikuota sėkme – visi buvo laimingi ir
patenkinti. Ilgai lauktas koncertas nenuvylė!

,,Draugo” info

Svajonės pildosi kartu su muzika

Dainų žodžių autorė ir muzikos kūrėja, dainininkė Aldegunda:
,,Sce noje stovėti šalia tokio grando kaip maestro Virgilijus Noreika
ilgą laiką buvo mano svajonė, net nesitikėjau, kad kada bus lemta
tam išsipildyti.” Audronės Kižytės nuotr.

Nuostabią muzikos, dainų ir šokio šventę gausiai susirinkusiems dovanojo (iš k.): muz. Alvydas Vasaitis,
Kęstutis Stančiauskas (grupės ,,Streetdancer” vadovas), Aldegunda (projekto sumanytoja ir įgyvendinto-
ja),  maestro Virgilijus Noreika ir styginių orkestro dalyviai (vad. Linda Veleckytė-Nussbaum).

Sandros Scedrinos  nuotr.

Prie šventinio stalo artimos draugės neslėpė savo susižavėjimo koncertu. Iš k.: jubiliatė Alina Sutterlin, džiaugė-
si, kad tai – geriausia dovana Gimtadienio proga; Rima Astrauskienė teigė, kad šis koncertas – žavingas; Danutė
Kairienė mintimis keliavo į vaikystę; Audra McCarthy pajuto  nostalgiją, o Ligitai Regan sušuko: ,,nepakartoja-
mas!”

Savanorės  nuoširdžiu darbu prisidėjo organizuojant šią šventę (iš k.): Daiva Vaitkienė,
Jūratė Jankauskaitė ir jų draugė  Diana Aleknaitė (kelionių planuotoja, žurnalo ,,YouGoWild”
įkūrėja).              Audronės Kižytės nuotraukos

Visi vakaro svečiai galėjo mėgautis gardžiomis užkandėlėmis ir kava, kurias ruošė ,,Bra -
vo Bites Catering” savininkė Audra Januškienė kartu su vaikais Kipru ir Liepa.
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Balandžio 16 d. Ateitininkų na muose Lemonte įvyko
Ateitininkų šalpos fondo metinis susirinkimas. Šalpos
fondas remia ateitininkų veiklą bei kitus lietuviškus,
kultūrinius, krikščioniškus visuomenei vertingus už-
mojus.

Susirinkimą pravedė valdybos pir mininkas
Audrius Rušėnas. Jis prisiminė ir pagerbė
šiais metais mi rusius fondo narius. Sekretorė

Laima Aleksienė perskaitė praėjusių metų susi-
rinkimo protokolą, po to sekė įvai rūs pranešimai. Ta-
rybos pirmi nin kas Gediminas Damašius pa si džiau-
gė, kad taryba dirba atsakingai. Per metus surengė
5 posėdžius, per kuriuos aptarė dotacijų prašymus
ir įvertino palūkanų augimą. Valdybos pirmininkas
Audrius Rušėnas pabrė žė, kad pereitais metais Šal-
pos fondas parėmė ateitininkų stovyklas, filmo apie
Pabaltijo universiteto kūrimą, šv. Mišių filmavimą
Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo bažnyčioje Čikago-

je bei jaunimo užimtumo prog-
ramą Lie tuvoje. Iždininkas Vik-
toras Kaufma nas glaustai patei-
kė fondo apyskaitą.  Fonde dabar
yra beveik 830 000 do le rių. Šiais
metais investicijos bei au kos pa-
didino iždą per 40 000 do le rių. Re-
vizijos komisijos narė Pranutė
Do manskienė perskaitė komisi-
jos raštą liudijantį, kad knygos
yra vedamos tvarkingai. Po to
vyko rinkimai. Trys nariai – Ge-
diminas Damašius Vyte nis, Da-
mušis ir Vidas Neverauskas už-
baigė savo kadencijas. Į tarybą
bu vo išrinkti vėl kandidatavęs Vi-
das Ne verauskas, bei po vienerių
metų per traukos sugrįžę Petras V.
Kisielius ir Palmyra Janušonie-
nė-Westholm. Jie dabar dirbs

kartu su taryboje pa siliekančiais Laima Aleksiene,
Vik toru Kaufmanu, Vida Kupryte, Laima Garbon-
kiene, Daine Quinn ir Audriu mi Rušėnu. Į revizijos
komisiją buvo perrinkti Pranutė Domanskienė, Ed-
 mundas Vasiliauskas ir Sigutė Dama šienė.

Ypatingą pranešimą susirinkime perskaitė Lai-
ma Šalčiuvienė, kuri da lyvavo Šalpos fondo tarybos
darbe Lietuvai laisvėjant – tuo metu, kai išeivijoje
veikianti Ateitininkų fede racija buvo perkelta į
Lietuvą, o Šal pos fondas turėjo būti pertvarkytas į
sa varankišką organizaciją. Ji papa sa  kojo korpora-
cijos pertvarkymo isto riją, bei pastebėjo, kad tuo
metu Šalpos fonde buvo sudaryti keli maži fondeliai
specialiems reikalams.

Po metinio susirinkimo naujoji ta-
ryba pasiskirstė pareigomis. Nau juoju
tarybos pirmininku paskirtas Petras
V. Kisielius, o valdyboje pirmi ninku
pasilieka Audrius Rušėnas, sek retore –
Laima Aleksienė, iždi nin ku – Viktoras
Kaufmanas. 

Vakarienė nudžiugino 
muzikine programa

Po metinio susirinkimo, vakare,
fondo  rėmėjai ir  geradariai rinkosi
Ateitininkų namų menėje šeimy niš kai
pavakarieniauti. Besileidžianti saulė
šiltai apšvietė baltomis staltie sėmis ir
gaiviais žaliais akcentais papuoštą
salę. Menė ūžė nuo gyvų dis kusijų ir
linksmų juokų. Sve čiams susėdus prie
stalų, Audrius Rušėnas gyvai ir entu-
ziastingai vedė vakaro programą. 

Vakarienės metu Šalpos fondas
ypatingai pagerbė lietuvišką kata li kiš-
ką spaudą ir jos darbuotojus.  Laik raš-

čiui ,,Draugas” paskirtą auką priėmė ,,Draugo”
vyr. redaktorė Ra munė Lapas. Už puikiai redaguo-
jamą laikraštį padėkota redaktorei, o už įdo mius iš-
spausdintus pokalbius bei istorinius straipsnius
,,Draugo” puslapiuose – Raimundui Lapui.  Šalpos
fondas taip pat pasidžiaugė Ateitinin kų spaudos dar-
buotojomis Ramune Kubiliūte ir Vida Kupryte. Jau
daug metų vakarienės ruoša, bilietų platinimu, sve-
čių registravimu, talki nin kų sutelkimu ir stalų su-
tvarkymu po vakarienės rūpinasi Pranutė Do mans-
kienė. Šalpos fondo valdyba už jos nesavanaudišką
nusiteikimą vi sur ir visada padėti padėkojo Pranu-
 tei įteikėgėlių puokštę. 

Po skanios Zitos Kušeliauskienės vakarienės nu-
skambėjo ypatinga me ninė programa. Jaunos atei-
tininkijos atžalos  – sesutės Lilė, Marisa ir Nora Sa-
dauskaitės, griežė Handelio kūrinį ir filmų muzikos
bei miuziklų pynę, o Simona Minns kankliavo ir pa-
 dainavo, jos vyrui Dorsey Minns pritariant trom-
bonu. Į liaudies dainų dainavimą Simona įtraukė ir
visą salę. 

Po programos salė vėl subruz dėjo gyvu klegesiu
ir juoku – svečiai nenoriai skirstėsi į namus. 

Po tokio smagaus šilto pobūvio, turbūt ne vienas
pagalvojo: kaip pa remti Ateitininkų šalpos fondą?
Visi yra kviečiami tapti AŠF nariais ir rėmėjais. Di-
delių formalumų nėra: čekį išrašykite Ateitis Relief
Fund ir išsiųskite adresu: 1380 Castlewood Drive, Le-
mont, IL 60439. Pridėkite pastabą, kad auka skiria-
ma Šalpos fondui, taip pat parašykite savo pa vardę
ir adresą, kad taryba žinotų, kam padėkoti. Už kiek-
vieną 100 dol. auką suteikiamas vienas balsas Šal pos
fondo susirinkimuose.

– Vida Kuprytė

Ateitininkų šalpos fondo
Metinis susirinkimas ir vakarienė

2016–2017 m. AŠF taryba. Sėdi (iš k.): Dainė Quinn, sekretorė Laima Alek-
sienė, Vida Kuprytė ir Palmyra Janušonienė. Stovi: Vidas Neverauskas, nau-
jai išrinktas tarybos pirm. Petras V. Kisielius,  valdybos pirm. Audrius Ru-
šėnas ir iždininkas Viktoras Kaufmanas. Nuotraukoje nėra Laimos Gar-
bonkienės. Gedimino Damašiaus nuotr.

Šešerius metus vadovavęs AŠF tarybai, Gediminas Da-
mašius, šįmet pasitraukė iš pirmininko pareigų, tačiau pa-
žadėjo toliau padėti ir patarti AŠF darbuose. 

Simona ir Dorsey Minns džiugino svečius nuotaikinga muzikine programa
Atei  tininkų šalpos fondo pokylyje.

Trys sesutės Sadauskaitės — Nora, Marisa ir Lilė smuikuoja Ateitininkų šalpos fondo vaka-
rienėje. Jono Kuprio nuotraukos

Atviras laiškas-padėka Ateitininkų šalpos fondui

Jūs mokate priblokšti!
Iš pradžių – jaukia ir nepaprastai draugiška aplinka, kai įėjęs jautiesi ne tik kaip

laukiamas svečias, bet ir kaip senas draugas. Taip pat – savo užkrečiančiu links-
mumu, noru ir sugebėjimu džiaugtis vienas kitu.

Po to – pavadindami mus su Raimundu ,,garbės svečiais”. Turiu prisipažin-
ti, kad teko priimti ir pristatyti daug ,,garbės svečių”, bet būti pačiai – pirmą kar-
tą. Truputį keista, bet malonu!

Vakarienė – nuostabi, muzikinė programa – žavinga, nuotaika – puiki! Ir dar
– apdovanoti! Priimdama jūsų padėką už mūsų darbą noriu užtikrinti jus, kad pa-
dėka – abipusė. ,,Draugas” dėkingas ateitininkams, kad per Vidą Kuprytę taip gra-
žiai ir gyvai jau daug metų pristato organizacijos žmones ir veiklą. Dėkingas, kad
pastebi mūsų pastangas, kad įvertina mūsų darbo rezultatus. Dėkingas už jūsų
labai konkrečią paramą laikraščiui – solidžią piniginę dovaną. Dirbdami kartu ga-
lime daug pasiekti, nes mūsų matematika yra: 1+1 – tai ne 2, o 4, 6 ar ne visi 10!

,,Draugo” ir asmeniškai Raimundo bei savo vardu – 
Ramunė Lapas
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Vyresnieji lietuviai gal ir žino,
kas tai yra Lietuvių vyrų klu-
bas, tačiau dauguma mūsų

apie šią organizaciją nebuvome gir-
dėję. Pasirodo, kad ši garbinga orga-
nizacija savo veik lą pradėjo dar 1908
metais Bridge porte, CT. Įkurta ji buvo
tam, kad galėtų padėti lietuviams ne-
laimėje: susirgus, netekus darbo, mir-
ties atveju. 1911 m. sausio 4 d. organi-
zacija Lithuanian Young Men’s So-
ciety vardu buvo inkorporuota Con-
necti cu to valstijoje ir savo veiklą tęsė
daugiau nei 100 metų. Ilgainiui jos
veikla išsiplėtė, ji turėjo per 600 narių.
Jos nariais galėjo tapti lietuviai vyrai
nuo 18 metų amžiaus. Nariu galėjo tap-
 ti ir ne lietuvis, jei jis buvo vedęs lie-
tuvę. Posėdžiuose buvo draudžiama
kalbėti religiniais ir politiniais klau-

VILMA KAVA

Balandžio 17 dieną įvyko Psicho loginės
ir dvasinės pagalbos draugijos (PDPD)
metinis ataskaitinis susi rinkimas. 

Draugija renkasi keletą kartų
per metus aptarti įvairius klau-
simus, o šis susirinkimas buvo

skirtas išklausyti jos narių bei valdy-
bos ata skai tas apie savanorišką veik-
lą per metus. 

Buvo išklausyta ir draugijos iždi-
 ninkės bei revizijos komisijos ata s-
kai ta. Susirinkimo metu rinkimų ne-
 buvo – draugijos pirmininkas, val-
 dyba ir komisijos renkamos dvejiems
metams, ir tokie rinkimai vyko pernai.
Nuo 2008 metų veikiančios drau gijos
pirmininkas yra kunigas dr. Valdas
Aušra. 

Susirinkimas vyko gražioje Tė-
 viš kės lietuvių liuteronų bažnyčioje
(5129 Wolf  Rd., Western Springs, IL
60558), kurioje tarnauja draugijos val-
 dybos narys kunigas Liudas Mi liaus-
kas.

Draugijos susirinkimai yra atvi ri,
juose gali dalyvauti visi, kuriems įdo-
mi draugijos veikla, taip pat no rin tys
gali prisijungti prie savano ria vimo. 

Džiugu, kad šiame susirinkime
da lyvavo ir svečių, išreiškusių savo pa-

siūlymus bei dalyvavusių diskusijose. 
Psichologinės ir dvasinės pagalbos

draugijos pagrindinė veikla bendruo-
menei žinoma pagal tris sritis: pa gal-
bos telefonas, savitarpio pagalbos gru-
pės ir paskaitos. Pirma die niais ir ket-
virtadieniais nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
visus metus galima skam binti nemo-
kamu pasitikėjimo telefonu 866-438-
7400 ir pakalbėti dėl iškilusių dvasinių
ar psichologinių klausimų su budin-
čiais apmokytais savanoriais profe-
sionaliais psichologais, draugijos na-
riais. 

Savitarpio grupių susitikimai pa-
prastai rengiami rudenį ir pava sa rį, jie
vyksta Ziono liuteronų bažny čioje Oak
Lawn bei Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Susirenka mišrios grupės ir
taip pat vien tik moterys. Pa skaitos
rengiamos pagal atsirandantį poreikį
Pasaulio lietuvių centre. Susirinkimo
metu draugijos na riai kiekvienas pa-
pasakojo, ką nu veikė per metus bei dis-
kutavo,  kaip  galėtų pagerinti sava-
norišką tarnystę lietuvių bendruome-
nės narių la bui. Sava norystės altruis-
tinė  veikla –  rimtas įsipareigojimas
suteikti para mą jos ieškančiam  žmo-
gui. 

Vilma Kava – Psichologinės ir dva-
sinės paramos draugijos atstovė.

Dvasinės tarnystės savanoriai

Iš k. stovi: Juozas Polikaitis, Inga Wilke, Elena Ablingytė, Vilija Aukštuolis; už jų – Daiva
Kahraman (viešnia), Ona Radzevičienė, Vilma Kava, Živilė Jerominienė, kun. dr. Valdas Auš-
ra, Aneta Kastrickienė ir kun. Liudas Miliauskas.                                         PDPD archyvo nuotr.

Organizacijos inkorporavimo do kumento
kopija. 

Lietuvių Fonde – 
naujas vardinis fondas

Lietuvių vyrų klubas švenčia savo 15 metų sukaktį 1923 metais. LVK archyvo nuotr.

KAN. BERNARDAS TALAIŠIS 

Kovo mėnesį Tėvų Pranciškonų koplyčioje (St. Pete Beach,
FL) šv. Mi šias koncelebravo J. E. arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, Lietuvos Vysku pų Konferencijos delegatas

užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Ed mundas J. Putrimas,
monsinjoras Al gimantas Bartkus, kun. dr. Matas Čy vas ir kan.
Bernardas Talaišis. Jie ir būre-
lis tikinčiųjų meldėsi už Jubilia -
tą kun. dr. Matą Čyvą, dėkodami
Die vui už Jam suteiktas malo-
nes per 75 kunigystės metus ir
100 metų am žiaus. J. E. arki-
vyskupas pasakė nuo stabų pa-
mokslą ir pasveikino Jubi lia tą
abiejų jubiliejų proga. Jo Šven-
te ny bė Popiežius Pranciškus at-
siuntė savo apaštalinį palaimi-
nimą, kurį per skaitė ir įteikė Ju-
biliatui prelatas E. Putrimas. J.
E. arkivyskupas atve žė iš Lie-
tuvos Kauno arkivyskupo me t-
ropolito ir Panevėžio vyskupijos
apaštalinio administratoriaus
J. E. Lion gino Virbalo, SJ, ir
Kauno kuni gų seminarijos rek-
toriaus mons. teologijos lic. Au-
reliaus Žukausko sveikinimo

Kauno arkivyskupas emeritas
J. E. Sigitas Tamkevičius lankėsi Floridoje

Stovi (iš kairės): monsinjoras Algimantas Bartkus, kan. Bernardas Talaišis, J. E. arkivyskupas
Sigitas Tam kevičius, prel. Edmundas J. Put ri mas. Priekyje – kun. dr. Matas Čyvas.                                         

Kęstučio Kazlausko nuotr.

laiškus, kuriuos pats perskaitė ir įteikė Jubilia-
tui.  

Jubiliatas kun. dr. Matas Čyvas gimė 1916m.
balandžio 20 d., įšventintas kunigu 1941 m. sausio
26 d. St. Pe tersburgo visuomenė dar ruošiasi
svei kinti Jubiliatą jo gimtadienioproga.

Ilgiausių metų!

Lietuvių Fondas neseniai gavo advo-
kato Thomas L. Kanasky, Jr. iš Bridge-
porto, Connecticuto, laišką, ku  riame jis
rašė, jog  nustojus veikti Lietuvių vyrų
klubui (LVK – Lithua nian Young Men’s
Society, Inc.) buvo nu tarta likusias šio
klubo lėšas – 131 000 dol. – pervesti į
Lietuvių Fondą ir įkur ti čia vardinį fon-
dą. Šio fondo lėšos bus skiriamos stu-
dentų stipen dijoms ir projektų paramai,
pirmenybę teikiant Connecticuto vals-
tijai. 

simais. Organizacija buvo finansiškai
pajėgi ne tik teikti socialinę pa galbą
Bridgeporto lietuvių bendruo menės
lietuviams, bet ir išlaikė biblioteką,
chorą, daug dirbo lituanistinio švieti-
mo baruose, prisidėdavo ruošiant įvai-
riausius kultūrinius ren ginius.

Deja, taip jau gyvenime būna, kad
organizacijos susikuria, auga, kles ti,
merdi ir išnyksta ar formaliai užsida-
ro. Taip atsitiko ir su Lietuvių vyrų or-
ganizacija – 2014 metais ji nutraukė
savo veiklą, o likusias jų sąskaitoje lė-
šas nutarė pervesti Lie tu vių Fondui,
įkuriant čia vardinį fondą. 

Taigi, prieš daugiau nei 100 metų
įkurtos organizacijos darbai bus tę sia-
mi toliau. Gal kiek kitaip, bet geros idė-
jos bus įgyvendinamos. Lietuvių Fon-
das dėkingas už pasitikėjimą ir yra įsi-
tikinęs, kad tik savitarpio bendradar-
biavimas ir pasitikėjimas leis iš kartos
į kartą nešti lietuvybės vė lia vą. 

Lietuvių Fondo info
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Baigė nagrinėti Medininkų bylą
Vilnius (BNS) – Lietuvos apelia-

cinis teismas baigė nagrinėti Medi-
ninkų žudynių bylą, kurioje kalėti iki
gyvos galvos nuteistas buvęs omoni-
ninkas Konstantinas Michailovas. Tei-
sėjai, išklausę nuteistojo paskutiniojo
žodžio, pranešė, kad sprendimas šioje
byloje bus skelbiamas birželio 6 dieną.

Medininkų žudynių bylos nagri-
nėjimas Apeliaciniame teisme užtru-
ko ilgiau nei ketverius metus – pir-
masis posėdis įvyko 2012 metų sausį.
Per šį laikotarpį teismas gynybos ir
prokuratūros prašymu apklausė liu-
dytojus, siuntė teisinės pagalbos pra-
šymus į Latviją ir Rusiją dėl buvusių
omonininkų apklausų, tačiau pasta-
rieji prašymai nebuvo įvykdyti.

Latvijos pilietį K. Michailovą 2007

metų lapkričio 28 dieną sulaikė Lat-
vijos teisėsauga, remdamasi Lietuvos
išduotu Europos arešto orderiu. Lu-
kiškių tardymo izoliatoriuje jis laiko-
mas nuo 2008-ųjų sausio. Vėliau pa-
aiškėjo, kad teisiamasis yra įgijęs ir
Rusijos pilietybę.

Vilniaus apygardos teismas nuo-
sprendžiu nustatė, kad K. Michailovas,
dirbdamas Sovietų sąjungos Vidaus
reikalų ministerijos vidaus kariuo-
menės ypatingosios paskirties milici-
jos būrio (OMON) milicininku, tyčia
nužudė tarnybos pareigas vykdžiu-
sius Lietuvos muitinės ir policijos pa-
reigūnus bei pasikėsino nužudyti
Tomą Šerną.

Nuosprendį nuteistasis apskun-
dė, jis prašo būti visiškai išteisintas.

Vilnius (BNS) – Izraelio Tel Avivo
mieste dėl grėsmių šalies nacionali-
niam saugumui buvo sulaikyta Lietu-
vos pilietė Gabrielė Tervidytė. 

„Izraelio pareigūnai ją sulaikė dėl
priežasčių, keliančių grėsmę nacio-
naliniam saugumui”, – sakė užsienio
reikalų ministro atstovas Kęstutis
Vaškelevičius.

Pasak jo, pokalbio su Lietuvos

konsulu metu G. Tervidytė neturėjo
nusiskundimų dėl laikymo sąlygų ir
konsulinės pagalbos jai nereikėjo.

G. Tervidytė artimiausiu reisu tu-
rėtų būti grąžinta į Lietuvą.

Sulaikytosios motina Elena Ter-
vidytė teigė, kad dukra pastaruoju
metu įgyvendino projektus palesti-
niečių teritorijoje.

Vilnius (Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos info) – Emigravę
Lietuvos piliečiai, ketinantys grįžti ar
jau grįžę neretai susiduria su specifi-
nėmis psichologinėmis problemomis,
jiems nelengva vėl įsilieti į darbo rin-
ką, atkurti santykius su šeima ar drau-
gais. Jiems padėti pradėta teikti psi-
chologinė pagalba internetu.

Psichologinės konsultacijos inter-
netu teikiamos jau nuo balandžio. Pro-
fesionalių psichologų teikiamos kon-
sultacijos emigrantams, susidūrusiems
su įvairiomis socialinėmis ar psicho-

loginėmis problemomis, kylančiomis
dėl apsunkintos adaptacijos grįžus arba
išvykus iš Lietuvos, padeda išvengti
rimtesnių psichikos sutrikimų, stipri-
na jų emocinę būklę. Asmenys, grįžę
arba ketinantys grįžti į Lietuvą, turės
galimybę gauti nemokamą anoniminę
psichologinę pagalbą internetu (dau-
giausia per nemokamą programą „Sky-
pe” arba el. paštu).

Daugiau informacijos dėl konsul-
tacijų teikimo – www.psyvirtual.lt/
svetainėje.

Vilnius (LRT.lt)
– 2018 m. nepriklau-
somybės šimtmetį
minėsianti Lietuva
šventę prisistatys
spalvingai, moder-
niai,  žvelgdama    į
atei tį. Valstybės at-
kūrimo šimtmečio
proga Lietuva pasi-
puošė nauju logoti-
pu, ženkline siste-
ma, atnaujintu ofi-
cialiu šalies inter-
neto puslapiu. Šven-
tinė simbolika yra
viešai prieinama ir
nemokama.

Naujasis dizainas persikėlė į ofi-
cialią šalies svetainę. Sprendimai iš-
samiai pristatomi tam sukurtame vaiz-
do įraše.

Vizualinio identiteto autorius To-
mas Ramanauskas sako, kad Lietuva
šią ypatingą progą turi švęsti aukštai iš-
kėlusi galvą ir pasipuošusi ženklu, ku-
ris yra pasaulinių tendencijų priešaky,
rodantis kokia ambicinga yra šalis.

Idėjos autorius pabrėžia, kad šis

projektas neapsiribojo tik logotipo kū-
ryba, bet išsiplėtė į visą vizualinės ko-
munikacijos sistemą. Ženklas pradėtas
kurti nuo žodžio „Lietuva” raidžių, ku-
rioms tampa pagrindu, formuojančiu
bet kurį vizualinį šventės elementą –
nuo logotipo iki ikonografijos, viskas
sukurta iš valstybės pavadinimo. Ženk-
linimo sistemoje – penkios spalvos: na-
cionalinės vėliavos įkvėptos geltona,
žalia, raudona, ir pagalbinės, pilka ir
juoda.

Olimpija, Graikija (BNS) – Rio de
Janeiro olimpinių žaidynių ugnis ba-
landžio 21 dieną buvo įžiebta senovinės
Olimpijos griuvėsiuose Graikijoje,
pradedant olimpinio deglo nešimo es-
tafetę prieš pirmąją olimpiadą Pietų
Amerikoje.

Keturis mėnesius truksiančios

olimpinio deglo nešimo estafetės marš-
rutas kirs dalį Graikijos ir daugelį Bra-
zilijos miestų, kol galiausiai ugnis pa-
sieks stadioną „Maracana” Rio de Ja-
neire rugpjūčio 5 dieną, per olimpiados
atidarymo iškilmes.

Deglą per Braziliją neš  iš viso apie
12 tūkst. atletų.

Sofija (BNS) – Bulgarija įvedė
privalomą balsavimą rinkimuose, vy-
riausybei tikintis, kad šis žingsnis pa-
didins itin mažą rinkėjų aktyvumą ir
padės kovoti su balsų pirkimu vieno-
je labiausiai korumpuotų Europos Są-
jungos šalių.

Pagal parlamento patvirtintą prie-
monių paketą, nebalsavę bulgarai bus

išbraukiami iš rinkėjų sąrašų ir turės
iš naujo registruotis, jei norės daly-
vauti kituose rinkimuose.

Privalomo balsavimo tvarka įves-
ta tik keliose šalyse, o pažymėtinos iš-
imtys yra Australija ir Argentina.

Naujieji pokyčiai Bulgarijoje įsi-
galios per prezidento rinkimus, kurie
vyks spalį.

Maskva (BNS) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka pasirašė įsta-
tymą, uždraudžiantį rodyti šalyje visus
filmus, sukurtus Rusijoje po 2014 m.,
kai Maskva aneksavo Krymo pusiasa-
lį.

Įstatymas draudžia rodyti po 1991
metų Rusijos bendrovių arba tos šalies
piliečių sukurtus filmus, jeigu jie šlo-
vina (Rusijos) vyriausybės institucijų

darbą.
Kijevo ir Maskvos santykiai dra-

matiškai pašlijo, kai Rusija aneksavo
Ukrainai priklausantį Krymo pusia-
salį, taip pat, kaip manoma, ėmėsi
teikti pagalbą prorusiškiems separa-
tistams Rytų Ukrainoje.

Kautynės tarp separatistų ir vy-
riausybės pajėgų nusinešė jau per 9,1
tūkst. žmonių gyvybių.

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus bendrosios audienci-
jos dalyviams priminė Ukrainoje dėl
konflikto kenčiančius gyventojus ir
savo paties paskelbtą iniciatyvą šį sek-
madienį, balandžio 24 dieną, visose Eu-
ropos bažnyčiose surengti rinkliavą už
Ukrainą. 

Popiežius Pranciškus surinktų

aukų paskirstymui Ukrainoje įgaliojo
Popiežiškąją tarybą „Cor Unum”. Ta-
ryba savo ruožtu pranešė, kad popie-
žius įnešė pradinę fondo sumą ir kad
šie pinigai, kartu su surinktais ba-
landžio 24-sios rinkliavoje bus skirti
tūkstančiams nukentėjusios zonos gy-
ventojų ir Ukrainos vidaus pabėgė-
liams.

Oslas (LRT.lt) – Anders Breivik lai-
mėjo žmogaus teisių bylą prieš Nor-
vegiją. Oslo teismas patvirtino, kad jo
kalinimo sąlygos yra nežmoniškos ir
žeminančios bei nesuderinamos su
Europos žmogaus teisių konvencijoje
įtvirtintomis žmogaus teisėmis.  

Tačiau teismas atmetė skundą,
kad esą valstybė pažeidė norvego tei-
ses, neužtikrindama privatumo ir šei-

myninio gyvenimo galimybės. 
Advokatai prašė, kad valstybė

būtų pripažinta kalta, nes jų klientas
beveik penkerius metus buvo laikomas
griežtos izoliacijos sąlygomis. A. Brei-
vik šiuo metu atlieka griežčiausią – 21-
erių metų bausmę už 2011-ųjų liepą
Osle įvykdytas žudynes, per kurias
žuvo 77 žmonės.

Karalienė Elizabeth II švenčia jubiliejų 
L o n d o n a s

(LRT.lt) – Didžio-
sios Britanijos ka-
ralienė Elizabeth
II švenčia savo 90-
ąjį gimtadienį. Ji
yra ilgiausiai Jung-
tinę Karalystę val-
danti monarchė
per visą šalies isto -
riją. 

Per 64-erius
karaliavimo metus
Elizabeth II palan-
kiai vertinta už
daugelį reikšmin-
gų vizitų, tarp ku-
rių – istoriniu vadinamas apsilanky-
mas Airijoje, kurią nuo Britanijos  il-
gus  metus  skyrė tautinė ir religinė
įtam pa, pasireiškusi  ir karais. 

Karalienė tapo pirmąja britų mo-
narche, kuri apkeliavo visą pasaulį;
2006-aisiais ji valstybinio vizito lankėsi
ir Lietuvoje. Pagal apklausas, Elizabeth
II išlieka viena populiariausių Jung-

tinės Karalystės žmonių. Ji globoja per
600-us įvairių organizacijų, yra didelė
žirgų sporto entuziastė bei šunų my-
lėtoja – netgi pati yra išvedusi šunų
dorgių veislę. 

Balandžio 21 dieną Didžiosios Bri-
tanijos padangę nušvietė karalienės
garbei įžiebti deglai. Taip pat vyko iš-
kilmės ir koncertai.

Lietuvos pilietė – grėsmė Izraeliui

Pagalba emigrantams ir reemigrantams 

Sukurtas naujas Lietuvos įvaizdis 

Didžiosios Britanijos karalienė švenčia jubiliejų.   
Reuters/Scanpix nuotr.

Įžiebta Rio de Janeiro olimpiados ugnis 

Bulgarijoje rinkimuose balsuoti bus privaloma

Ukrainoje uždraudžia rusiškus filmus

Popiežius priminė rinkliavą už Ukrainą

A. Breivik skundžiasi kalinimo sąlygomis 

Naujasis Lietuvos jubiliejaus logotipas.                 Kūrėjų nuotr.
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Martynas Norvilas – džiazo aist-
 ruoliu tituluojamas akordeo-
nistas. Profesionalus atlikėjas

atskleidžia, kokia įvairiapusiška gali būti
akor deonu atliekama muzika. Groti šiuo
in strumentu M. Norvilas pradėjo gim to-
joje Plungėje, o nuo 1996-ųjų akor deono
subtilybių mokėsi Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje, vė liau stu dijas tęsė Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje. Iš
Plungės kilęs akordeo nistas – prestižinių
tarptautinių kon kursų Lenkijoje, Vokie-
tijoje, Itali jo je laureatas ir diplomantas. Už
tai jis apdovanotas Lietuvos preziden tų
pa dėkos raštais. M. Norvilas yra dalyva-
 vęs ir žymiausių pasaulio akor deo nis tų at-
virose pamokose. 

Martynas Norvilas balandžio 23 d.
7 val. v. dalyvaus Sandros Avižie ny tės kny-
gos „Ką vadinom vardais” ir Vygando Kaz-
lausko kompaktinės plokštelės ,,Neišsiųsti
laiškai” pagal Sandros eiles pristatyme,
balandžio 30 d. 7 val. v. koncertuos
,,Bunkeryje”, o Motinos dienos proga –
gegužės 1 d. 2 val. p. p. gros visoms Či-
kagos ma moms Jaunimo centro didžio-
joje salėje. Šis labdaros koncertas skirtas
Či kagos lituanistinei mokyklai paremti. 

– Ar tai pirmas kartas, kai lankotės JAV?
Kaip įsivaizduojate savo kelionę?

– Taip, tai pirmas kartas, kai at vy-
kau į JAV. Manau kelionė bus pilna
įspūdžių.

– Kokia pirmoji muzikinė pa tirtis, ku-
rią gerai atsimenate?

– Pirmoji muzikinė patirtis yra
dainavimas namie akompanuojant ma-
mai pianinu, arba grojant pianinu pa-
prastas daineles iš knygos ,,Maža sis
pianistas” (buvau penkerių).

– Kaip pradėjote groti akor deo nu? 
– Kadangi mano mama yra akor-

 deono mokytoja meno mokykloje, tai
būdamas dešimties pradėjau lankyti
muzikos mokyklos akordeono klasę.

– Kaip mažasis akordeonistas atlaiky-
davo pečiams bei nugarai tenkančias dideles
apkrovas? Ar nesinorėdavo spjauti į viską
ir bėg ti į lauką su draugais kamuolį pa-
spardyti, užuot „čirpinus” akor deo ną?

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

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau! 

www.
draugas.org

Džiazu susižavėjau dar mokydamasis muzikos mokykloje

Martynas Norvilas Asmeninio albumo nuotr.

– Nugaros skausmų nejaučiau,
man labiau patiko ,,čirpinti” akor deo-
 ną, bet retkarčiais paspardydavau ir
kamuolį. Lankiau futbolo būrelį. 

– Kaip formavosi Jūsų muzikinis sko-
nis? Kaip apsistojai prie to, ką groji dabar?

– Dar besimokydamas muzikos
mokykloje susižavėjau džiazu ir im p-
rovizacija, klausydavau įvairiausius
džiazo įrašus, akordeono meis trų, tokių
kaip Richard Galliano, Frank Mar-
rocco įgrojimų.

– Koks kelias į pripažinimą? Kaip pa-
vyko tapti pastebėtam?

– Nemanau, kad esu labai pripa-
žintas. Niekada nieko specialiai ne da-
riau, kad būčiau pastebėtas. Svar-
biausia –  pačiam save pripažinti, kad
dar daug yra ko išmokti. Sa koma, kad
džiaze 45 metai –  tik pa auglystė.

– Ar čia tik man taip atrodo, ar iš tik-
rųjų akordeonas Lietuvoje šiuo metu išgy-
vena tikrą renesansą? 

– Dėl akordeono renesanso – neži-
nau. Galiu tik pasakyti, kad džia zą

grojančių ir improvizuojančių akor-
deonistų Lietuvoje yra vos keletas.

– Esate laimėjęs daug festivalių ir
konkursų skirtingose pasau lio valstybėse. Ar
mokate pralai mėti? Kas Jūsų profesijoje yra

svar biau: prigimtinis talentas ar atkaklus dar-
bas?

– Konkursuose dalyvavau  būda-
 mas studentu. Esu ir laimėjęs, ir pra-
 laimėjęs. Aišku, laimėti maloniau. Ma-
 nau, kad visose profesijose svarbus ir
talentas, ir atkaklus darbas. 

– Daugelis įsivaizduoja džia zuojantį sak-
sofonistą, dar pianis tą, bet akordeonistą?..
Jūs žinomas kaip tikras džiazo aistruolis, ga-
lintis ištisas dienas praleisti prie akordeo-
no gilinantis į džiazo improvizacijos ir har-
monijos  subtilybes. Kuo Jus traukia džia-
zas?

– Nuo muzikos mokyklos laikų
žavėjausi improvizacija. Jaučiu dide lį
malonumą tiek klausydamas, tiek gro-
damas džiazą. Tai tarytum koks sme-
genų masažas. Džiazas sujungia mu-
zikantus. Meilę džiazui įkvėpė įrašai,
kurių klausiau dar būdamas vaikas.

– Ką dar norėtumėte išbandyti muzi-
koje?

– Ką dar norėčiau išbandyti mu zi-
koje, nežinau, o jei sužinosiu – iš bandy-
siu.

– Meniška gyslelė – nuostabu, bet dar
nuostabiau, kai žmogus iš tos meniškos gys-
lelės sugeba ir išgyventi. Ar tas Jums pa-
vyksta? 

– Šiuo metu užsiimu vien tik mu-
zika.

Kalbino Laima Apanavičienė

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

Draugo fondas• 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org
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Charizmatiškos asmenybės gyve-
nimo pakilimai ir nuopuoliai – diri-
gento lazdelės mostu sujungta
vokalo ir muzikos sintezė

GIEDRĖ VENCIUS

Praėjo 60 metų nuo tos lemtingos
1956-ųjų liepos 7 dienos, kai vyrų
cho ro valdybos susirinkime

buvo nuspręsta statyti Giuseppe Verdi
operą „Rigo letto”. Šio įsimintinai gra-
žaus jubiliejaus proga š. m.  gegužės 15
dieną Lietuvių Opera kviečia į Franz
Lehar operetės „Paganini” premjerą.
Džiugu pastebė ti, kad šios operetės
Čikagoje dar nie kas nematė, nes Či-
kagos Lyric Opera režisieriai jos dar
taip pat nestatė, tad Lietuvių Opera
kviečia į tikrų tikriau sią premjerą,
kuri, tikimasi, pri trauks ne tik tau-
tiečius, bet ir ame rikiečius bei kitų et-
ninių grupių at stovus. 

Per daugelį metų Čikagos Lietu vių
Opera ne kartą keitėsi ir persiformavo,
bet jos idėja liko tokia pati – su jungus
visas įmanomas pastangas do vanoti
lietuvių bendruomenei premje rą. Buvo
tokie laikai, kai vos ne kasmet Lietu-
vių Opera kviesdavo į premjerą, bet vis mažėjant au-
kotojų, gali mybės tai įgyvendinti pasidarė tiesiog
nebeįmanomos, tad dabar premjeros ruošiamos
kas antri metai.

Dar prieš daug metų, vos gimus šiai idėjai, Lie-
tuvių Opera Čikagoje ga  lėjo didžiuotis vietiniais at-
likėjais, dirigentais bei režisieriais, pastaruoju
metu tenka pagalbos kreiptis į Lietu voje kuriančius
menininkus. Lietuvių Operai tapus nepajėgiai be
Lietuvos atli kėjų pagalbos pastatyti sudėtingų sce-
nos veikalų, tenka priimti ir visus iš to išplau-
kiančius nesusipratimus, o neretai labai nusivilti
bei nuliūdinti savo gerbėjus, jeigu atlikėjams nebūna
išduodamos atvykimo į šalį vizos. Bet ši problema
jau išspręsta ir nu grimzdo užmarštin; prieš akis –
dide lis ir sunkus pasiruošimo premjerai laikotar-
pis, jungiantis Lietuvos ir Ame rikos menininkus
bendram darbui ir kūrybai.

Apie artėjančią premjerą šiandien kalbamės su
Lietuvos menininkais – Kauno valstybinio muzi-
kinio teatro vyriausiuoju dirigentu, prof. Juliumi

Franz Lehar operetė „Paganini”

Geniušu ir pagrindinio – Paganini – vaidmens atli-
kėju, to paties teatro baritonu Raimondu Bara-
nausku.

Profesoriaus J. Geniušo bendra darbiavimas su
Lietuvių opera statant Fr. Lehar operetę „Paganini”
bus jau šeštasis. Pirmasis vyko lygiai prieš 20 metų,
ruošiantis Kazimiero Viktoro Ba naičio „Jūratės ir
Kastyčio” premjerai. Kaip prisimena maestro, „Tą-
syk iš Kauno atvažiavo itin gausus būrys atlikėjų –
solistų, choristų, visas or kes tras, šokėjai. Kastyčio
vaidmenį atliko legendinis Lietuvos tenoras Virgili-
jus Noreika. Šis spektaklis Mortono auditorijoje
buvo rodytas du kartus. Vė liau su atvykusiais Lie-
tuvių Operos Čikagoje dainininkais opera pakarto-
tinai atlikta Kaune ir Vilniuje. Žavin ga, kad ir šian-
dien Lietuvių Operos cho re dar dainuoja ‘Jūratės ir
Kasty čio’ premjeroje dalyvavę dainininkai”. Kitais
metais profesorius dirigavo Friedrich von Flotow ko-
miškai operai „Marta”, 2010-aisiais – „Linksmajai naš-
lei”, 2011-aisiais – „Grafui Liuk sem burgui”, o 2013-ai-
siais – „Meilės eliksyrui”. 

Baritonui Raimondui Baranaus kui šis atvykimas
į Čikagą bus antrasis. 2011-aisiais jam
teko atlikti Bri saro vaidmenį Fr. Lehar
operetėje „Gra  fas Liuksemburgas”. 

– Profesoriau, ar Jums patinka dirbti su
vietiniu orkestru?

– Premjerai skirtų repeticijų su or-
kestru laikas Čikagoje yra minimalus dėl
labai brangių apmokėjimo įkainių. Ten-
ka pasikliauti orkestrantų profesionalu-
mu ir Lindos Veleckytė-Nussbaum pa-
galba; ji sukomplektuoja orkestrą iš aukš-
čiausio lygio muzikantų. Su tokio lygio or-
kestru per 2–3 repeticijas pasiekiamas
neįtikėtinai geras re zultatas – orkestras
alsuoja kartu su muzikos emocija, atsi-
liepia į kiekvie ną dirigento mosto niuan-
są, kiek vie nas orkestranto solo skamba
tobulai. Apima neprilygstama pakilumo
bū se na, laimė, euforija.

– Ar yra skirtumų tarp darbo su orkestru
specifikos Lietuvoje ir Čikagoje?

– Pagrindinis skirtumas tas, kad Lie-
tuvoje spektaklio atlikėjai yra pro fesiona-
lai, tai yra iš to valgantys duoną ir scenoje
praleidžiantys kiek vieną dieną. Be to, Lie-
tuvoje premje ros repetuojamos du mė-
nesius, o kartais ir ilgiau. Čikagoje spek-
taklį rei kia pastatyti per dvi savaites, kur
cho  ristai ir atlikėjai į repeticijas su siren-
ka vakarais, po sunkios darbo die nos, ne-
gaudami jokios materiali nės naudos bei

neretai dar patys aukodami pinigus. Tačiau tas
troškimas dainuoti ir vaidinti scenoje, tęsti lietuvių
kultūros tradicijas Ameri koje yra toks nuoširdus,
toks trykštantis energija, kad repeticijos įgauna
kitą prasmę. Nors mums, atvy ku siems, dar ilgai die-
na maišosi su naktimi, tačiau dėl tos geros energijos
laikas tarsi transformuojasi, o sun kus, varginantis
darbas virsta džiaugs mu.  

– Raimondai, Jūs atliksite pag rindinį – Paganini
vaidmenį, koks yra Jūsų herojus?

– Pirmiausia, mano herojus yra ryš ki istorinė as-
menybė, genijus, smuikininkas virtuozas. Tai iš-
skirtinis žmogus, jaučiantis aistrą viskam, prie ko
prisiliečia: gyvenimui, muzi kai, moterims, pasiro-
dymams. Be to, Paganini atsiskleidžia vidumi lais-
vas, be galo talentingas žmogus, cha rizmatiškas, sa-
vimi pasitikintis vy ras, diktuojantis gyvenimui
savo tai sykles. N. Paganini – ryškus menininkas, kurį
visi pastebi. Vieni jo nekenčia, šmeižia, kiti myli, ža-
visi, tačiau abe jingų nepalieka. 

Baritonas Raimondas Baranauskas: Myliu be išimties visus savo vaidmenis. Džiaugiuosi, kad mano vaidmenų skalė yra labai plati ir įvai-
ri.

Baritonui Raimondui Baranauskui šis atvykimas į Čikagą – antrasis.                                                                 
Asmeninio archyvo nuotr.

Dirigentas Julius Geniušas: „Paganini” muzika artimesnė operoms,
bet kupina lengvumo, linksmumo ir šmaikštumo.           

M. Aleksos nuotr.
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– Nėra paprasta įkūnyti tokią sudėtin-
gą asmenybę. Kurios Jūsų herojaus savy-
bės Jums artimesnės?

– Nelyginu savęs su herojumi, nes
tikrai nežinau, ką reiškia būti ge niju-
mi. Tai buvo žinomas, viešas žmo gus,
savo talento ir darbo dėka išsikovojęs
pripažinimą. Tačiau, ma no galva, kad
ir koks mano herojus būtų buvęs gar-
sus gyvenime, jis, kaip ir aš, yra tiesiog
žmogus, kuris, kaip ir kiekvienas, ne-
priklausomai nuo sta tuso, patiria gy-
venimo pakilimų bei nuopuolių kartu
su visais iš to išplaukiančiais žmogiš-
kais jausmais.

– Gerbiamas dirigente, kaip bendrame
projekte bendradarbiauja dirigentas ir re-
žisierius?

– Muzikinį spektaklį – operą, ope-
retę ar miuziklą kuria kompozitorius
ir libretistas (tekstų autorius). Stiprus
sceninis kūrinys – glaudaus kompozi-
toriaus ir libretisto bendradarbiavimo
vaisius, o jo atlikimas – glaudaus diri-
gento ir režisieriaus bendradarbiavimo
vaisius, kur dirigentas atskleidžia mu-
zikinę drama turgiją, o režisierius –
literatūrinę dra maturgiją. Siekiant
gero rezultato svarbu, kad dirigento ir
režisieriaus kūrinio suvokimas būtų
vieningas. Pri reikia daugybės disku-
sinių valan dų, kol surandamas bendras
interpre tacijos modelis, kuris vėliau –
pasta tymo repeticijose pateikiamas
spektaklio atlikėjams. 

Kartu su režisieriumi Kęstučiu
Jakštu jau esame pastatę keturis spek-
taklius, „Paganini” bus penktasis.
Tikslo siekiame vienu keliu eidami
koja kojon, labai kūrybingoje ir nuo-
taikingoje atmosferoje. O atei nan čiais
metais su režisieriumi Lie tuvos na-
cionaliniame operos ir baleto teatre,
Vilniuje, vėl kartu staty si me naują R.
Šerkšnytės operą „5 Me rės stebuklai”.

– Raimondai, papasakokite plačiau apie
save, kaip tapote so listu?

– Buvau judrus, viskuo besi do-
 min tis vaikas. Kaip ir visiems ber-
 niu kams, labai patiko sportas, ypač
krepšinis, tačiau šiai sporto šakai taip
reikiamu ūgiu gamta manęs ne apdova-
nojo, bet tada pasinaudojau kita man
duota gamtos dovana – bal su. Lan-
kiau muzikos mokyklą, kur griežiau
smuiku, o vėliau įstojau į tuo metinę J.
Gruodžio konservatoriją ir pradėjau
mokytis dainavimo pas doc. Gediminą
Šmitą. Toliau tęsiau studijas Muzikos
akademijoje pas pro fesorę Viliją Mikš-
taitę ir profesorių Vytautą  Juozapaitį.
Dar studijuodamas gavau pirmąjį vaid-
menį Kauno valstybiniame muziki-
niame teatre. Taip ir prasidėjo solisto
karjera. Šis teatras suteikė galimybę at-

 si skleisti įvairiuose žanruose: operoje,
operetėje, miuzikle ir taip susi krau ti
nemažą vaidmenų bagažą.

– Aktyviai dirbate keliuose Lie tuvos te-
atruose, kokie vaidme nys labiausiai impo-
nuoja?

– Myliu be išimties visus savo
vaidmenis. Džiaugiuosi, kad mano
vaidmenų skalė yra labai plati ir įvai-
 ri. Atlieku tiek pagrindinius, tiek su-
bretinius vaidmenis operetėse, tu rėjau
galimybių suvaidinti ir labai jau nus, ir
labai senus herojus. Vieni personažai
šmaikštūs, linksmi, ko miš ki, kiti –
rimti, dramatiški. Teat re, scenoje, kū-
rybinėje veikloje labai svarbi visumos
darna. Graži muzika, geras libretas,
profesionalus pastatymas, statytojų
idėjos, atlikėjų darbas, tikėjimas tuo, ką
daro, ir galų gale – rezultatas. Aš my-
liu savo darbą, ir tuo viskas pasakyta.

– Profesoriau, kuo operetė „Pa ganini”
Jums įdomi?

– Fr. Lehar kūrybinio įkvėpimo sė-
mėsi iš mano mėgstamiausių kompo-
zitorių Giacomo Puccini ir Ri chard
Strauss, kurie savo ruožtu jį taip pat la-
bai vertino. Dažnai ope re čių muzika
kritikų vertinama kaip lengvabūdiška
ar net banali, tačiau to niekaip nepa-
sakysi apie Fr. Lehar operetes, ypač vė-
lyvojo periodo, ku riam priklauso ir
„Paganini”. Ši muzika artimesnė ope-
roms, bet kupina lengvumo, linksmu-
mo ir šmaikštumo, o kartu nestokoja
gilumo ir taurumo, melancholijos bei
nostalgijos. Žodžiu, ištisa paletė įvai-
riausių emocijų. Muzikinė spektaklio
kulminacija – originalus Niccolo Pa-
ganini koncertas smuikui, kurį Paga-
nini grie žia kunigaikštienės Anos Eli-
zos rū muose… „Paganini” siužetas be
galo įvairialypis. Labai įdomus istori-
nis kontekstas su didžiule humoro
doze ir romantiniais jausmais, kurių fi-
na le Paganini vidinė kova tarp muzi-
kos ir aistringos meilės baigiasi pa-
starosios totaliniu fiasko – maestro
pasi renka muziką. 

– Maestro, ar yra kūrinys, kurį ateity-
je norėtumėte pastatyti kar tu su Lietuvių
opera?

– Taip, yra – 2020 metais „Travia -
tą”, skirtą Lietuvos Operos 100-me -
čiui! 

Dėkoju Lietuvos menininkams už
pokalbį, belieka laukti Fr. Lehar „Pa-
ganini” premjeros ir susitikimo Či-
kagoje gegužės 15-tą dieną, 3 val. p. p.,
J. Sterling Morton High School Audi-
torium, adresu: 2423 S. Austin Blvd,
Chicago, IL 60804. Daugiau in formaci-
jos – Lietuvų Operos in ter ne ti nėje sve-
tainėje operalt.com

Prof. Julius Geniušas: Aš myliu savo darbą, ir tuo viskas pasakyta.

Šeštadienį, gegužės 7 d.
Pasaulio lietuvių centro „Sielos” galerijoje

14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439

6 val. v. kokteiliai
7 val. v. programa

JAV lietuvių fotografo Jono Kuprio parodoje bus eksponuojamos 
paskutiniojo 10-mečio Lietuvių Operos gyvenimo akimirkos. 

Vakaro metu jums dainuos Lietuvių Operos Čikagoje solistė 
Nida Grigalavičiūtė ir svečiai iš Kauno valstybinio muzikinio teatro –

solistė Kristina Siurbytė bei „Baritono trio” –
Benjaminas Želvys, Gediminas Maciulevičius ir Raimondas Baranauskas!

Jūs turėsite galimybę susipažinti ir pabendrauti su parodos autoriumi, 
solistais ir šiemetinės Lietuvių Operos  premjeros, F. Lehar operetės

„Paganini” statytojais. Tai – teatro bei kino aktorius,
režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Julius Geniušas, vyr. choreografas –

Dainius Bervingis, kino aktorė bei solistė Viktorija Streiča-Jakštienė.

Bilieto kaina 40 dol.
Pageidautina vakarinė apranga

Informacija tel.
773-547-0520, 708-288-6662
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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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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
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DAntŲ GYDYtOjAi

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

Surašymas nr. 57
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

S K E L B I m A I
4545 W 63 St, Chicago, IL 60629

7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško
darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos priemies-
čiuose. Tel. 773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 331-245-5378

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų. Tel. 773-757-9666.

3 raidės:
EGO – ESĖ – KAD – OPA.

5 raidės:
ABUDU – ĖDIKĖ – RĖMAI – ŠAKĖS.

6 raidės:
BORNEO – DAUKŠA – DRAUGE – DŽIOVA – DŽIPAS – ĖDRŪNĖ –
ELVYRA – ESKIMĖ – GIESMĖ – ĮTĖVIS – KIMONO – KUŠETĖ –
LŪŠENA – LUVRAS – SOSTAS – SUSKIS.

7 raidės:
APLINKA – APRAŠAS – AUDINYS – DANGTIS – DAUGUMA – GOGE-
NAS – ĮGIMTIS – INTRIGA – ĮTAISAS – YLDEGIS – KSILEMA –
MONAKAS – NERINGA – OSMANAI – PANIEKA – PASKATA – POEL-
GIS – RAUDONA – SENYSTĖ – SENVAGĖ – SKVERAS – SNIEGAS –
SPAZMAS – ŠAKELĖS – TIESIOG – TIRONAI – UOŠVIJA – VAKAROP
– VĖDARAI – VOGČIOM – ZUIKIAI – ŽODŽIAI.

9 raidės:
GRENDYMAS – PARADIGMA.
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Atkelta iš 1 psl.

JT generalinis  sekretorius Ban Ki Moon džiau -
gėsi, kad susitarimą penktadienį pasirašė 171 val-
stybė. „Tai istorinis momentas. Niekad iki šiol tiek
daug šalių nėra pasirašę tarptautinio susitarimo
vieną dieną”, – pareiškė jis.

Ban Ki Moon reikalavo, kad po pasirašymo su-
tartį kiek įmanoma greičiau ratifikuotų atskiros
šalys. Kartu su JT kovos su skurdu programa klimato
susitarimas turi „galios pakeisti pasaulį”, pabrėžė jis.

„Klimato kaitos poveikis akivaizdus, vienuose re-
gionuose tai sukelia potvynius, kituose – dykumų
didėjimą, sausras ir netgi badą. Tai ir viena iš mi-
gracijos priežasčių. Klimato kaitos susitarimas yra
svarbus žingsnis, galintis sulaikyti atšilimo greitį.
Visas pasaulis patiria pasekmes, vienos šalys skaus-
mingiau, kitos mažiau, tačiau kovoti su tuo reikia
visiems”, – sakė Lietuvos vadovė D. Grybauskaitė, už
Lietuvą pasirašiusi Klimato kaitos susitarimą.

Klimato kaitos pasekmės jaučiamos ir Lietuvo-
je – per 50 metų vidutinė oro temperatūra žiemą pa-
kilo 1,2  laipsnio, beveik 4 kartus išaugo dienų
skaičius, kai temperatūra siekia 30 laipsnių šilumos.
Per 50 metų Baltijos jūros lygis Klaipėdos sąsiaury-
je pakilo 15 centimetrų, todėl kasmet stebime vis la-
biau nuplautas Palangos kopas.

Lietuva ne tik remia Paryžiaus susitarimą ir at-
sakingai prisidės prie jo įgyvendinimo, bet ir yra
vienas iš sėkmės pavyzdžių pasauliui. Šalis sugeba
suderinti ekonomikos augimą, energetinį saugumą
ir aplinkos apsaugą. Lietuvoje per 25 metus išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjo daugiau
nei perpus, o BVP per šį laikotarpį padidėjo 30 pro-
centų. Jau dabar Lietuva iš atsinaujinančių energi-
jos išteklių pasigamina kone ketvirtadalį energijos,
diegiamos mažiau taršios technologijos. Kartu su
SGD terminalu ir energetikos jungtimis, atsinauji-
nančių šaltinių naudojimas prisideda prie energe-
tinių išteklių tiekimo diversifikavimo.

Bendri ES klimato kaitos tikslai iki 2030 metų
buvo patvirtinti dar 2014  metais Europos Vadovų
Taryboje – ES šalys įsipareigojo į aplinką išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti
bent 40 procentų. Europos Komisija šalims narėms,
nevykdančioms įsipareigojimų, galės pradėti pažei-
dimo procedūras.

Klimato kaitos susitarimu išsivysčiusios šalys įsi-
pareigoja iki 2025  metų besivystančioms šalims
skirti 100  mlrd. JAV dolerių finansinės paramos.
Šalys kasmet turės teikti nacionalines ataskaitas, o
kas 5 metai bus vertinama pažanga ir teikiami at-
naujinti nacionaliniai įsipareigojimai.

Prezidentė Jungtinėse Tautose kėlė ir Lietuvos
energetinio saugumo klausimus – ES priklausomy-
bę nuo „Gazprom” didinančio dujotiekio projekto
„Nord Stream  2” bei Astravo atominės elektrinės
statybas.

Prezidentės spaudos tarnyba

New Yorke pasirašytas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas
JT generalinis sekretorius Ban Ki Moon Jungtinėse Tautose buvo pasirašytas Klimato kaitos susitarimas. EPA-ELTA nuotraukos

Tokį nutarimo projektą Seimo posėdžių
sekretoriate įregistravo 49 Seimo narių
grupė.

Seimo nariai siūlo įvertinti
tai, kad viena iš svarbiausių
Europos Sąjungos regioni-

nės politikos krypčių yra regioni-
nio, istorinio ir kultūrinio savitu-
mo išsaugojimas.

Nutarimo projekto autoriai pa-
brėžia ir ,,tautinio kostiumo, kaip
vieno iš tautos ir valstybės simbo-

lių, etninio tapatumo ir nacionali-
nės kultūros išraiškos formos svar-
bą”. 

Vyriausybei siūloma sudaryti
Tautinio kostiumo metų komisiją,
kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pa-
rengtų ir patvirtintų Tautinio kos-
tiumo metų programą ir pradėtų
parengiamuosius darbus jai įgy-
vendinti. Taip pat siūloma 2017
metų valstybės biudžete numatyti
lėšų šiai programai įgyvendinti.

ELTA

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Čikagos Lie tuvių tautodailės institutas kvie-
čia visus į lietuvių tautinių drabužių ir pri-
juosčių parodą, kuri vyks Tautodailės galeri-
 joje, Dailės muziejuje, PLC. Parodoje matysi-
te senoviškas ir šiuolaikines aus tas prijuos-
tes iš visų Lietuvos et nografinių apylinkių.
Pa roda tęsis iki gegužės 15 d.   Mu zie jaus
darbo valandos: šeštadie  niais  nuo 9 val. r.
iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais nuo 11 val. r.
iki  2 val. p. p. 

2017-uosius metus siūloma paskelbti
Tautinio kostiumo metais

,,Draugas” siūlo jums ypatingą dovaną – iki gegužės 10 d. užsakykite laikraštį (spaus-
dintą arba internetinį) savo draugams, kaimynams, giminėms, o mes padovanosime
jums du bilietus į istoriniame Čikagos Royal George Theatre rodomą nepaprasto žmo-
gaus nepaprastą gyvenimo istoriją – teatralizuotą koncertą ,,Hershey Felder as Irving
Berlin”. Pasiūlymas galioja ir užsakius angliškąjį leidinį ,,Draugas News” su priedu ,,Lit-
huanian Heritage”.

Kreipkitės į Audronę Kižytę tel. 630-805-1404 
arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com 
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DF pavasario  vajus tęsiasi

Jau nemažai Draugo fondo narių ir rėmėjų atsiliepė į pavasario vajaus DF
laiškus su didesniu ar mažesniu įnašu. Galbūt dalis skaitytojų buvo
užimti asmeniniais rūpesčiais,  tad negalėjo atsiliepti į prašymą, nes iki

ba landžio 15 d. reikėjo užpildyti federalinių pajamų mokesčių formas. 
Draugo fondo įsteigimas  buvo pirmas žingsnis padėti ,,Draugui” išbristi

iš finansinių sunkumų, užtikrinti finansinį pagrindą tolimesniam gyvavimui.
Iš istorijos žinome, kad lietuviškoji spauda, kaip ir pati lietuvių tauta, išgyveno
sunkias dienas. Lietuvos kunigaikščių gadynėje dvaruose vyravo gudų kalba,
o po Liublino unijos 1569 m. bažnyčiose ir lietuviai bajorai nuėjo tarnauti
lenkams, kalbėjo tik lenkiškai, o lietuviškai tekalbėjo tik liaudis. Tik
prasidėjus lietuvių tautos atgimimui, stengtasi leisti laikraščius ir knygeles
lotynų raidėmis.  Prūsijoje pasirodė pirmieji laikraščiai: ,,Aušra”, ,,Varpas”,
,,Tėvynės sargas”.

Dabar išeivijos lietuvių padėtis yra kitokia. Nors gyvename ne sava me
krašte, bet galime kalbėti ir leisti laikraščius lietuviškai – tik trūksta spau-
dos mylėtojų, kurie sielotųsi dėl lietuviško laikraščio, jam aukotųsi ir aukotų.
Būtų nedo vanotina praras ti  seniausią išeivijos lietuvių laik raštį, kuris iš-
gyveno įvairius sunkumus – negi pritrūktų finan sinių išteklių šiam is-
toriniam leidi niui.  ,,Drau go” laikraštis nuolat gerėja turiniu ir gražėja išvaizda,
prisitaikydamas prie laikmečio, prie naujovių.

Dabar ,,Draugą” galima skai tyti  internete tą pačią dieną, kai tik jis atke-
liauja iš spaustuvės. 

Nesinori skaičiuoti kaimynų turto, bet tenka prašyti didesnio dėmesio sava-
jai raštijai. Gerai pagalvokime, koks likimas laukia išeivijos, jei neteksime savo
kultūrinio laikraš čio, kuris jungė ir jungia visas kartas ir visas organizaci-
jas.

Tapkite Draugo fondo nariais ne tik su minimaliu 200 dol. įnašu, bet ir
didesne auka.

Lietuviška spauda yra išeivijos lietuvių išsilaikymo laidas.
Savo testamentuose nepamirš kime įrašyti Draugo fondą ir dalį savo tur-

to paskirti lietuviškai spaudai remti.
Čekius prašoma rašyti DRAUGAS FOUNDATION  vardu ir siųsti

adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Už aukas visiems iš anksto nuo šir džiai dėkajame

Marija Remienė
DF tarybos direktorė                         

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Okland, CA, gar-

bės narys,  iš viso 21,600 dol.

Su 250-225 dolerių:
Valerija Aukštikalnis, Boston,

MA, iš viso 270 dol.
Antanas ir Vida Gilvydžiai, Ho -

mer Glen, IL, iš viso 225 dol.

Su 200 dolerių: 
Gediminas Balanda, Sterling

Heights, MI, garbės narys,  iš viso
17,200 dol.

Mindaugas ir Violeta Gedgau-
dai, Newhall, CA, garbės nariai, iš
viso 3,600 dol.

Su 100 dolerių:
Prof. Romas ir Birutė Viskantai,

W. Lafayette, IN, garbės nariai,  iš
viso 6,550 dol.

Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Ar-
bor, MI, garbės nariai, iš viso 3,600
dol.

Marija Vaitkienė, Belleville, IL,
garbės narė,  iš viso 3,500 dol.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
Westlake Village, CA, garbės nariai,
iš viso 2,830 dol.

Ona Ročiūnienė, Independence,
OH, garbės narė, iš viso 1,900 dol.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetti,

Sparkill, NY, garbės narė, iš viso
1,300 dol.

Birutė Kliorienė, Pasadena, CA,
iš viso 470 dol.

Su 75-50 dolerių:
Aldona Prapuolenytė, Putnam,

CT, garbės narė, iš viso 2,115 dol.
Elena Jasaitienė, Saint Peters-

 burg, FL, garbės narė, iš viso 1,880
dol.

Rimas Černius, La Grange Park,
IL, garbės narys,  iš viso 1,650 dol.

Aldona Kavaliūnienė, Wauke gan,
IL, iš viso 665 dol.

Vilimas ir Bronė Višniauskai,
Gardner, MA, iš viso 265 dol.

Msgr. Al. A. Bartkus, St. Peters-
 burg Beach, FL, iš viso 175 dol.

Alvira Gedaminaitė, Chicago, IL,
iš viso 100 dol.

Su 35-25-20 dolerių:
Zigmas ir Virginija Grybinai, O’

Fallon, IL, iš viso 125 dol.
Aniceta Giedraitienė, Willowick,

OH, iš viso 65 dol.
Algis ir Kostė Garoliai, Portland,

OR, iš viso 60 dol.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

DF PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI

,,Sekmadienis su Šekspyru” 
į Prezidentūros kiemelį

Šį sekmadienį, balandžio 24-ąją, Britų Taryba Lietuvoje kartu su Pre-
zidentūra ir Didžiosios Britanijos ambasada kviečia vilniečius ir sos-
tinės svečius į renginį Prezidentūros kieme ,,Sekmadienis su Šeks-

pyru”.Tai yra vienas iš pasaulinės Britų tarybos programos ,,Šekspyras gy-
vas” renginių Lietuvoje, skirtų paminėti 400-ąsias didžiojo dramaturgo Wil-
liam Shakespeare mirties metines.

,,Šekspyras yra ne vien tik anglų kultūros atstovas, jis – viso pasaulio
kultūros figūra. Šekspyras – žmogus, kuris, turėdamas beribę vaizduotę, ne-
ribotą kūrybiškumą ir humaniškumo pojūtį, sujungė žmogiškąsias patir-
tis kaip niekas kitas, gyvenęs prieš ar po jo. Šiandien Šekspyras išlieka svar-
bus ir Lietuvai ne tik mokyklose, bibliotekose ar teatruose. Dažnas Šekspyro
kūriniuose randa sau suprantamas temas: meilę, neapykantą, keršto siekimą
ar išgelbėjimą”, – sakė Didžiosios Britanijos ambasadorė Lietuvoje Claire
Lawrence.

Sekmadienio vidudienį Britų taryba ir Britanijos ambasada kartu su Pre-
zidentūra pakvies Lietuvos bibliotekininkus, suorganizavusius renginius
Šekspyrui atminti savo bibliotekose. Bibliotekininkams sveikinimo žodį tars
Didžiosios Britanijos ambasadorė C. Lawrence, Britų tarybos Lietuvoje di-
rektorius Artūras Vasiliauskas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos
pirmininkė Alina Jaskūnienė bei Vilniaus universiteto bibliotekos direk-
torė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai Marija Prokopčik. Ren-
ginį vainikuos senosios muzikos ir šokio ansamblis ,,Banchetto Musicale”,
atlikdamas teatralizuotą šokio pasirodymą ,,Šekspyro kaukės”. 

,,Sekmadienis su Šekspyru” tęsis Prezidentūros kieme atviru visuomenei
renginiu, kurio metu senosios muzikos ir šokio ansamblio ,,Banchetto Mu-
sicale” nariai mokys visus susirinkusiuosius Šekspyro laikų dvaro šokių,
išpopuliarėjusių didikų rūmuose.

ELTA

Šį šeštadienį, balandžio 23 d., daugelyje pasaulio šalių minimas 
William Shakespeare 452-asis gimtadienis ir 400 metų nuo jo mirties. Čikaga, kurioje nuo-

lat prisimenamas genialaus dramaturgo palikimas – ne išimtis. Ta proga vyks daug ren-
ginių, iš kurių kiekvienas gali išsirinkti labiausiai esantį prie širdies. Štai  keletas pasiūly-
mų. 

400 žvakučių – per mažai
10:15 val. v. šviesų salvėmis nušvis dangus virš Michigano ežero – ,,Aon fireworks” ruo-

šia sinchronizuotą šviesų ir muzikos (iš filmų pagal Šekspyro pjeses) montažą. Visa Čika-
ga kviečiama pasidžiaugti pirmaisiais šį sezoną Navy Pier fejerverkais. 

Visą dieną kalbėk ,,šekspyriškai”
Vadink draugus ,,pusbroliais”, prisimink garsiąsias Šekspyro dramų citatas, deklamuok

jo sonetus ir ieškok gatvėje tokių pačių kaip tu!  

R. Muti diriguoja Verdi ,,Falstaff”  
Čikagos simfoninio orkestro (SCO) vadovas  Riccardo  Muti  diriguos  Giuseppe Verdi

paskutinę operą – ,,Falstaff”. Pagrindinę partiją atliks Ambrogio Maestri. Koncerto pradžia
– 8 val. v.

Pasaulis švenčia Šekspyrą
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var  gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8, dr. Ro-
mualdas ir Gra žina Kriaučiūnai $2,500, Dan guo  lė Sadūnaitė Sealey $700; tęsiant
vaikų metinę paramą dr. Rimvydas ir Regina Šliažai $1,080, dr. Kęstutis ir Audro-
nė Skrupskeliai $360, dr. Pal mira Janušonienė $360, Dalia Jakie nė $430, Lietuvos
Dukterys (Ramunė Mikaila, Detroit) $360. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan
Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: in-
dretijunelis@sbcglobal.net

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

Skaitykite ,,Draugą”  greičiau!  •  www.draugas.org

� A. a. Jonas Miniatas, būdamas 87
metų, mirė balandžio 18 dieną Largo, FL.
Liko liūdintys: žmona Loreta, brolis Juozas,
seserys Elena, Birutė ir Onutė. Laidotuvės
privačios. Prašom prisiminti velionį savo mal-
dose.

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. visi kviečiami į pasaulinio masto tenoro,
maestro Virgilijaus Noreikos koncertą. Kon-
certas rengiamas Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje (3855 Evans St., Los Ange-
les, CA 90022).

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre
kun. Jaunius Kelpšas atnašaus šv. Mišias.
Maloniai kviečiame visuomenę gausiai da-
lyvauti. Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo cent-
ro kavinėje.

� Lietuvių rašytojų draugija balandžio 24
d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo cent-
ro Čiurlionio galerijoje rengia tradicinę
„Poezijos pavasario” literatūrinę popietę.
Savo kūrybą skaitys: kun. Valdas Aušra, Te-
resė Bogutienė, Aldona Česnulevičienė,
Eglė Juodvalkė, Kornelijus Jazbutis, Daiva
Karužaitė, Arūnas Šatkus, Linas Umbrasas,
Vilija Vakarytė, Stasė Petersonienė. Pava-
sariškas dainas dainuos Algimantas Bar-
niškis. Renginyje bus pristatyta Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centro paruošta Lietu-
vių rašytojų draugijos 70-mečiui skirta pa-
roda.  Bus vaišės.  Visi kviečiami.

� Šį sekmadienį, balandžio 24 d., 10 val.
r. vyks ekskursija pėsčiomis po Čikagos sker-
dyklų rajoną. Ji prasidės ties S. Halsted ir
Exchange Ave. sankryža, truks  2–3 val. Eks-
kursiją ves University of Illinois prof. Gied-
rius Subačius.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 27 d., trečiadienį, 1
val. p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite istorinio filmo apie Vil-
niaus kultūrinę praeitį ,,Vizijos ir tikrovė” ant-
rąją dalį. 

� Balandžio 27 d., trečiadienį, 6 val. v. Cub-
berley Auditorium (485 Lasuen Mall, Stan-
ford, CA 94305) bus rodomas dokumenti-
nis filmas „The Master Plan”.  Daugiau apie
renginį internetinėje svetainėje: https://events
stanford.edu/events/587/58703/.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje pop choras „Svajonė” atliks koncertą,
skirtą Motinos dienai. Eiles skaitys aktorė Da-
lia Stirbytė. Maloniai visus kviečiame daly-
vauti.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439,
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rin-
kimai. Daugiau informacijos – www.lietu-
viufondas.org

� Gegužės 8 d., sekmadienį, 3:30 val. p.
p. Maria del Popolo parapijoje, Mundelein,
IL, vyks JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkės metinis narių susirinkimas. Jo metu
bus išklausyti valdybos pirmininko ir iždininko
pranešimai apie atliktus darbus, ateities pla-
nus, iždo stovį, ir kt. klausimai. Vyks nau-
jos valdybos ir narių rinkimai. Kviečiame ak-
tyviai dalyvauti.

� Pasaulio lietuvių centro metinis narių su-
sirinkimas vyks gegužės 22 d., sekmadie-
nį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je (14911 127th St. Lemont, IL 60439).
Registracija nuo 11 val. r., susirinkimo pra-
džia 12:30 val. p. p. Visi yra kviečiami!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

LithuanianFestivalBaltimore
Trakai Island Castle, Lake Galvė, Trakai, Lithuania.

www.draugas.org


