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Senojo miesto vaizdai sugulė į
albumą – 10 psl.

Vakarų krantas – svečiai ir
įvykiai – 4 psl.

Pasivaikščiojimas po romano vidų

Neseniai „Draugo” skaitytojai bu vo supažindinti su Agne Marcinkevi čiū te, dokumentinio kino filmo apie le gen-
dinį Amerikos lietuvių dainininką Arnoldą Voketaitį režisiere. O šian dien siūlome pokalbį su jos vyru – akto-
riumi ir režisieriumi Albertu Vidžiū nu, Alytaus miesto teatro meno vado vu. Pokalbiui buvo svari priežastis – jis

prieš metus šia me teatre pastatė dramą pagal Upton Sinclair romaną „Džiunglės” apie lietuvius imigrantus Čikagos
skerdyklose ir šį spektaklį rug sėjo mėn. ketina atvežti į Čikagą. Alytiškės dramos pavadinimas „Ame ri can dream”, o
spektaklis kalba ne tik apie šimto metų senumo įvykius, bet asociacijomis siekia ir XXI a., taip pat plaunamą emigra-
cijos bangos. – 14 psl.

Albertas Vidžiūnas.

Reikia mąstyti, kaip išvengti emigracijos
Spektaklį apie emigraciją, sukurtą pagal Upton Sinclair romaną ,,Džiunglės”, rudenį matys ir Čikagos žiūrovas.

Balandžio 24 dieną vyko ekskursija po Upton Sinclair garsiojo roma no „Džiunglės” (The Jungle, 1905–1906) vietas
Čikagoje. Sinclair 1904 m. spalio–lapkričio mėnesiais Čika goje praleido 6–7 savaites, rinkdamas me džiagą būsi-
mam romanui. Eks kur si jos tikslas – sekti autoriaus pė domis, praėjus maždaug 110 metų sa votiškai pavaikščioti

po romano vi dų. Ekskur siją pradedam ten, kur ir pats Sin clair kažkada pradėjo, ir vėliau atsiuntė savo herojus: Halsted
ir Ex change gatvių sankryžoje. – 7 psl.

Ekskursijos dalyviai prie pagrindinių Skerdyklos vartų. G. Subačiaus nuotr.



daugiau nei vien rūpes čių neturėji-
mas ar karo nebuvimas. Tai yra pir-
miausia teisingas santykis su Dievu,
kuris perkeičia, išgydo, at ku ria ir visus
mūsų žmogiškus santykius. Tokia ra-
mybė nugali bet kokį nerimą ir baimes.
Širdys, turinčios to kią ramybę, ne-
būgštauja ir neliūdi. Tai nereiškia,
kad nuo šiol gyvensi me be rūpesčių ir
problemų, bet Jė zaus ramybės ir
džiaugsmo iš mūsų jokie kentėjimai ne-
gali atimti. Kas gi mus atskirs nuo Kris-
taus meilės? Ar vargas? ar priespauda?
ar persekiojimas? ar badas? ar nuogu-
mas? ar pa vojus? ar kalavijas? 

Jėzui priklauso galutinė pergalė –
kryžiaus pergalė prieš nuodėmę ir
prieš pasaulio kunigaikštį. Priėmę Jė-
 zaus ramybę gauname ypatingą mi siją
– nešti ją kitiems. Beveik prieš šimtą
metų po dviejų pasaulinių karų kre-
čiamą Europą keliavo paveikslėlis su
šventojo Pranciškaus atvaizdu ir kito-
je jo pusėje užrašyta malda: „Vieš -
patie, padaryk mane savosios ra mybės
pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę,
kur siaučia neapykanta; santaiką, kur
vyrauja barniai; vienybę, kur yra ski-
limas; tikėjimą, kur kan kina abejo-
nės; tiesą, kur viešpa tauja klaida; vil-
tį, kur braunasi nusiminimas; džiaugs-

mą, kur slegia liū de sys; šviesą, kur už-
gulusios tamsybės”. 

Šlovingasis Kristus ir šiomis die-
 nomis vadovauja tikinčiųjų sambū-
 riui. Ar aš išgirstu Jo žodį, ar esu at vi-
ras Šventosios Dvasios veikimui? Ar
leidžiu Dievui ateiti ir pasilikti mano
gyvenime? Ar nešu Kristaus ra mybę
pasaulin? Tai kiekvieno krikš čionio iš-
šūkis ir misija. 

Dieve, laimink mus!     

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Tiek per skaitinius, tiek per gies-
mes šiandien, šeštąjį Velykų sek-
madienį, tikinčiųjų bendrija

kviečiama aiškiau suvokti jai duotą pa-
žadą dėl misijos, kuri jai patikėta. Tai
pa žadas atsiųsti Šventąją Dvasią. Vieš-
 pats mus užtikrina, kad ji visada bus su
mumis. O toji misija – tai skelbti gerą-
ją išgelbėjimo naujieną visam pasau-
liui. Išganymo skelbimas yra svar-
biausias Bažnyčios uždavinys; tai ir
kiekvieno krikščionio, ateinan čio prie
Eucharistijos stalo semtis ve lykinių
sakramentų vaisių, užduotis.

Apaštalų darbų knygoje aprašo-
mas lemtingas Bažnyčios gyvenimo
etapas. Nuo šios akimirkos Bažnyčia
ryžtingai atsiveria pagonims. Tačiau
žydų krikščionių įtaka sukėlė įtampą
Bažnyčioje, ir Antiochijos bendruo-
 menė nutarė pasiųsti Paulių ir Bar nabą
su kitais broliais į Jeruzalę. Be je, buvę
pagonys aiškiai pripažįsta Jeruzalės
Bažnyčios primatą ir nori patikėti gin-
čo sprendimą „apaštalams ir vyres-
niesiems”. Pirmasis susirinkime kal-

ba apaštalų vyresnysis Petras. Jis pa-
sidalija Cezarėjos patirtimi, kur buvo
liudininkas, kaip Šventoji Dvasia išsi-
lieja pagonims. Paulius ir Barnabas
taip pat papa sa koja apie visus Dievo nu-
veiktus stebuklus tarp pagonių. Jeru-
zalės Baž nyčios vadovas Jokūbas vi-
siškai pritaria Petrui dėl problemos es-
mės ir drauge pasiūlo tokią sprendimo
for mą, kuri leistų neatstumti ir judė jų
krikščionių. 

„Šventajai Dvasiai ir mums pa siro-
dė teisinga”. Ši formuluotė at sklei-
 džia, kad apaštalų kolegijos auto ritetas
grindžiamas Šventąja Dvasia. Iš pago-
nių kilusiems krikš čio nims pasiūloma
laikytis ne apipjaustymo, o tam tikrų
apribojimų dėl maisto. Iš judėjų kilę
krikščionys dar laikydavosi Mozės
įstatymų draudi mų. Tačiau įtampa
tarp skirtingos kilmės krikščioniškų-
jų bendruome nių sumažėjo tik po Je-
ruzalės sugrio vimo. 

Evangelijoje Jėzus savo mo ki niams
kalba apie ramybę. Pasaulio aki mis –
ramybė tikriausiai reikštų gyvenimą
be rūpesčių, problemų ar ki tokių ne-
malonumų, bet Kristaus ra mybė yra
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Koks smagus reportažas! Visi tokie iš-
kalbūs, net ir Jonas, stačiai nustebino. Atrodė,
kad jis tylenių tylenis, o čia pasireiškė kaip tik-
ras oratorius. Jaučiuosi kaip pabuvojusi sve-
čiuose pas Jus. 

Audronė V. Škiudaitė,
žurnalistė (Vilnius)

Ačiū ,,Draugui” – mielai, net du kartus
peržiūrėjau šį filmuką... Puikus pažintinis fil-
mas, nuostabūs žmonės, tikri patriotai, stačiai
akių negali atitraukti nuo ekrano... Sveika tos
ir sėkmės visiems, visiems...

Zina Nutautaitė, 
ilgametė plokštelių studijos redaktorė

(Vilnius)

Tik ką peržiūrėjau filmą ir džiaugiuosi, kad
tolimojoje Amerikoje yra toks puikus lietu-
viškos kultūros židinys. Šiuo pragmatišku lai-
kotar piu, kada vyrauja tik materialus po-
 žiūris, Jūsų veikla labai maloniai stebina.

Živilė Liugailaitė-Bielinienė,
akvarelininkė, dailininkės

monumentalistės Sofijos Veiverytės duktė
(Vilnius)

Ačiū už nusisekusią TV laidą  apie ,,Drau-
gą”. Gražus darbas, o dar puikesnės Jūsų pa-
stangos. Laida pri vertė mintimis grįžti praei-
tin, kai ve lionio Kazio Bradūno raginamas vis
stumtelėdavau rašinį, daugiausia apie eks-
librisus, parodas, ypač šioje At l anto pusėje, kur
mudu su Gintautu Vėžiu buvome aktyvūs...

Vitolis Vengris,
mikrobiologas virusologas,

ekslibrių žinovas (Washington, DC)

Tikrai buvo įdomu. Linkėjimai ir sėkmės
darbuose. Dabar supratau, kad tikrai yra kas
veikti.

Tomas Jūras, 
architektas (Kaunas)

Labai puikus ir įkvepiantis video repor-
tažas (jau pasidalinau savo ,,Facebook” pa-
skyroje). Ačiū Jums ir visam kolektyvui!!!

Kun. Gediminas Keršys 
(Čikaga)

Žaviuosi Jūsų visų veikla ir pasišventimu.
Kol ,,Draugas” bus tarp Lietuvos ir po visą pa-
saulį išsibarsčiusių, kad ir suamerikonėjusių lie-

Š. m. balandžio 6 d. ,,Draugo” re dakcijoje apsilankė ,,LRT Litua nica”  atstovė Stefanija
Kilmanaitė. Keletą valandų su savo filmavimo ka mera ji  ,,sekiojo” redakcijos darbuo-
tojus,  filmuodama laikraščio atsiradi mo ke lią – nuo jo paruošimo spaudai iki iš siuntimo
skaitytojui. Šio apsilankymo rezultatą galėjome pa matyti jau  po kelių  dienų – balan-
džio 9 d. Lie tu vos televizijos kanalas ,,LRT Lituani ca” parodė 13 min. siužetą apie ,,Drau -
 gą”. Po laidos pasirodymo su lau kėme daug atsilie pimų ir šiandien dalinamės kai ku-
rių jų nuotru pomis.

tuvių, tol mūsų gražiai, seniausiai gyvai kalbai
Amerikoje bus neįmanoma išnykti. Linkiu vi-
sokeriopos stiprybės ir kartu su ,,Draugu” iš-
likti tvirta užkarda prieš visus lietuvybei gre-
siančius pavojus.

Steponas Gečas, 
muziejininkas (Kaunas)

Tą filmą apie ,,Draugą” reikėtų rodyti vai-
kams  šeštadieninėj mokykloj, tiems, kurie
ateina ir jiems niekas neįdomu... Ar visiems se-
minaristams, nes mes visada skatiname juos
ką nors rašyti, gal į laikraščius, o jie nenori. Bet
po tokio istorinio pasivaikščiojimo po seną re-
dakciją – WOW! Čia tai tikrai įdomu ir reikėtų
tą parodyti vaikams ir visai mokyklai.

Danguolė Varnienė, 
mokytoja ir ,,Spindulio” vadovė 

(Los Angeles)

Dėkojame už nuoširdumą, įdo mius fak-
tus ir saugomą tapatybę. 

,,Pasaulio lietuvių žinių” 
komanda (Čikaga)

Atidžiai peržiūrėjau TV laidą. Patiko,
ypač dėl lietuvybės išsaugojimo ir tęstinumo.

Gintaras Visockas,
žurnalistas (Vilnius)

Dėkui ,,Draugo” kolektyvui už di delį ir
puikų darbą! 

Maironio lituanistinė m-la
(New Yorkas)

Noriu padėkoti už reportažą, kurį kaip tik
baigiau peržiūrėti. Gražiai sumontuoti inter-
viu  ir labai informa tyvu... 

Irena Kleinaitienė, 
Tėviškės lietuvių evangelikų liuteronų 

parapijos komiteto pirmininkė 
(Western Springs, IL)

Žiūrėjau siužetą ir didžiavausi, kad ben-
dradarbiauju su tokiu puikiu leidiniu, kad
turiu tokius gabius bendradarbius!

Vitalijus Zaikauskas, žurnalistas
(Vilnius)

Šį įrašą galima pamatyti ,,Draugo”
,,Facebook” paskyroje (iki balandžio 28 d.
jis buvo peržiūrėtas 3,683 kartų) arba LRT
tinklalapyje pasinaudojus šia nuoroda: 

www.lrt.lt/mediateka/irasas/98492

– Red.
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Net jei birželio 9 dieną Lisabonoje nenuskambės
profesoriaus Armino Ragausko pavardė, jis vis tiek pa-
teks į istoriją kaip pirmasis Lietuvos atstovas, kuris pre-
tenduoja tapti Europos metų išra dėju.

Europos patentų biuras jau paskelbė 15 darbų, ku-
rių autoriai gali tapti 2016 metų Europos išradėjais.
Laureatų bus penki – tiek, kiek ir kategorijų.

Pirmą sykį tarp pretendentų yra ir lietuviška pa-
vardė: smulkiųjų ir vidutinių įmonių kategorijoje
vienu svarbiausių išradimų pripažintas Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) profesoriaus.

Ištaisė kolegų klaidą

Kai skauda galvą, daugybė vyresnio amžiaus
žmonių iš stalčiaus išsitraukia kraujospūdžio ma-
tuoklį. Taip arterinis kraujospūdis matuojamas jau
gerus šimtą metų. Bet koks spaudimas smegenyse?

„Mes išsprendėme pasaulio neurologų ir ne-
urochirurgų galvosūkį, kaip pamatuoti galvospūdį
neįsikišus į organizmą”, – tikino A. Ragauskas.

Atrodytų, nesudėtinga. Ultra garsi nis keitiklis
pridedamas prie akies voko ir, naudojant slėgio ka-
 merą, pamatuojamas kraujo judėjimo greitis akies ar-
terijoje, kuri naudojama kaip natūralus galvospūdžio
jutiklis.

Tačiau tokią sistemą sukurti nebuvo paprasta.
„Ir Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenė, ir

JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso admi-
nistracija, ir nemažai privačių bendrovių išleido de-
šimtis milijonų dolerių, norėdamos sukurti neinva-
zinius galvospūdžio matuoklius.

Jos visos padarė vieną klaidą, o ją mes ištaisėme.
Mūsų sukurtam akispūdžio matavimo metodui įta-
kos neturi nei paciento amžius, nei jo anatomija, nei
fiziologinė būsena”, – sakė A. Ragauskas.

Kosmoso tyrimų dalis

KTU mokslininko sukurtą technologiją jau nau-
doja JAV Naciona linis kosmoso biomedicinos tyrimų
institutas, kuris tiria ilgos trukmės kosminių skry-
džių poveikį žmogaus smegenims ir regai.

Nuo sėkmingo šios problemos sprendimo pri-
klauso ir tolimų kosmoso kelionių, pavyzdžiui, mi-
sijos į Marsą ateitis.

Tokie aparatai labai praverstų atliekant širdies,
organų persodinimo ir kitokias ypač sudėtingas
operacijas, per kurias, sustabdžius širdį, tenka įjung-
ti dirbtinės kraujotakos sistemą.

„Kepenų persodinimo ar širdies operacijas chi-
rurgai atlieka puikiausiai. Bet būtina apsaugoti
smegenys nuo pažeidimų. Smegenys gali būti pa-
žeidžiamos, kai sutrinka smegenų kraujotakos sa-
vireguliacija.

Kad to nevyktų, reikia stebėti, kaip operuojant
vyksta smegenų kraujotaka. Galima ją pakoreguoti:
išsaugoti neuronus, kad jie nežūtų.

Todėl mūsų įrangos taikymo sritis – ne tik ka-
riuomenė ir astronautika, bet ir neurologija, transp-
lantologija, širdies chirurgija, net oftalmologija”, –
aiškino A. Ragauskas. 

Išradimą patentavo

Galvospūdžio matavimo metodą ir prietaisą Eu-
ropos Sąjungoje ir JAV profesorius patentavo su ko-
legomis mokslų daktarais Gediminu Daubariu ir Al-
giu Džiugu.

,,Jau esame gavę ES, JAV, Japonijos ir kitų 28
valstybių patentus, pateiktos patentų paraiškos nau-
jiems išradimams.  Jau baigti svarbiausi kliniki-
niai prietaisų tyrimai Lietuvoje, Šveicarijoje, Šve-
dijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ir JAV.
Tyrimų rezultatai leido gauti šiems prietaisams ES
‘CE’ ženklo sertifikatus, kurie suteikė galimybę
įžengti į ES klinikinių prietaisų rinką”, – kalbėjo A.

Yra kuo didžiuotis:
lietuviška pavardė – žemyno išradėjų gretose

Ragauskas. Klini kiniams tyrimams skirtiems prie-
taisams išplėtoti iki komercinio lygio ir jų gamybai
organizuoti įmonė sugebėjo gauti 10 mln. JAV dole-
rių rizikos kapitalo investiciją.

Be to, buvo įsteigtą bendrovė „Vittamed Corpo-
ration” (Bostonas, JAV), kurios užduotis, anot pro-
fesoriaus – šią inovaciją išvesti į pasaulio rinką.

Profesorius Arminas Ragaus kas – Lietuvos
mokslininkas ir išra dėjas. A. Ragauskas daktaro

laipsnį matavimo mokslų srityje KTU įgijo 1969 m.
Mokslininkas tame pačiame universitete 1993 m. įkū-
rė Telematikos mokslo laboratoriją, kurioje plėtojo pra-
moninių matavimų ir žmogaus smegenų fiziologinių
matavimų bei stebėsenos technologijas. Jis yra para-
šęs 91 mokslinį straipsnį ir gavęs išradimų sertifika-
tus ar patentus daugiau kaip 150 išradimų. A. Ra-
gauskas vadovauja KTU Sveikatos telematikos moks-
lo institutui. 

Lrytas.lt

Prof. Arminas Ragauskas pretenduoja tapti Europos metų išradėju.

Lietuvos Prezidentė pasveikino mamas

Artėjant Motinos dienai,
kuri Lietuvoje švenčia-
ma pirmąjį gegužės sek-

madienį (oficialiai – nuo 1928
metų), Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveikino visas ma-
mas ir paragino būti vertiems jų
meilės, pasiaukojimo, bei geru-
mo.

,,Visoms mamoms labai lin-
kiu daug sveikatos, daug
džiaugsmo ir vaikų dėkingumo. Būkite laimingos”, – savo
sveikinime rašo Prezidentė.

,,Net ir tada, kai užaugame dideli, vis tiek kartais jun-
tame nenumaldomą poreikį pasidalinti su brangiausiu
žmogumi svarbiausiais savo įvykiais – ir laimėjimais, ir
nesėkmėmis. Nes mūsų mamos buvo ir bus patikimiausia
užuovėja nuo visų gyvenimo skersvėjų, – teigia šalies
vadovė. – Visada prisiminkime, kad tai, ką turime savyje
geriausio – žmogiškumą, darbštumą, padorumą, viską
atsinešame iš vaikystės, iš mamos rankomis ir širdimi
sukurtų namų”.

Penktadienį D. Grybauskai-
tė medaliais , ,Už nuopelnus
Lietuvai” apdovanojo daugia-
vaikes mamas, kurios užaugino
ir nepriekaištingai išauklėjo 7 ir
daugiau vaikų.

,,Kiekvienos motinos darbas
– pats didžiausias ir svarbiausias
tarp visų kitų darbų. O gausio-
je šeimoje – dešimteriopai. Jis
reikšmingas ir vaikui, ir šeimai,

ir visai valstybei. Tai vienas iš tų amžinųjų dalykų, ku-
rie nepavaldūs laikui”, – sakė D. Grybauskaitė. 

Įdomu, kad Motinos diena pasaulyje minima skir-
tingomis dienomis. Daugiausia valstybių ją švenčia ge-
gužės 10 dieną (didžioji dalis Pietų Amerikos, Meksi-
ka, Honkongas, Indija, Malaizija, Pakistanas, Saudo
Arabija,  Jungtiniai Arabų Emyratai ir kt.) arba antrąjį ge-
gužės sekmadienį (JAV, Australija, Brazilija, Kanada, Ki-
nija, Estija, Latvija, Suomija, Italija, Japonija ir kt.). 

ELTA

D. Grybauskaitė: ,,Kiekvienos motinos darbas – pats didžiausias ir svarbiausias” Dainiaus Labučio nuotr.
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VAKArŲ KrANtAs

Dieviškai lietuviškas vakaras Portlande
INGRIDA MISEVIČIENĖ

Pirmadienio popietę Portlando ben-
druomenėje paprastai nėra gausu lie-
tuviškų renginių.  Šį – ypatingąjį Ve ly-
kinio laikotarpio pirmadienio vakarą
vietos lietuviai prisimins dar ilgai...

Balandžio 18-ąją mūsų užkampį
aplankė Jo Ekscelencija vys-
kupas Eugenijus Bartulis. JE

kartu su Los Angeles Šv. Kazimiero pa-
rapijos, ku riai priklauso ir Portlando
lietuviai, klebonu kun. Tomu Kara-
nausku bei Portlando Groto religinės
bendruo menės lietuvių kilmės kun. Ig-
naciju mi Kisieliumi-Kissel aukojo šv.
Mi šias lietuvių kalba Mergelės Mari-
jos koplyčioje. Ir kas čia ypatinga, pa-
klausite? Didesnėms Amerikos lietuvių
bendruomenėms tautinės pamaldos
yra įprastas dalykas; lietuvių įkurtos
parapijos tebėra gyvybingos daugely-
je JAV didmiesčių. Mūsų valstija tokia
prabanga, deja, pasigirti ne gali. Šiau-
rės Vakaruose Dievo žodį gimtąja kal-
ba atgaivino tėvas T. Ka ranauskas,
kuris priglaudė Oregono ir Pietvaka-
rių Washingtono lietuvius po savo –
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos
sparnu, ir jau keletą metų periodiškai
aplanko Portlandą. 

Šių metų balandžio mėn. į „Rožių
miestą” tėvas Karanauskas atvyko ne
vienas – kartu atsivežė ir svečią iš
Lie tuvos, Šiaulių vyskupą JE Euge nijų
Bartulį. Kaune gimęs vyskupas Bar-
tulis yra didelis gamtos, kalnų my lėto-
jas, todėl ši kelionė į Portlandą ir vėliau
į Denverį atvėrė jam nere gė tų gamto-
vaizdžių, kuriuos jis kuo kruopščiau-
siai įamžino nuotrauko mis bei fil-
muotais kadrais. Kaip tik ram savo
gimtojo miesto patriotui Jo Ekscelen-
cijai buvo įdomu stabtelėti ir prie gar-
siojo „Rožių kvartalo” – Port lando
NBA komandos „Trail Blazers” arenos,
pastaruoju metu pervadintos „MODA
Centro” vardu; juk čia net septynis se-
zonus žaidė legendinis kaunietis Ar-
vydas Sabonis, kurį Laikinojoje sosti-
nėje dar 1990-aisiais dabartinis Šiaulių
vyskupijos vadovas sutuokė su Ingri-
da Mikelio nyte.

Portlando Groto (angl. The Grotto)
Sopulingosios Motinos katalikų reli-
ginė bendruomenė buvo įkurta prieš 92
metus. 1963-iųjų birželį čia bu vo dedi-
kuotas Californijoje gyve nu sio archi-

Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis ragino susirinkusius pajusti ir prisiminti Dievo mei-
lę žmonėms.

Lietuviškų pamaldų metu giedojo Amerikos lietuvaitė, sopra nas Vakarė Rūta Petroliūnaitė.
Dariaus Kuzmicko nuotraukos

tekto Jono Muloko lietuviškas kop-
lytstulpis. Grotą su lie tu viais sieja ir
tai, jog daugelį metų čia tarnavo mūsų
kunigai. Amerikos lie tuvių šeimoje
Čikagoje gimęs ir augęs tėvas Ignacijus
Kisielius-Kissel minėtoje garsiojoje
Portlando religi nėje bendruomenėje
balandžio 17-ąją šventė garbingą 50-ies

kunigystės me tų jubiliejų. Sausakim-
šoje Švč. Mer gelės Marijos koplyčioje
sakęs pa mokslą tikinčiųjų miniai tėvas
Kissel pabrėžė, jog be Dievo pasekėjų,
tikin čiųjų, Jo avelių, nebūtų buvę ir ku-
nigo Ignacijaus – ganytojo penkiasde-
 šimtmečio.

Tėvo Kissel mintis tarsi pratęsė

Portlando lietuviai su svečiais.

vyskupas E. Bartulis – Jo Ekscelen ci-
 ja ragino susirinkusius pajusti Dievo
meilę žmonėms. O gimtąja kalba tartas
šventas žodis didingoje Groto kop lyčio-
je mums, lietuviams, gyvenan tiems
per 8 tūkst. km nuo Lietuvos, kartu
tapo ir pavasarį menančiu tautiškumo
vyturiu. Kuomet šiam vytu riui prita-
rė dar ir lietuviška lakštingala, duetas
tapo tiesiog dieviškas... Šv. Mišių metu
susirinkusiems giedojo Amerikos lie-
tuvaitė, sopranas Va karė Rūta Petro-
liūnaitė. Vakaro kulminacija tapo il-
gamečio Portlando „ąžuolo” Algio Ga-
rolio užtraukta Tau tiška giesmė. Tiek
kunigai, tiek susirinkusieji nejučia
kėlėme akis į dangų ir tramdėme plūs-
tančias aša ras, mintimis persikeldami
į Lietuvą ir dvasioje jusdami Tėvynės
ilgesį.

Nuoširdžiai dėkojame Jo Eksce len-
cijai už apsilankymą nedidelėje Port-
lando bendruomenėje. Ačiū tė vui To-
mui ir Laurynui Misevičiui už šio ne-
paprasto susitikimo organi za vi mą,
nuoširdus dėkui visiems susi rinku-
siems bei prisidėjusiems. Išgy venusi
beveik 16 metų už Atlanto tu riu pri-
pažinti, jog šis vakaras Švč. Mergelės
Marijos koplyčioje buvo man viena
jausmingiausių ir lietuviš kiausių aki-
mirkų. Juk esame ne tik Dievo, bet ir
Lietuvos avelės.

Jo Ekscelencija E. Bartulis su ilgamečiu Portlando „ąžuolu” A. Garoliu, kuris visų netikė-
tumui pasibaigus šv. Mišioms užtraukė Tautišką giesmę.
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SAULIUS KAJOTA

LINA KAJOTIENĖ

Šių metų balandžio 17-osios, sek-
madienio, rytas Šv. Kazimiero
parapijoje Los Angeles prasidė-

jo kiek ki taip, nei eilinį sekmadienį.
Dar gero kai prieš pamaldas prie baž-
nyčios būriavosi gražiai pasipuošę ir
šventiš kai nusiteikę žmonės, iš kurių
ypač išsiskyrė baltas suknutes vil-
 kin čios jaunos merginos ir kostiu-
muo ti vaikinai. Kuo gi ši diena ypa-
tinga? Ogi tuo, kad minėtasis jaunimas
ruo šėsi neeiliniam įvykiui savo gyve-
ni me – priimti Sutvirtinimo sakra-
mentą. Bažnyčia juos taip pat pasitiko
šven tiškai – altorių puošė baltų rožių
puokštės, o ant sienų kabojo pačių
jau nuolių paruoštos Sutvirtinimo sak-
ramento vėliavos, kuriose buvo nu ro-
dyti sutvirtinamųjų vardai ir vardai
šventųjų, kuriuos jie pasirin ko kaip
savo dangiškuosius globėjus. Visi su-
tvirtinamieji – Šv. Kazimiero parapi-
jos lietuviškos šeštadieninės mokyklos
mokiniai. Šių metų sutvirtinimo kla-
sėje – 15 kandidatų, – 6 jaunuoliai ir 9
merginos. 

Sutvirtinimo sakramentą priėmė
šie mokiniai: Gintaras Baipšys, Re-
 mi gijus Bruožis, Brigita Gedgau dai tė,
Emile Kajotaitė, Julija Kasputytė, La-
lija Kazlauskaitė, Matas Kulikaus kas,
Kristina Labutytė, Viktoras Pe to kas,
Gabija Petrulytė, Andrius Ru gienius,
Dante Scola, Laura van der Sluys, Ali-
na Variakojytė ir Sofija Žukaitė.

Nors bažnyčioje atliktas sutvirti-
 nimo aktas iš pažiūros atrodė kaip
nesudėtingas ritualas, jaunuoliai jam
ruošėsi net dvejus metus, kiekvieną
šeš tadienį tikybos pamokų metu. Pir-
 maisiais pasiruošimo metais berniu-
 kai ir mergaitės dalyvavo atskirose re-
kolekcijose, kurių tema buvo „Šven tiej-
i”. Na, o šį pavasarį visa kla sė važiavo
į rekolekcijas Santa Bar baroje tema –
„Dievo gailestingumas”. Čia, labai gra-
žioje kalnų pa pė dėje ir miško apsuptyje
esančioje ran čoje, jaunimas daug dis-
kutavo religi nėmis temomis, atliko pi-
ligriminį žy gį į vietinę bažnytėlę. Re-
kolekcijos tę sėsi visą savaitgalį, o sek-
madienį, su sikaupę ir dvasiškai su-
tvirtėję, jau  nuoliai grįžo į namus. 

Kitas pasiruošimo sutvirtinimui
etapas – mokinių tarnystės valandos
įvairiose organizacijose ir, svarbiausia,
šioje parapijoje: patarnavimai šv. Mi-
šioms, liturginių skaitinių skaitymai,
darbas parapijos baliuose. O Verbų
sekmadienį kandidatai bažny čioje su-
vaidino Kristaus kančios scenas.

Pirmieji mokinių tikėjimo liudy-
tojai – jų tėveliai visaip stengėsi pa dėti:
juos vežiojo, prižiūrėjo, kad vis kas
būtų atlikta.

Per visą pasiruošimo laikotarpį
mokiniai jautė didžiulį lietuviškosios
mokyklos vedėjos Marytės Newsom pa-
laikymą ir taip pat klebono Tomo Ka-
ranausko tiek dvasinę, tiek ir fi nansinę
paramą.

Na, o didžiausią darbą atliko ti ky-
bos mokytoja, visų mylima Žydra van
der Sluys. Ji viską  kuravo nuo pat
pradžių, organizavo tiek mokinių dar-
bus, tiek rekolekcijas, tiek ir kitus pa-
siruošimus sutvirtinimui. Taria me
jai nuoširdų „AČIŪ”.

Sutvirtinimo sakramentas Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje

Ir vesk mane, kaip laivą per marias
vedi Tu, 

dangaus ir žemės Švytury, 
ir vesk, prie ko aš kopsiu kalnus ir

uolas granito, 
prie ko, o jei ne prie Tavęs…

Tokiais poeto Bernardo Braz džio-
 nio žodžiais pamokslą pradėjo šv. Mi-
šias aukojęs vyskupas Eugenijus Bar-
tulis. Jis, Los Angeles lietuvių pa-
 kviestas, iš Lietuvos Šiaulių vyskupi-
jos atvyko specialiai Sutvirtinimo sak-
ramentui.

Toliau vyskupas kalbėjo: „Poetas
Bernardas Brazdžionis nepaprastai
gražiai nupiešė tikslą, į kurį turi būti
nukreipti mūsų žvilgsniai, kiekvie-
nas gyvenimo žingsnis ir akimirksnis.
Tai Dievas – veržlus amžinybe. Ir štai
šiandien yra jūsų išsvajotoji Sutvir ti-
nimo sakramento iškilmė. Šiandien
Jūs – taip gražiai pasipuošę, o dar
gra žesnės jūsų mintys. Jūs atlikote
išpažintį, priimsite Komuniją, ir gau-
site šventos dvasios dovaną, kad galė-
tumėte būti tvirti ir ištikimi Die vo va-
lios vykdytojai žemiško gyve nimo ke-
lionėje. Šitoje kelionėje labai svarbu
prieš akis turėti tikslą. O mūsų tikslas
žemėje yra pašlovinti Viešpatį ir pa-
siekti amžinojo gyvenimo Tėvynę,
apie kurią apaštalas sa ko: ‘Nei akis ne-
regėjo, nei ausis negirdėjo’. Tai Dievas
paruošė tiems, kurie jį myli. O jūs
šiandieną nepaprastai pamilote Vieš-
patį, pamilote jį visa širdimi, kad ga-
lėtumėte drąsiai ir ištikimai eiti ten,
kur Jėzus Kris tus”. 

Vėliau vyskupas dėkojo ir šią
šven tę suruošusiems: „Šiandie ną norė -
čiau ypač padėkoti parapijos klebonui
Tomui, tikybos mokytojai Žydrai ir tė-
veliams, ir visiems arti mie siems, ku-
rie nepaprastu rūpesčiu stengėtės per
šiuos dvejus metus pa ruošti šį nuo-
stabų jaunimą džiugiai Sutvirtinimo
sakramento iškilmei. Jūs šiandien

Pirmoje eilėje (iš k.): Kristina Labutytė, Laura van der Sluys, Julija Kasputytė, Gabija Petrulytė, Brigita Gedgaudaitė,  Emilė Kajotaitė,
Lelija Kazlauskaitė, Sofija Žukaitė, Alina Variakojytė. Antroje eilėje: Dantė Scola ir Matas Kulikauskas. Trečioje eilėje: Žydra van der Sluys,
Viktoras Petokas, Gintaras Baipšys, klebonas Tomas Karanaus kas, JE vysk. Eugenijus Bartulis, Remigijus Bruožis ir Andrius Rugie nius. 

Kęsto Kazlausko nuotr.

esate ir gerieji ganytojai, nes šiandien
yra gerojo ganytojo sekmadienis, ir jūs
viską padarėte, kad jie pažintų Kristų,
kad jį pamiltų ir kad eitų tikruoju
meilės keliu, kuris yra pilnas gerumo
ir tikro džiaugs mo. Jūs esate nuosta-
biame kraš te, Dievo Angelų krašte,
šiame krašte tiek daug saulės. Šią sau-
lę mums pa dovanojo Amžinasis gany-
tojas, Vieš pats, be jo nebūtų šitos na-
tūralios sau lės, kurios šviesoje mes
džiaugia mės, kaitinamės, būname ir

kuri duo da gyvenimą, gyvybę. Ir jei
šiandien nebūtų šios saulės, viskas
numirtų – ir mes, ir visa gamta. Bet jei
mes pa tys kartais neskleistume amži-
nosios meilės saulių, neturėtume sa-
vyje gy vybės”.

Po Mišių sutvirtintieji mokiniai, jų
tėveliai ir artimieji bei šventės orga-
nizatoriai rinkosi į nuostabiai išpuoš-
tą viršutinę parapijos salę, kur visą po-
pietę vyko gražus ir jaukus pokylis.

,,Draugas” siūlo jums ypatingą dovaną – užsakykite laikraštį (spausdintą arba internetinį)
savo draugams, kaimynams, giminėms, ir mes padovanosime jums du bilietus į ką tik is-
toriniame Čikagos Royal George Theatre pradėtą rodyti nepaprasto žmogaus nepapras-
tą gyvenimo istoriją – spektaklį-koncertą ,,Hershey Felder as Irving Berlin”. Pasiūlymas ga-
lioja ir užsakius angliškąjį leidinį ,,Draugas News” su priedu ,,Lithuanian Heritage”.

Kreipkitės į Audronę Kižytę tel. 630-805-1404 
arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com (Bilietų skaičius ribotas)
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IŠ AteItININKŲ GYVeNImo

GINTARAS BAIPŠYS

Balandžio 9 d. mes, Los Angeles ateiti-
ninkai, važiavome į Los Angeles ap-
skrities meno muziejų (LACMA). Susi-

rinkome prie Jesús Rafael Soto „Penetrable”
skulptūros, kur visuo met galima prieiti ir pa-
landžioti po „spagetiškus” plastmasinius vamz-
 džius. Kadangi tą dieną lijo, landžioti neleido,
nes buvo slidu. Čia jaunučiai su tėvais ir
moksleiviai atsiskyrė ir nuėjo savais keliais.
Jaunučiai ap vaikš čiojo visą muziejų ir pama-
tė įvai rių menininkų darbų. 

Moksleiviai pirma nuėjo į modernaus
meno salę. Mums buvo keista matyti tokius ne-
dailius modernius kū rinius, kuriems žmonės

teikia tiek daug pagarbos. Modernumas reiš-
kėsi nuo nudažytos baltos drobės iki labai
priartinto debesio dalies nuotraukos. Mums
buvo neįdomu, todėl nuėjome nusipirkti gėri-
mų. Muziejaus kavinėje buvo labai skani kava
ir pieno kokteiliai. Po to nuėjome pažiūrėti gero
meno. Išvydome keletą Europos atgi mimo – re-
nesanso šedevrų, kurie mus tikrai nustebino.
Kiek daug lai ko jų kūrėjai praleido tapydami
deta les! Vienas ypatingas kūrinys, vaizduo-
jantis Jėzaus nukryžiavimą, buvo toks gražus
ir jaudinantis, kad mes susiėmėme rankomis
ir pasimeldė me. Apžiūrėję muziejų nusifotog-
rafa vo me prie lempų, prie kurių la biau siai fo-
tografuojamasi. Po to skirstė mės namo.

Moksleiviai prie  Meistro, nutapiusio Fiesolės ,,Kristaus Apsireiškimą”,
paveikslo ,,Nukry žiuo tas Kristus su šventaisiais Vincentu Fereru,
Jonu Krikštytoju, Morkumi ir Antoninu” (apie 1495 m.) LACMA mu-
ziejuje.  Moksleiviai buvo tiek paveikti šio kūrinio, kad prie jo ir pa-
simeldė. Justino Memėno nuotr.

Los Angeles moksleiviai ateitininkai LACMA muziejuje prie menininko Chris Burden kūrinio ,,Urban Light”
(2008 m.). Iš k.: Laura van der Sluys, Gabija Petrulytė, Sofija Žukaitė. Kitoj pusėj (iš d.): Gintaras Baipšys, Re-
migijus Bruožis, Justinas Memėnas. Kūrinyje panaudotos 202 restauruotos Los Angeles gatvių lempos. 

Žydros van der Sluys nuotr.

Po šį Jesús Rafael Soto kūrinį „Penetrable” LACMA muziejaus lan-
kytojams leidžiama braidyti, bet šįkart LA ateitininkai tenkinosi
kitu menu.

Los Angeles ateitininkų išvyka į LACMA

Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų 
metinis susirinkimas

Šių metų rugsėjo 25 d. nuo 2 val.  p. p. iki 4 val. p. p. Čikagos laiku
vyks Šiau rės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė su-
sirinkimo vieta – Ateitininkų namai, Le mon t, IL. Planuojama tiesio-
ginė video konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitinin-
kai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių. Susirin kime bus pateiktos veik-
los ir finansų ataskai tos bei renkami nauji Tarybos nariai. Artimiau-
siu laiku pateiksime daugiau informacijos.

Š. Amerikos ateitininkų valdyba

Ateitininkų vasaros stovyklos Jau laikas registruotis

Kviečiami savanoriai į naująją MAS
Centro valdybą
Dabartinės Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos (MAS
CV) kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių, kurie
norėtų kandidatuoti į MAS CV 2016–2018 metų kadencijai. MAS CV
organizuoja moksleivio amžiaus vasaros stovyklą bei Žiemos kur-
sus ir remia moksleivių ateitininkų veiklą JAV. Jei norite daugiau
sužinoti apie MAS CV veiklą ir pareigas, prašome susisiekti su
dabartine MAS CV elektroniniu paštu: moksleiviucv@gmail.com

Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos jaunimo stovykloje
DAINAVOJE
Manchester, Michigan

Moksleivių ateitininkų stovykla
liepos 9–16 d. 
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems
moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą klasę ir
dar nepradėję universiteto. Registruokitės
internetu: http://mesmas.org/

Ieškomi vadovai MAS stovyklai
Moksleivių vasaros stovykla jau greitai
prasidės. Ieškome vadovų ir darbininkų.
Jei norėtumėte prisidėti prie MAS vasaros
stovyklos, malonėkite užpildyti anketą:
mesmas.org

Jaunųjų ateitininkų stovykla
liepos 16–24 d.

Ši stovykla yra skirta lietuviškai
kalbantiems pradžios mokyklos mo kiniams
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Visa stovyklos
programa yra vedama lietuvių kalba ir

tikimasi nuoširdžių stovyklautojų pastangų
kalbėti tik lietuviškai. Gali registruotis visi
vai kai – ateitininkai ir neateitininkai. Re-
gistruokitės internetu: 

http://mesjas.org/stovyklos/
Informacija: atjaunuciai@gmail.com

Sendraugių stovykla-1 
liepos 24–liepos 31 d. 

Kviečiami visi suaugę – pa vie niai ar su
šeimomis. Registracija nau jiems stovyk-
lautojams prasidėjo balandžio 15 d. No-
rintys dalyvauti prašomi skambinti Rūtai
Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Či-
kagos laiku), tel. 708-442-4911.

Pastaba: Sendraugių ateitinin kų-2
stovykla Dainavoje šiemet nebus rengia-
ma.

Los Angeles CA JAS ateitininkų sto-
vykla vyks  liepos 16 d.–liepos 24 d. 

Rytų pakraščio ateitininkų studijų ir poil-
sio savaitė – lietuvių pranciškonų sodybo-
je, Kennebunkport, ME, vyks rugpjūčio
6–13 d.
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REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių centro valdybos posėdis
vyko balandžio 9 d. „Embassy Suites”
viešbutyje, Lombard, IL. Da ly vavo 18
centro valdybos narių iš Illinois, Michi-
gan, Oklahoma, New York, New Jersey
ir Ohio valstijų bei keli svečiai. Suva-
žiavimą globojo Chi cago vyčių 16-oji
kuopa, kuriai pir mininkauja Peter Paul
Zansitis. 

Susirinkimo pradžioje 16-osios
kuopos narė ir „Vyties” žurnalo
va dy bininkė Mary Beth Šlakis

sveikino dalyvius ir linkėjo sėkmingo
posė džio. Centro valdybos lietuvių kal-
bos ir kultūros komiteto pirmininkė Su-
 san Binkis sukalbėjo maldą. Posė džiui
vadovavo pirmininkė, garbės na rė Re-
gina Juškaitė-Švobienė. Tylos minute
buvo prisiminta visų mylima narė ir
draugė, lietuvių kalbos ir kul tūros ko-
miteto pirmininkė a. a. Ma ry tė Šepi-
kaitė, 2015 m. lapkričio 29 d. iškeliavu-
si į Viešpaties namus. 

Šiek tiek laiko buvo skirta ir pa dis-
kutuota apie artėjantį 103-iąjį me tinį
Vyčių suvažiavimą, kuris vyks š. m.
rugpjūčio 4–7 d. Binghamton, New
York. Suvažiavimą globos 72-oji kuo pa,
veikianti Binghamton, NY, kuriai pir-
mininkauja Barbara Miller. Gar bės na-
rys Jonas Mankus papasakojo apie 103-
ojo metinio suvažiavimo pla nus. Su-
važiavimas vyks „Doubletree” viešbu-
tyje, jo ruoša vyksta sėkmingai. Tiems
nariams, kurie atvyks prieš suvažia-
vimą, yra planuojama iš vyka į Lacka-
wanna kasyklą ir „Anthra cite” mu-
ziejų, Scranton, Penn sylvania. Ten pra-
leisime dieną, aplankydami vieną se-
niausių kasyklų Amerikoje. Po pietų
garo traukiniu važiuosime į Steam-
town National Park. Po to važiuosime
į vyno ir alaus daryklas. Suvažiavimo
metu vyks įdomios paskaitos. Dėl as-
meni nių priežasčių Jungtinio Ameri-
kos baltų komiteto direktorius (Joint
Baltic American National Com mit tee)
Karl Altau negalėjo dalyvauti 2015 m.

vykusiame 102-ajame me ti nia me su-
važiavime. Šiais metais jis žada daly-
vauti ir skaitys paskaitą apie šių die-
nų problemas Baltijos ša lyse. 

Taip pat buvo diskutuojama apie
„Lie tuvos draugo” („Friend of  Li t-
hua nia”) žymenio įteikimą suvažia vi-
mo pokylyje. Suvažiavimo atidarymo
šv. Mišios bus atnašaujamos vieš butyje,
o suvažiavimo uždarymo šv. Mišios bus
aukojamos Šventosios Šei mos bažny-
čioje. Jauniems vyčiams vyks atskira
programa ir užsiėmimai. 

Finansų sekretorė June Grenier
pranešė, kad šiuo metu Vyčių organi-
zacijai priklauso 1 250 narių. Yra pen-
 kios apygardos ir veikia 44 kuopos. Tu-
rime 23 garbės narius ir 48 religi niam
gyvenimui pasišventusius ku ni gus,
vienuolius ir vyskupus. 

„Vyties” žurnalo redaktorius, gar-
 bės narys Robert A. Martin, Jr, pra ne-
šė, kad nuo praėjusio Vyčių me tinio su-
važiavimo buvo išleisti trys „Vyties”
žurnalo numeriai. Taip pat „Vyties”
žurnalas gaunamas eletroniniu būdu.
Jis ragino visus narius už sisakyti „Vy-
ties” žurnalo elektroninę versiją, taip
sutaupant organizacijai pinigų. „Vy-
ties” žurnalo redakcija bu vo perkelta
iš seselių kazimierie čių motiniškų
namų į Šv. Pijaus X pa rapijos patalpas
Stickney, IL, kur klebonauja šios or-
ganizacijos Švč. Mer gelės Šiluvoje fon-
do pirmininkas kun. Antanas Mar-
kus. 

Buvo diskutuojama apie naujai
įsteigtą komitetą, kurio atsakomybė
yra ieškoti galimybių į Lietuvos vy čių

organizaciją pakviesti naujų na rių iš
kitų krikščioniškų konfesijų ir skir-
tingų etninių bendruomenių Ame riko-
je. Šį komitetą sudaro: centro valdybos
pirmininkė, centro val dybos dvasios
vedlys, visų penkių apy gardų pirmi-
ninkai ir nors po vie ną atstovą iš visų
penkių apygardų. Komitetas jau buvo
susirinkęs į antrą oficialų posėdį (po
centro valdybos susirinkimo 2015 m.
lapkričio 14 d.). Komitetas savo veiklos
išvadas ir re zultatus turėtų pateikti
2016 m. visuotiniame Lietuvos vyčių
narių su va žiavime.

104-ojo metinio suvažiavimo ko pir-
mininkai Robert Petkus ir Alex Flet-
cher pranešė, kad metinis narių su-
važiavimas vyks 2017 m. liepos 27–30 d.
Dayton, Ohio. Jį globos 96-oji kuopa,
veikianti Dayton, OH. Visi po sėdžiai
vyks „Holiday Inn” viešbutyje. 

Toliau centro valdybos pirminin-
 kė, garbės narė R. Juškaitė-Švobienė
pristatė šios organizacijos naująjį ju-
ridinį patarėją advokatą Aleksan drą
Rimą Domanskį. A. Domanskis pra ne-
šė, kad organizacijos ir jos pa dalinių
dokumentai buvo patikrinti. Jis atsa-
kinėjo į centro valdybos narių speci-
finius klausimus apie Lietuvos vyčių
organizaciją ir padalinius: Vy čių fon-
dą, Šv. Kazimiero gildiją ir Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos fondą. Po pietų
A. Domanskis   bendravo su centro
valdybos nariais. 

Apygardos pirmininkai/kės nu-
 švietė savo pastarųjų penkių mėnesių
veiklą. 

Tinklalapio administratorius Alex

Fletcher skelbia „Vyties” žurna lus,
naujus narystės mokesčius, pa teikia
naujos centro valdybos na rių vardus ir
susisiekimo būdus, ar tėjan čius įvy-
kius ir šventes, nuotraukas. Pateikia in-
formaciją centro valdybos antrajai vi-
cepirmininkei (atsakingai už naujus na-
rius ir informaciją apie organizaciją). 

Buvo pranešta, kad 112-osios kuo-
pos narė iš Chicago, IL, Susan Binkis
buvo paskirta naująja lietuvių kalbos
ir kultūros komiteto pirmininke. Su-
 san Binkis taip pat aktyviai reiškiasi
seselių kazimieriečių augziliarijoje. 

Buvo pasiūlyta ir vienbalsiai pri-
tarta simboline auka paremti Šiaulių
pastoracinį centrą, kuriam vadovauja
Šiaulių vyskupijos vyskupas Euge ni-
jus Bartulis. 

Buvo aptarti einamieji reikalai,
vyko diskusijos, svarstymai ir priim-
 ti nutarimai. Posėdis baigtas malda, ve-
dama centro valdybos iždininkės ir
garbės narės Elenos Nakrošienės. 

Šv. Mišiose dalyvavome Kristaus
Karaliaus bažnyčioje, Lombard, IL.
Jas aukojo klebonas kun. Jeff  Stone-
 berg. Mišių metu giedojo parapijos
cho ras. Po Mišių Lietuvos vyčių cent-
ro valdyba vakarieniavo ir maloniai
bendravo vietiniame restorane.

Kitas centro valdybos posėdis nu-
matytas 2016 m. rugpjūčio 4 d., ket vir-
tadienį, visuotinio narių suvažiavi-
mo metu. 

Regina Juškaitė-Švobienė – garbės
narė, Centro valdybos pirmininkė ir ry-
šių su visuomene komiteto pirmi ninkė.

Pavasarinis Lietuvos vyčių centro valdybos suvažiavimas

Atkelta iš 1 psl.

Kaip tik čia, tramvajumi atvykusi lie-
tuvių herojų šeima išgirdo konduktoriaus rik-
telėjimą „Stockyards!” ir išlipo. Čia pat Sinc-
lair įsivaizduota ir Šed vilo delikatesų krau-
tuvė, ir tikra „Transit House Hotel” vieta
(tame vieš butyje Sinclair buvo trumpai ap si-
stojęs), ir Skerdyklų vartai. Trau kiam pa-
grindine buvusia Skerdyklų alėja – Exchan-
ge Avenue – iš pradžių tomis vietomis, kur
buvo gyvulių gardai, pro Exchange pastatą,
kuriame supirkdavo gyvulius, tada pro buvu -
sių mėsos perdirbimo gamyklų vie tas, pro mė-
sos pramonės giganto Swift biurą „Central
Time Station”, kuriame pagrindinis herojus
Jurgis Rudkus gavo savo pirmąjį darbą Sker-
dyklose, pro Armour trąšų ga myk los vietą,
kur Rudkus dirbo sun kiausiai, sugadino svei-
katą ir tiek pri sigėrė visokių kvapų, kad jo net
saliūnai neįsileisdavo, idant neišbai dytų kitų
lankytojų. Gyvenamajame rajone, Sinclair va-
dintame „Už Skerdyklų” (Back of  the Yards),
ap lankom lietuvių vestuvių puotos vie tą – bu-
vusį Juozapo Kuszlejko saliū ną (4558 S. Pau-
lina ave.), kuriame švęstos garsiosios Sinclair
pirmajame skyriuje aprašytos vestuvės. Tada
pro jaunavedžių gyventą namą  einam iki Či-
kagos sąvartyno nr. 2, kurį Sinclair taip įtai-

giai pavaizdavo ant rojo skyriaus pabaigoje. Iš visų ap-
 lankytų objektų – tik Skerdyklų var tai ir jaunavedžių gy-
ventas namas išlikę iki dabar. 

Šią ekskursiją vedu jau dešimt metų, paprastai du
kartus per metus. Pirmoji buvo 2006 metų lapkričio 11
dieną (kolegos prof. Randy Richards paskatinimu). Iš pra-
džių vesdavau tik savo University of  Illinois at Chi cago

Lietu vių kultūros kurso studentus, bet vė liau ėmė pri-
sijungti vis daugiau žmo nių tiek iš lietuvių bendruo-
menės, tiek apskritai įvairių Čikagos istorijos smal-
suolių.

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra, University of Illinois at Chicago

Pasivaikščiojimas po romano vidų

Norinčių pasivaikščioti Sinclair herojų takais netrūko. G. Subačiaus nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuVA Ir PAsAuLIs

Laisvoji prekyba su JAV – naudinga Lietuvai
Vilnius (Prezidentūros info) –

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su už prekybą
atsakinga Europos komisare Cecilia
Malmstrom. Susitikime aptartos Eu-
ropos Sąjungos (ES) ir JAV derybos dėl
Transatlantinės prekybos ir investicijų
partnerystės susitarimo bei ES san-
tykiai su Eurazijos ekonomine sąjun-
ga.

Šalies vadovės teigimu, transat-
lantinius ryšius sustiprinsiantis ES ir
JAV laisvosios prekybos susitarimas –
svarbus Lietuvai ir visai Europai. Lie-
tuva būtų viena iš daugiausiai naudos
dėl šio susitarimo gausiančių ES vals-
tybių.

ES ir JAV turi istorinę galimybę
sukurti didžiausią laisvosios prekybos

zoną pasaulyje, kuri pasitarnautų dau-
giau nei 800 milijonų žmonių. Lietuvai
šis susitarimas atvertų duris į JAV že-
mės ūkio ir maisto produktų rinkas, o
JAV suskystintos gamtinės dujos ga-
lėtų lengviau pasiekti Klaipėdos LNG.
Vangiai ES ekonomikai tai galimybė
paskatinti prekybą ir sukurti daugiau
darbo vietų visos Europos žmonėms.

Užsienio prekyba – svarbi Lietu-
vos ekonomikai. Beveik 80 proc. Lie-
tuvos BVP sudaro eksportas, todėl
Transatlantinis prekybos ir investici-
jų partnerystės susitarimas, kuris pa-
naikintų prekybos barjerus tarp ES ir
JAV, ypač naudingas mūsų šaliai.

ES ir JAV derybas dėl laisvosios
prekybos susitarimo siekiama užbaigti
iki šių metų galo.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Ke-
turios ministerijos: ūkio, švietimo ir
mokslo, socialinės apsaugos ir darbo
bei vidaus reikalų, per mėnesį įparei-
gotos sujungti savo planus ir parengti
bendrą planą, kaip numatoma kovoti
su emigracija. Už šio plano koordina-
vimą bus atsakinga Vyriausybės kan-
celiarija. 

Pasak premjero Algirdo Butkevi-
čiaus, siekiant subalansuoti darbo rin-
ką, sustabdyti Lietuvos piliečių emig-
raciją ir susigrąžinti išvykusiuosius,
būtina telkti didesnį dėmesį taiko-
moms priemonėms. 

Vyriausybės vadovo teigimu, daž-
niausios emigracijos priežastys yra so-
cialinės ir ekonominės – šalies eko-

nominė situacija, darbo vietų trūku-
mas, atlyginimų skirtumai, geresnės
įsidarbinimo galimybės užsienyje, stu-
dijos ir net siekis išvengti tam tikrų įsi-
pareigojimų.

Anot jo, svarbu paskatinti likti ar
grįžti visas visuomenės grupes, tarp jų
ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus,
kuriuos užsienyje traukia inovacijos,
taip pat mokslininkus.

Premjero teigimu, tokie susitiki-
mai, skirti emigracijos problemoms
spręsti, vyks kartą per ketvirtį. Konk-
rečių skaičių, kiek tikimasi sumažin-
ti emigraciją. 

Statistikos departamento duome-
nimis, 2015 m. į Lietuvą atvyko 22 130
žmonių, o iš jos išvyko 44 533 piliečiai. 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-
riausybė nepritarė piliečių iniciaty-
vinės grupės Seimui pateiktam įsta-
tymo projektui, kuriuo siūloma įtei-
sinti galimybę kartu su privalomais už-
rašais valstybine kalba asmens doku-
mentuose vardą ir pavardę užrašyti ir
kita kalba lotyniško pagrindo rašme-
nimis.

Piliečiai siūlė, kad tokie įrašai
atsirastų pase kitų įrašų skyriaus pir-
majame puslapyje, o asmens tapatybės

kortelėje – kitoje kortelės pusėje.
Vyriausybė nepritardama siūly-

mui pareiškė, kad siūlomas teisinis re-
guliavimas įneštų painiavos, nes su-
darytų prielaidas sukurti dvi ar dau-
giau tapatybes Lietuvos Respublikos ir
kitų valstybių nacionaliniuose re-
gistruose.

Ministrų kabinetui nebuvo aiš-
kus tokio įrašo tikslas, nes pagal Kons-
titucinio Teismo nutarimą jis negalė-
tų būti naudojamas oficialiai.

Vilnius („Draugo” info) – Gegužės
3 dieną, antradienį, Lietuvos bankas į
apyvartą išleidžia 2 eurų proginę mo-
netą, skirtą baltų kultūrai. Monetos na-
cionalinėje pusėje iškaldintas vienas
ryškiausių baltų kultūros simbolių –
gintarinis skridinys-amuletas, deko-
ruotas smulkių duobelių kryžma.

Monetos nacionalinę pusę sukūrę

dailininkai Jolanta Mikulskytė ir Gied-
rius Paulauskis.   

Monetas nukaldino Lietuvos mo-
netų kalykla. Tiražas – 1 milijonas, iš jo
– 10 tūkst. aukštesnės kokybės (BU) mo-
netų numizmatinėje pakuotėje.

Proginės 2 eurų monetos yra tei-
sėta mokėjimo ir atsiskaitymo prie-
monė visoje euro zonoje.

Sinesas, Portugalija (BNS) – Pir-
moji Europos Sąjungą (ES) pasiekusi
JAV gamtinių dujų siunta buvo at-
plukdyta į Portugalijos uostą Sinesą.
Šis žingsnis gali sukelti žemyne kainų
karus ir sumažinti Rusijos vyravimą
šiame sektoriuje.

Pirmoji prekybai Europoje skirta
JAV dujų siunta buvo atgabenta Ame-
rikoje vykstant skalūnų dujų revoliu-
cijai, kuri, kaip tikisi Washingtonas,
padarys Jungtines Valstijas svarbio-
mis žaidėjomis ES rinkoje. Šiuo metu
Rusija išlieka pagrindine dujų tiekėja
Europai.

Europa pradėjo ieškoti naujų dujų
tiekėjų, kai pastaraisiais metas vykę
Rusijos ir Ukrainos ginčai dėl tranzi-
to padidino susirūpinimą dėl rusiškų
dujų tiekimo stabilumo. Rusija tiekia
apie trečdalį ES suvartojamų gamtinių
dujų.

Europoje išgaunamos gamtinės
dujos kainuoja maždaug 4,18 JAV do-
lerio (3,69 euro) už 1 mln. britų šilu-
minių vienetų (BTU), o JAV tai atsiei-
na maždaug 2 JAV dolerius. Pervežimo
kaina apytikriai sudaro 50 centų už 1
mln. BTU, taigi JAV kaina tebėra pa-
traukli.

Maskva („Draugo” info) – Rusijo-
je nuteistos Ukrainos pilietės Nadijos
Savčenko išdavimo procedūra prasi-
dėjo, bet ji gali trukti 1–2 mėnesius. „Aš
gavau N. Savčenko pareiškimą, jog ji su-
tinka būti išduota Ukrainai bausmei at-
likti. Pagal procedūrą ji turi užpildyti
dokumentus, kurie duos pradžią šiam
procesui,” – pareiškė ukrainiečių la-
kūnės advokatas Markas Feiginas.

Anksčiau Ukrainos žiniasklaidoje
pasirodė N. Savčenko sesers Veros ko-

mentaras po pasimatymo su nuteistąja.
Pasak Veros, Nadija jau pildo jai per-
duotus dokumentus. 

Kovo 22-ąją Rostovo srities Donec-
ko miesto teismas pripažino N. Sav-
čenko kalta dėl dviejų Rusijos žurna-
listų žūties Ukrainos rytuose ir nutei-
sė ją 22 metus kalėti bendrojo režimo ko-
lonijoje.

Pati N. Savčenko neigia savo kaltę.
Ji taip pat tvirtina, kad prievarta buvo
išvežta į Rusijos teritoriją. 

Dharamshala, Indija
(BNS) – Lobsang Sangay per-
rinktas Tibeto vyriausybės
tremtyje ministru pirmi-
ninku.

Indijos šiauriniame
Dharamshalos mieste įsikū-
rusios vyriausybės vadovas
įveikė vienintelį varžovą
Penp Tsering, surinkęs apie
58 proc. iš 58 740 atiduotų bal-
sų.

Šie premjero (sikjongo)
rinkimai buvo jau antrieji po
2011 metų, kai Tibeto budiz-
mo dvasinis  vadovas Dalai
Lama atsisakė vyriausybės
tremtyje vadovo pareigų,
siekdamas sumažinti itin svarbų savo
vaidmenį ir užtikrinti judėjimo už Ti-
beto laisvę demokratinę ateitį po savo
mirties.

Užsienyje gyvenančių tibetiečių
balsavimas buvo organizuotas 40-yje
šalių.

L. Sangay sakė, kad jo vyriausybė
tęs kovą už esmines teises ir laisves,
taip pat sieks užtikrinti tikrą autono-
miją tibetiečiams, gyvenantiems Ki-
nijos valdomame Tibete.

Dalai Lama ir jo sekėjai gyvena
Dharamšaloje nuo 1959 metų, kai jie
pabėgo iš Tibeto žlugus sukilimui

prieš Kinijos valdymą.
Vyriausybės tremtyje pareigūnai

sako, kad per pastaruosius metus bent
114 tibetiečių vienuolių ir pasauliečių
susidegino protestuodami prieš Kini-
jos valdymą jų tėvynėje, o dauguma jų
mirė. Tuo tarpu JAV finansuojamas
Laisvosios Azijos radijas skelbia, kad
nuo 2009 metų tokių susideginimo in-
cidentų buvo 144.

Kinija aiškina, kad Tibetas yra is-
torinė jos teritorijos dalis nuo XIII
amžiaus, o komunistinė Pekino vy-
riausybė valdo tą Himalajų regioną
nuo 1951 metų.

Artėja istorinis NATO viršūnių susitikimas 
Vilnius (KAM info) – Rumunijoje

vykusiame NATO gynybos politikos di-
rektorių susitikime sutarta, jog Al-
jansas turi reformuotis, kad galėtų
atsakyti į jam kylančias grėsmes tiek
iš Rytų, tiek iš Pietų krypties. Susiti-
kime svarstyta, kaip NATO turi per-
tvarkyti savo pajėgas, kad galėtų at-
remti Rusijos grėsmę ir užtikrinti ko-
lektyvinį saugumą.

NATO generalinio sekretoriaus
pavaduotojo Alexander Vershbow nuo-
mone, likus vos 70 dienų iki NATO vir-
šūnių susitikimo Varšuvoje reikia pri-
imti esminius sprendimus dėl atgra-

symo metodų ateityje ir užtikrinti,
kad šalys skirs pakankamai finansinių
resursų jiems įgyvendinti.

NATO gynybos politikos direkto-
rių susitikimas – tai 28 NATO šalių
aukšto lygio pareigūnų neformalus
apsikeitimas nuomonėmis svarbiau-
siomis NATO darbotvarkės temomis.
Šis susitikimas padės įgyvendinti 2014
m. Wales įvykusio NATO viršūnių su-
sitikimo rezultatus.

2016 m. NATO viršūnių susitiki-
mas vyks Lenkijos sostinėje Varšuvo-
je liepos pradžioje. 

Rengs bendrą planą emigracijai stabdyti

Vyriausybė nepritarė „w” pasuose

Nauja baltų kultūrai skirta moneta 

Naujoji proginė euro moneta.             Lietuvos banko nuotr.

Pirmoji gamtinių dujų siunta iš JAV 

Prasidėjo N. Savčenko išdavimo procedūra 

Tibeto vyriausybės vadovu perrinktas Lobsang Sangay

Lobsang Sangay vėl perrinktas Tibeto vyriausybės trem-
tyje vadovu.    Reuters nuotr.                                        
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IstorIJos uŽKuLIsIAI

GEDIMINAS INDREIKA

Prieš dešimt metų Floridoje mirė žurnalistas
Jurgis Janušaitis, vienas žinomiausių Lietuvių
Bendruomenės veikėjų. Jurgis Janušaitis buvo

Čika gos lietuviškos veiklos rėmėjas, optimistas,
verslininkas, vadinamas Mar quette Parko patriarchu.
Šios apy linkės širdyje jo įkurta „Para mos” maisto pre-
kyba daugelį metų buvo lietuvių traukos centras. O
J. Ja nušaičio rašytuose straipsniuose ra sim vertin-
gos istorijai medžiagos apie gyvenimą lietuviškoje Či-
kagoje, gyvenimą, koks jis buvo klestėjimo metu.    

Jurgis Janušaitis gimė 1912 m. rug pjūčio 4 d.
Džiugonių kaime, Še duvos vls., Panevėžio apskrity-
je. Jur gis augo žemdirbių šeimoje, turėjo 5 brolius ir
3 sesutes. Tėvų jie neteko dar būdami vaikai, per Pir-
mąjį pa sau linį karą. Motina paskutinėmis gyvenimo
valandomis vaikus palai mi no, tardama: „Mylėkite
Dievą, gy venkite sutardami, nedarykite nie kam blo-
go, o darykite žmonėms tik gera…” Šie testamentiniai
žodžiai Jur gio širdyje išliko gyvi. Likusį naš laičiu glo-
bojo vyriausias brolis Jo nas, padėjo prasiirti gyve-
nime. Mo kė si Kaišiadorių progimnazijoje ir Kau no
gimnazijoje.    

Į spaudą J. Janušaitis pradėjo ra šyti dar būdamas
gimnazijoje, aprašė jaunimo veiklą ir kultūrinius ren-
gi nius. „Mūsų Vilniaus” žurnalo redaktorius Vincas
Uždavinys, gavęs jo straips nį apie Vilnių, paskatino
rašy ti dažniau. Vėliau Jurgis gavo tarnybą pašte, dir-
bo Šilutės pašto valdyboje. Savo ištekliais toliau
mokėsi pedagogikos Kaune, svajojo tapti mokytoju.
Buvo šaulių būrio vado pavaduotojas. 1941 m. buvo
Valkininkų pašto viršininkas. 1943 m. Jurgis su Ve-
ro ni ka Meškėnaite sukūrė šeimą. Po me tų teko iš-
gyventi kitą skaudų atsisky rimą – ant Šešupės kran-
to atsi svei kinti su jauniausiu broliu Pranuku, palikti
savąją tėvynę ir su žmona bėg ti nuo grįžtančių rau-
donųjų. Jurgio brolis Jonas buvo suimtas ir ištrem-
tas į Sibirą, kur komunistai jį nukan kino.  

Pasiekęs stovyklas Vokietijoje Janušaitis toliau
dirbo žurnalistu, ben dradarbiavo „Mūsų kelyje”,
„Ži bu riuose”, „Mintyje” ir „Ha-
nau lietu vyje”. Ten jis buvo vie-
nas Lietuvių paš tininkų sąjun-
gos steigėjų. Ameri koje anks-
čiau įsikūrusi sesuo Pranė Iva-
nauskienė 1949 m. iškvietė Jur-
gį su šeima į galimybių šalį.

Atsikėlęs į Čikagą šokolado
fabrike J. Janušaitis iš pradžių
uždirbo 95 centus per valandą,
vėliau vaka rais dirbo biurų va-
lytoju. Įsikūręs Mar quette Parke
suprato, jog geriausia būtų dirb-
ti sau, tai ėmėsi ieškoti verslo. Su
partneriu Jurgiu Mažeika 1952
m. ėmėsi prekybos – įsteigė ne di-
 delę maisto parduotuvę 69-ojoje
gat vėje, kur dviaukštės reziden-
cijos ir šeimų krautuvėlės ri-
kiavosi šalia vie na kitos. Vis
daugiau lietuvių kėlėsi į Mar-
quette Parką ir statėsi namus,
tad jiedu nutarė verslą tobulinti
ir plės ti. 1963 m. Maplewood Ave.
ir 69-osios gatvės sankryžoje,
dvigubame sklype, rangovas Jo-
nas Stankus jiems pastatė par-
duotuvę „Parama”. Tai buvo mo-
derni savitarnos stiliaus „supermarket”, didžiausia
lietuvių mais to ir gėrimų parduotuvė Čika go je. Joje
įrengė naujausius patogumus: buvo dvi atsiskaitymo
eilės, sumo kant už prekę klientas grąžą automa tiškai
gaudavo iš aparato.

„Paramoj” klientai galėjo nusi pirkti ne tik mais-
to, bet ir spaudos kioske įsigyti vėliausios lietuviškos
spaudos iš visur: „Akiračius”, „Drau gą”, „Darbi-
ninką”, „Tėviškės žibu rius”. Duoną galima buvo rink-
tis iš visų šešių lietuviškų kepyklų, o mė sos skyriu-
je buvo siūloma jautienos, šviežių dešrų ir įvairių kitų
kokybiš kų gaminių. Patarnavimas buvo grei tas ir są-
žiningas. J. Janušaitis pensi ninkėms iškeisdavo če-
kius, rūpinda vosi klientais ir rasdavo laiko su jais pa-

sikalbėti. Jurgis Mažeika,
santū rus buhalteris, tal-
kino verslo vadyboje. „Pa-
rama” veikė septynias die-
nas per savaitę, o darbuo-
tojos buvo lietuvės mote-
rys: Marija Saliklienė, D.
Maldū nienė ir kitos. 

„Paramos” vitrinoje
plakatai skelb davo kon-
certų ir Lietuvių operos
spektaklius. Bilietai į dau-
gelį ren ginių buvo par-
duodami Sinkevičiū tės
„Marginių” knygyne,
esančiame skersai gatvę.
1983 m. 69-oji gatvė bu vo
pervadinta „Lithuanian
Plaza Court”, įvestas vie-
nos krypties eismas į ry-
tus. Prasidėjo tradicija va-
 sa romis vieną šeštadienį
šioj gatvėj ruoš ti Lietuvių
festivalį, buvo galima paskanauti kugelio ir gardu-
mynų. Apylinkei keičiantis iš McKay mo kyklos
grįžtantys vaikai sustodavo „Pa ramoj” nusipirkti sal-
dainių, kartais vagiliaudami. Ieškodami saugesnės
aplinkos, lietuviai pradėjo keltis į priemiesčius.
Užsidarius „Paramai”, 1992 m. vasarą, dėl įvairių
priežasčių pamažu žlugo ir kitos lietuviškos par-
duotuvės ir užeigos. Šiandien Mar quet te Parke jos
visos jau pranykusios, beliko pastatai vaiduokliai. 

Be įtempto darbo parduotuvėje J. Janušaitis spė-
jo reikštis visuomeni nėje veikloje. 1971–1984 m.
buvo Lie tuvių žurnalistų sąjungos valdyboje, vieną
kadenciją buvo pirmininkas. 1983 m. buvo vienas „Pa-
saulio lietuvio” redaktorių. 1990 m. pelnė JAV LB Kul-
tūros tarybos žurnalistikos premiją. Janušaitis
buvo nuostabiai produktyvus, rašė „Drauge” ir
„Dir vo je” kultūrinėmis temomis, apie tau tines šokių
šventes, teatro festiva lius, lituanistines mokyklas,

Lietu vių Fondą. L.Ž.S. 1974 m. išleistoje kny goje „Žur-
nalistika”, straipsnyje „Korespondentas ir kores-
pondencija”, J. Janušaitis pabrėžė objektyvumo
svarbą: „Jei kyla abejojimų dėl ži nių objektyvumo,
pasitikrink ir prie šingoje pusėje, taip pat patyrinėk
do kumentus, jeigu tokių esama… Iš kreip tos tiesos,
skaudinantis, užgaunantis, šmeižiantis žodis, laik-
raštyje išspausdintas, klaidina tūkstančius skaity-
tojų ir pasilieka suklastotas dokumentas, kurį sun-
ku atitaisyti”. Pokalbyje su Vytautu Kasniūnu J. Ja-
nušaitis aiškino: „Žurnalistą įsivaizduoju žmogų, di-
delį idealistą, gebantį šaltai protauti ir visą laiką ste-
bintį patį gyvenimą; įvykius ir žmo nių darbus są-
žiningai, objek ty viai vertinantį”.  

1977 m. dalis Lietuvių Bendruo me nės buvo at-
skilusi, ekstremistų grupė pasivadino „Reorgani-
zuota Lie tuvių Bendruomene”. Slapyvar džiais pa-
sirašytus, „Barzdukinę bendruomenę” šmeižian-
čius straipsnius spausdino „reorgus” palaikantis so-
 cialdemokratų dienraštis „Naujie nos”. Janušaitis iš-
liko ištikimas na rys tikrosios Lietuvių Bendruome -
nės, tačiau „Paramoj” buvo galima nu sipirkti ir
„Naujienas”. Manau, kad šių dienų žurnalistai eti-
kos ga lėtų pasimokyti iš J. Janušaičio. Savo gerumu
jis teigiamai veikdavo kitus žmones. Lietuvių foto ar-
chyvui jis pa aukojo 800 dol. įgyvendinti Algiman to
Kezio projektą sukurti dešimties filmų ciklą apie iš-
eivijos rašytojus. Pirmiausia A. Keziui teko fil-
muoti poetą kun. Mykolą Vaitkų. 

1982 m. vasarą Lietuvių žur  na listų sąjunga Lie-
tuvių tautiniuose na muose Jurgiui Janušaičiui su-
ruo šė 70 metų jubiliejaus minėjimą, kurį vedė Vy-

tautas Kasniūnas. Balio Pakš to orkestras
Janušaičiams atvykstant grojo maršą,
buvo pakili nuotaika. Sveikinimo žodį
tarė Lietuvos garbės konsulė Juzė Dauž-
vardienė. Vaclovas Momkus kalboje iškė-
lė Jurgio Janu šaičio nuopelnus išeivijos
spaudai. Solistė Margarita Momkienė pa-
dai na vo „Mano sieloj šiandien šventė” ir
arijų. Savo kalboje jubiliatas dėkojo savo se-
seriai P. Ivanauskienei, padė ju siai jam įsi-
kurti Amerikoj. Dėkojo svečiams, taip šau-
niai jį pager bu siems. Dėkojo prekybos
partneriui J. Mažeikai už puikų sugyve-
nimą ir pa sisekimą versle. V. Momkus pa-
pasa kojo apie Janušaičių šeimą, dukteris
– Teresę, Rasą ir Ramunę. Visos trys baigė
Čikagos lituanistinę mokyklą, buvo narės
skautų ir kitų lietuviškų organizacijų, su-
kūrė lietuviškas šei mas.

Senatvės dienoms praleisti 1992 m.
Janušaičiai persikėlė į Port Oran ge, Flo-
ridą, kur aktyviai dalyvavo Day tona Beach
apylinkės lietuvių veikloje. Jų bičiuliai Ma-
žeikos taip pat atsikėlė į kaimynystę. Juos
ten ap lankydavo čikagiečiai Stasys Ba ras,
Leonas Kriaučeliūnas ir kiti prie teliai.
Jurgis Janušaitis iškeliavo amžinybėn
2006 m. balandžio 20 d. Žmona Veronika

mirė 2013 m. Flori doje.    
1982 m. Beverly Shores, Indiana, viešėjęs pas V.

Kasniūną, Janušaitis su juo dalijosi prisiminimais.
Eida mas Michigano pakrante svaidė ak me nėlius į
ežerą, akmenėlių sujudintos bangos spinduliavo
ratu, banguodamos lėtėjo ir nyko. Janušaitis pa mąs-
tė: „Taip ir mano gyvenimas ir darbai… Į gyvenimą
įmečiau akme nė lį,  kuris   sukėlė bangelių. Deja, ir
ma no  įnašas į  patį  gyvenimą subanguos,  lėtės ir,
gal nepalikęs pėdsako, išnyks”. 

Mums, čikagiečiams, žinia apie J. Janušaičio mir-
tį smogė, lyg bū tume netekę mylimo savo šeimos na-
rio. Net prabėgus dešimčiai metų mes vis dar šiltai pri-
simename jo šviesią asmenybę ir kilnius darbus.

Jurgį Janušaitį prisimenant

J. Janušaitis prie „Paramos”.  ,,Draugo” archyvo nuotraukos 

J. Janušaitis rašytojų draugijos posėdyje. Sėdi (iš k.): A. Baronas, V. Butėnas, A. Pužauskas.
Stovi Janušaitis, A. Landsbergis, A. Valentinas.                                      
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Apie tai, kas nesikartoja
Panevėžys senuose atvirukuose ir nuotraukose

Čikaga turi senas sąsajas su Pa-
nevėžiu. Miestas prie Nevėžio –
daugelio mūsų senelių, tėvų ar

mūsų pačių gimtinė. Dar 1952 m. ,,Vėjų
mieste” buvo įkurtas Panevėžiečių
klubas. Per daugelį metų savo susi-
rinkimuose prelegentai rengdavo pas-
kaitas, dalindavosi prisiminimais apie
Panevėžio praeitį. Jos visad buvo įdo-
mios ir gerai paruoštos. Todėl 1959 m.
klubo valdyba nutarė tuos praneši-
mus parengti atskiru leidiniu. Ir štai
(beje, talkininkaujant ,,Draugo” įsteig-
tam „Lietuviškos knygos klubui”) 1963
m. pasirodė gausiai iliustruota 430
puslapių knyga „Panevėžys. Geogra-
finės ir istorinės žinios apie apylinkės
ir miestą” (redaktorius – Juozas Ma-
silionis). Organizacija, atrodo, tebe-
veikia, tik gal nebe taip aktyviai kaip
prieš pusę amžiaus, nors panevėžiečių
joje netrūksta ir dabar.

Neseniai rinkoje pasirodęs prity-
rusios fotografijos istorikės dr. Zitos Pi-
kelytės parengtas albumas Senasis Pa-

nevėžys: Henriko Grinevičiaus atvirukų
ir fotografijų kolekcija turėtų sudo-
minti ne vieną, na, o tie, kurių seneliai
dirbo Panevėžio pašte ar „Kalnapilio”
alaus darykloje, turbūt norės jį ypač
akylai pastudijuoti – o gal iš kokios se-
nos pageltusios nuotraukos į juos pa-
žvelgs besišypsantis giminaitis?

Gyvenimo aistra – miestų istorija

Ne paslaptis, jog yra du kolekci-
ninko tipai – vieni kaupia, bet nerodo,
o kiti savo rinkinius tyrinėja, rodo, pa-
gal juos rengia straipsnius ir knygas.
Pagarba Henriko Grinevičiaus sūnui
Tadui, kuris žengia savo tėvo pėdsa-
kais. Albumas Senasis Panevėžys, beje,
nėra pirmasis Grinevičių šeimos ko-
lekcionavimo vaisiaus rezultatas. 2009
metais Lietuvos dailės muziejus dide-
lį (20 x 26 cm formato, 297 psl.) albumą
Senoji Palanga: Henriko Grinevičiaus
fotografijų ir atvirukų kolekcija (su-
darytojai Margarita Matulytė ir Sau-

lius Striuogaitis). Įdomu, kad nors
albumo Senasis Panevėžys formatas
kiek kitoks – 24 x 22 cm, tačiau jis
taip pat nemažas ir turi lygiai tiek
pat puslapių! Tai mums tarsi šnabž-
da – laukite daugiau, bus visa seri-
ja... Ir iš tikrųjų, gal ateityje mes bū-
sime pamaloninti, tarkim, albumu
apie Henriko Grinevičiaus gimtuo-
sius Kėdainius ar „Laikinąją sosti-
nę”, kurioje kolekcininkas gyveno
iki pat gyvenimo saulėlydžio?

Nuostabus miesto portretas

Vargu, ar rastume geresnę Pa-
nevėžio gidę nei dr. Zita Pikelytė. Ji
puikiai pažįsta kiekvieną šio mies-
to pastatą, kiekvieną kelią, kiek-
vieną medį. Kartu su Henriko Gri-
nevičiaus lobynu, Pikelytė skaity-
tojui pateikia išsamų Panevėžio
portretą iki Antrojo pasaulinio karo
pradžios. Knygos sudarytoja tvirti-
na, jog rinkinys (Grinevičiaus –

P
anevėžys – miestas šiaurės Lietuvoje, Vidurio Lietuvos žemumoje, abipus Nevėžio. Legenda byloja, kad Lietu-
vos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis, grįždamas iš Žemaitijos į Vilnių, 1414  metais radęs čia senosios lie-
tuvių tikybos šventyklą, tačiau dokumentiškai tai nėra patvirtinta. Tiksliai galima pasakyti tai, kad Panevėžio

vardas paminėtas 1503 metų rugsėjo 7 d., kuomet Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras savo
rašte Ramygalos bažnyčios klebonui apie dovanojamas žemes tarp Nevėžio ir Lėvens upių pamini Panevėžio miesto
vardą (Panevėžio dvaro  žemės, buvusios dešiniajame Nevėžio krante, perduodamos Ramygalos parapijai). Šiame skly-
pe dešiniajame Nevėžio krante (1507 m.) pastatyta bažnyčia, o šalia, kaip bažnytinė valda – smuklė, spirito varykla, pir-
tis. Taip ėmė kurtis Senasis Panevėžys (dabartinis Senamiestis). 1548 m. dvaro žemių patikros rašte, Nevėžio kairiaja-
me krante jau minimas ir Naujasis miestas (dabartinis Naujamiestis). Naujasis Panevėžys, priklausantis didžiojo ku-
nigaikščio dvarui, įsikūrė kairiajame Nevėžio krante ir greitai pralenkė Senąjį.

Red.), regis, nėra labai mažas – 181 fo-
tografija ir 192 atvirukai. Tačiau atvi-
rukuose vaizdai neretai kartojasi, po-
puliariausieji buvo išleisti keliskart,
skiriasi tik leidimo metai, apipavida-
linimas, spaudos ypatumai. Tad da-
tuojant prie atvirukų albume patei-
kiami jų išleidimo, o prie fotografijų –
vaizdo fiksavimo metai.

„Knygoje publikuojama 229 mies-
to vaizdai. Atrenkant juos siekta ap-
rėpti kuo platesnę  miesto panoramą,
atskleisti senojo Panevėžio pastatų
puošnumą, atsisakyta nekokybiškų,
mažiau įdomių fotografijų, tačiau ne-
vengta pasikartojimų, jei jie parodo
skirtingų fotografų žvilgsnį į tuos pa-
čius objektus ar atskleidžia įdomių de-
talių. Knygoje atvirukai bei fotografi-
jos spausdinamos originalių dydžių,
stengtasi išlaikyti ir jų spalvingumą.
Tačiau mažame paveikslėlyje sunku
pastebėti smulkias detales, todėl skai-
tytojui pateikiama ir nemažai padi-
dintų vaizdų. Pajausti laikmečio dva-
sią, pažinti žmonių tarpusavio ben-
dravimo ypatumus, atvirlaiškių rašy-
mo kultūrą padės publikuojami laiš-
keliai, užrašyti ant atvirukų. Portretų
– pavienių asmenų ar grupių – knygo-
je nerasite, jų Grinevičiaus kolekcijo-
je nėra,” – albumo apibūdinime rašo dr.
Z. Pikelytė.

Didžioji dalis rinkinio atvirukų iš-
leisti iki 1918 metų, fotografijos dau-
giausia apima Lietuvos Respublikos
laikotarpį. Puikūs spalvoti žemėlapiai
lydi kiekvieno albumo skyrių – čia ir
panoramos, aikštės (Laisvės, Nepri-
klausomybės, Sinagogų, Sukilėlių),
gatvės (Ukmergės, Smėlynės, Elekt-

Pašto, telefono ir telegrafo tarnautojai prie įstaigos pastato.      Fotografas J. Paura. Panevėžys, 1926
Paštas ir centrinis viešbutis. Atvirukas. 

Leidėjas ir fotografas Leiba Slonimskis. Panevėžys, apie 1900

Alaus darykla ,,Kalnapilis” respublikos gatvėje, pastatyta 1901 m.
Atvirukas. Leidėjas ir fotografas nežinomi. Apie 1928

Mitingas Laisvės aikštėje, JAV pripažinus Lietuva de jure.
Fotografas Povilas Šinskis. Panevėžys, 1922
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Pasekite ištikimos ,,Draugo” skaitytojos pavyzdžiu ir jūs! Iki gegužės 2
d. užsakykite laikraštį (spausdintą arba internetinį) savo artimiesiems,
o mes jums padovanosime du bilietus į puikų koncertą ,,Apollo on Broad-
way”. Beje, tai gera dovana Motinos dienos proga. Pasiūlymas galioja
ir užsakius angliškąjį ,,Draugas News” su priedu ,,Lithuania Heritage”.

Bilietų skaičius ribotas

Krieipkitės į Audronę Kižytę 

tel. 630-805-1404 arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

Best Catholic Pilgrimages has specializes in  all-inclusive
Catholic tours and pilgrimages  for over 20 years.

,,Jubilee Year
of Mercy” 

A Pilgrimage is a living prayer…

Call or email us for brochures:  1-800-908-BEST (2378) 

info@religious-travel.com – www.gobestcatholic.com

Lisbon/Fatima/Spain/Lourdes
Sept. 26 -  Oct. 6, 2016  
$3208;  from Chicago 

Rome/ Assisi/ Siena/ Venice Rome
Fr. Johnson Nillissery

Oct. 2 - 11, 2016   
$3299; from Chicago

Dviguba dovana –
,,Draugas” ir koncertas

,,Draugą” skaitau atidžiai ir randu tiek įdomių ir naudingų
straips nių. Mano giminės Lietuvoje, kuriems prenumeruoju šešta-
dieninį ,,Draugą”,  ypač juo sužavėti. Man sako, kad tikrai gauna
daugiau įdomių žinių negu iš Lietuvos spaudos. Siunčiu į mažesnius
miestukus. Aš tikrai patenkinta, kad tai darau, manau, kad tai la-
bai naudinga dovana, praplečia žmonių akiratį.

Danutė Janutienė, Berkley, CA

Henrikas Grinevičius (1924–1998) – vienas žymiausių Lietuvos kolekcinin-
kų ir kraštotyrininkų, sukaupęs didžiausią šalies miestų ir miestelių fotografijų
bei atvirukų rinkinį. Baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją 1948 metais, jis

liko joje dėstyti ir iki pat mirties gyveno Kaune. Jaunystėje susidomėjęs istorija ir
kraštotyra, dalyvaudavo turistiniuose žygiuose po Lie-
tuvą, jiems vadovaudavo. Mokytojo Stasio Tijūnaičio pa-
ragintas, pradėjo rinkti istorinę medžiagą apie gim-
tuosius Kėdainius, o nuo 1960 metų ėmė kaupti isto-
rinę, kartografinę ir ikonografinę medžiagą apie visus
Lietuvos miestus bei miestelius, šalies žymių žmonių gy-
venimo vietas, istorijos ir kultūros paminklus. Įsitraukęs
į šį darbą, jo neapleido iki pat gyvenimo pabaigos. Rašė
istorinius straipsnius į žurnalus Mokslas ir gyvenimas, Kul-
tūros barai. 1995 metais buvo apdovanotas Kėdainių
krašto kultūros premija. Paveldėtą fotografijų ir atvirukų

rinkinį  toliau pildo ir saugo jo sūnus Tadas Grinevičius, maloniai sutikęs skelbti
Panevėžio rinkinį.

ros, Vasario 16-osios, Kranto, Res-
publikos, Stoties, Jakšto, Birutės,
Klaipėdos, Ramygalos, Katedros),
ir religinės paskirties pastatai
(Kristaus Karaliaus katedra,  Švč.
Trejybės bažnyčia, Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčia, evan-
gelikų liuteronų bažnyčia, Ma-
rijonų vienuolyno noviciatas,
Mažoji klierikų seminarija), ir
Nevėžis.

Įspūdingiausias 
gimtadienio tortas!

2015 metai Panevėžio kraš-
totyros muziejui buvo jubilieji-
niai – sukako 90 metų nuo jo įsteigi-
mo. Muziejus buvo iškilmingai ati-
darytas 1925 m. sausio 18 dieną, mi-
nint Klaipėdos krašto prijungimo
prie Lietuvos dvejų metų sukaktį.
Kaip knygos įvade rašo šio muziejaus
direktorius Arūnas Astramskas,
,,mūsų steigėjas – miesto šviesuo-
menės įkurta Panevėžio gimtajam

kraštui tirti draugija, kurios tikslas
buvo ‘senovės liekanų saugojimas,
Lietuvos ir kitų kraštų istorinės ir ar-
cheologinės medžiagos rinkimas, is-
torinių įvykių ir asmenų minėjimas,
muziejaus ir kitų  krašto saugotuvių
steigimas ir įvairių, kaip istorijos,
taip ir archeologijos rinkinių, bro-
šiūrų ir lapelių leidimas’. Pastūmis

mūsų ilgametei veiklai yra XX a.
trečiojo dešimtmečio miesto visuo-
menės entuziazmas, iniciatyvos,
veikla bendrai naudai, pilietišku-
mas. Toliau tęsdami draugijos iš-
keltus tikslus, jubiliejų pažymime
prasmingu ir brandžiu leidiniu.”

Taigi, muziejus sėkmingai iš-
laikė pilietiškumo egzaminą. Pa-
dėka albumo sudarytojai dr. Zitai Pi-
kelytei, direktoriui Arūnui Ast-
ramskui bei visiems, kurie prisidėjo
prikeliant Senajį Panevėžį iš pagel-
tusios praeities. Albumas turėtų
atsirasti kiekvieno išeivio asmeni-
nės bibliotekos lentynoje. Laimė, jog
ir toli nuo Lietuvos gyvenantis lie-
tuvis gali lengvai įsigyti leidinį
naudodamasis internetinio knygy-
no http://www.mintis.eu paslaugo-
mis.

Parengė 
Raimundas Marius Lapas

Atvirukai ir fotografijos iš 
Henriko Grinevičiaus kolekcijos

Vilkmergės  (dabar Ukmergės) gatvė. Atvirukas.
Leidėjas ir fotografas Jankelis Trakmanas. Panevėžys,  apie 1907

Albumo ,,Senasis Panevėžys” viršelis

Vokiečių kariai Cerkvės (dabar Nepriklau-
somybės) aikštėje.

Atvirukas. Leidėjas Georg Stilke, fotografas
nežinomas. Berlynas, apie 1916
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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

,,Draugo” sudoku nr. 103
atsakymus atsiuntė: 

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Danguolė Macke vičienė. Palos Hills, IL

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Birutė Zelma, Stamford, CT

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

S K E L B I M A I
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

4545 W 63 St, Chicago, IL 60629

ĮVAIRŪS

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

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi 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 pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

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

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

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo

su gyvenimu. Didelė darbo patirtis. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-640-3559

n   Medikė ieško senų žmonių priežiūros
darbo IN , MI, IL valstijose. Patirtis, reko-
mendacijos, gali išleisti atostogų. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-280-3421.

n  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Gali gyventi kartu, vairuoja,
turi rekomendacijas. Gali dirbti bet kurio-
je valstijoje. Tel. 847-281-6659.

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną.  Tel.
773-387-7232.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232.

n  Dovanoju du oro vėsintuvus. Tel.
773-387-7232.

,,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
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Atkelta iš 1 psl.

Prieš pradėdama pokalbį dar norėčiau pasaky-
ti, kad su jaunu režisierium susitikome Vilniuje, jo šei-
mos, kurioje auga nuostabus dukrų ketvertukas,
bute įspūdingoje vietoje – senamiesčio name prie
Aušros vartų. Tai meninin kų svajonės butas, – buvo
pirma min tis atėjus į svečius, – tokį sau gali leisti ne-
bent milijonieriai! Bet šeimininkas netrukus nura-
mino: „Kai įsigijome, čia buvo laužynas, vasaromis
važiuodavau į Čikagą stogų dengti, kad galėtume tą
butą įsirengti”. Tada supra tau, kad čia gyvena tikri
kūrėjai, nes jie moka kurti gyvenimą, o tai reiškia –
turi ką pasakyti apie gyvenimą.

– Kodėl ir kaip išėjote į „Džiung  les”?
– Kokiu būdu pirmą kartą nu vy kus į Ameriką

į mano rankas pateko ši knyga, jau nebeprisimenu,
greičiausiai mane su ja supažindino mano dėdė Jur-
gis Vidžiūnas, kuris daug me tų yra atidavęs lietu-
viškai kultū rai. Knyga mane sudomino, ir aš pa ra-
šiau prašymą Kultūros ministerijai, norėdamas
gauti jaunojo meni nin ko stipendiją – pagal šį romaną
pa rašyti inscenizaciją. Tuomet aš dar buvau Lietu-
vos muzikos ir teatro aka demijos studentas. Sti-
pendiją ga vau. Ir inscenizaciją parašiau, tik tuo met
dar nežinojau, kaip ją reikėtų pastatyti teatre. Iki pra-
ėjusių metų ta inscenizacija gulėjo mano stalčiuje.
Ir kai gavau pasiūlymą ką nors pastatyti Alytuje, ją
išsitraukiau. 

– Ką Jūs tuo kūriniu norėjote pasakyti? 
– Tada aš buvau jaunas, gražus ir talentingas

(juokiasi) ir labai daug ką norėjau pasakyti – viską,

ką galvoju apie pasaulį, apie santvarkas, san ty kius
ir t. t. Bet prabėgus dešimčiai metų supratau, kad vis-
ko nepasakysiu, ir pasirinkau vienos šeimos – lie tu-
vių emigrantų šeimos – epą. Pačia me romane prak-
tiškai yra demok ra tinės Amerikos gimimas, – kaip
vis kas keitėsi, evoliucionavo. Man per vienos šeimos
likimą norėjosi sukurti istorinę dramą. Atsargiai, ne-
sive liant į daugelį dalykų. Tai savotiškas lietuvių tau-
tos emigracijos šimtme čio akcentas. Čikagos sker-
dyklos so cialine prasme buvo savita terpė, ge tas, ku-
riame virė aistros ir niekšybės. Skerdyklose, kur, anot
autoriaus, nesunaudojamas tik kiaulių žviegimas, dir-
bo ir kabinosi į gyvenimą pag rindinis veikėjas Jur-
gis Rutkus. Jis, jo žmona ir į pasaulį besirengian tis
ateiti kūdikis yra spektaklio ašis. 

– Amerikoje ir aš turėjau progos kelioms dienoms gau-
ti šią kny gą, bet, prisipažinsiu, sugebėjau perskaityti tik iki
pusės. Kai pra sidėjo ta socializmo teorija, nebegalėjau tę-
sti, – kai kuriems mano kartos žmonėms socializmas ke-
lia alergiją, nes mes patyrėme, į ką jis išvirto. Kaip Jūs pa-
žiūrėjote į tuos ideologinius dalykus? Jums leng viau – Jūs
jau kita karta.

– Spektaklyje palikau tik paskutines Sinclair pas-
traipas, kad mes kal bame daugelio žmonių lūpomis.
Ir tai padariau kaip aktoriaus mono lo gą. Autorius
irgi kalba daugelio žmo nių vardu. Nori teisybės – o
kas jos nenori? Socializme, jį išgryninus, yra labai
gražių dalykų – Švedijoje irgi so cializmas, ir Kana-
doje gydymas nemokamas, bet nusikaltėlių rankose
jis gali virsti tokiu chaosu, tokiomis revoliucijomis,
kokias dabar matome Sirijoje. O gražiai gyventi no-
rime visi...

– O paties romano atsiradimu esate domėjęsis?

Reikia mąstyti, kaip išvengti emigracijos
– Kai rašiau inscenizaciją, man te ko bendrauti

su prof. Giedrium Su bačium, kuris parašė šio romano
stu diją. Kūrinio reikšmė lietuvių kultū rai yra ypa-
tinga. Daugybė analitinių straipsnių, studijų pa-
tvirtina roma no įtaigų aktualumą ne tik šian die ni-
nėje Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Iki XX a. vidurio
buvo padaryti net trys skirtingi šios knygos vertimai
į lietuvių kalbą. Sužinojau, kad profesorius net eks-
kursijas rengia tomis vieto mis, kur vyko „Džiunglių”
veiksmas. Mes, visa teatro trupė, jau nusipir kome bi-
lietus ir taip pat važiuosime į Čikagą vaikščioti
„Džiunglių” herojų keliais. Mano buvo toks tikslas.
Kai pradėjom statyti šį veikalą, sakiau ak toriams –
turime nuvažiuoti į Ame riką. Kolegos buvo skeptiški
– baik, iš kur tiek pinigų... Bet po truputėlį ren kame
kapeikėles, įkūrėm Teatro stip rinimo fondą (Kultū-
ros ministerija šitos kelionės neparėmė). Nuvažiavę
į Ameriką dar norime pristatyti Kęs tučio Nako pje-
sės „Kaip lietuviai už kariavo pasaulį” skaitymus (pje-
sę išvertė Karilė Vaitkutė). Sumanymų turime daug.
Norime daug ką aplan kyti. Kaip yra „Misija-Sibiras”,
taip  mes norime nuvažiuoti į Ameriką, – tai irgi mi-
sija. Ypač šiuo metu tai svarbu – nuvažiuoti oriai, at-
stovauti savo profesijai, savo šaliai, parodyti tai, kam
skiri savo gyvenimą. Akto riaus profesija juk yra pa-
sišventimo profesija. 

– Pasirodysite tik lietuviams ar ir amerikiečiams?
– Ir amerikiečiams norime su reng ti skaitymus,

parodyti spektaklio ištraukas, pvz., Jurgis kalėjime
– tai amerikoniškas epizodas. Aš į pje sę įvedžiau tokį
personažą kaip Up ton Sinclair, – juk jis rašydamas
savo romaną vaikštinėjo po Čikagą, rinko medžiagą,
bendravo su žmonėmis. Padariau jį tokį smalsuolį.
Pvz., lietuviai švenčia vestuves, o jis vaikščioja ir
klausinėja: kaip jūs čia gyvenat, kodėl jūs čia atva-
žiavot?

– Kas Jūsų aktoriai?
– Vaidina visa Alytaus miesto teatro trupė, try-

lika profesionalių ak torių, baigusių Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademiją, ir dar pasikviečiau du ak-
torius iš Vilniaus. Kompozito rius – Antanas Jasen-
ka, scenografiją kūriau pats. Dailininkas Artūras Ši-
 monis kūrė kostiumus. Į Ameriką de koracijų nenu-
sivešime, nes tai sudė tinga, vešimės tik kostiumus. 

– Koks Jūsų scenovaizdis?
– Spektaklio scenografiją pare mia supratimas,

kas yra emigracija, – tai gyvenimas be žemės, be grin-
dų. Viskas yra ant vandens. Tai apspren džia visus ki-
tus dalykus – choreo gra fiją, estetiką ir kt. Mes pa-
darėm ju dančią platformą, – kaip tame Ch. Chap lin
filme „Migrantai” – laivas ne ša tai šen, tai ten.
Emigracija – tai tarsi neturėjimas po kojomis stabi-
laus pagrindo. Visa kita visur tas pat, bet svarbu, kur
tave nuneš srovė – į nusikaltimą, paleistuvystę ar į
gro žį... Mano tėvelio visa giminė yra emigravusi, tai
ši tema man yra tokia pažįstama. Realiame gyveni-
me (ne po litikų pliurpalynėje) esu pasigedęs emig-
racijos refleksijų. Man atrodo, kad tokių spektaklių
privalo būti sta toma kasmet. Kasmet išeina filmas

Alytaus miesto teatro meno vadovas ir spektaklio
„American dream” režisierius Albertas Vidžiūnas: Mūsų misija – Amerika. 

Scenos ir spektaklio ,,American Dream”. Asmeninio albumo nuotraukos
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• 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

apie holokaustą, apie Lietuvos parti-
zanus. Turi kažkoks darbas pasiro dy-
 ti ir apie emigrantus. Reikia mąstyti,
kaip to išvengti. Lietuvių emigracijos
tempai ir mastai ragina kalbėti apie
tai visom įmanomom kalbom, taip pat
ir teatrine. Šiandien „Džiungles” ga-
lima perskaityti kitaip. Matyda mas
romane vaizduojamą amžiaus pra-
džios emigrantų gyvenimą industri-
nės revoliucijos fone, nejučia pa galvo-
ji ir apie šių dienų vyrus ir mo teris,
po 15 val. dirbančius kur nors senelių
namuose ir kt. Šis kūrinys pirmiau-
sia svarbus šiuo metu neapsispren-
dusiems išvažiuoti arba, ki taip sa-
kant, apsisprendusiems neišva žiuoti.
Ir pagrindinis uždavinys yra surišti
vis yrančią lietuvių bendruomenę –
tiek užsienyje, tiek pačioje Lietuvoje.
Reikia pasakyti, kad Aly tus turi di-
džiulę emigraciją. Aly tiškiams ta
tema skausminga, todėl teatras šį
pasiūlymą sutiko labai no riai. 

– O Alytaus miestas rūpinasi teatru?
– Savivaldybė tikrai rūpinasi, iš-

laiko didelį teatrą. Vyksta ir kitų
ren ginių. Teikiame ir projektus Kul-
 tūros ministerijai. Pvz., šiam pasta-
tymui gavome lėšų iš Kultūros mi-
nisterijos.

– Kuo esate užsiėmęs šiuo me tu?
– Teatre statome fejeriją (pasa-

kojimas, paremtas mitologija) ant
vandens „Šiurpė”. Alytus turi uni-
kalų ežerėlį viduryje miesto, tai jo vi-
duryje bus scena. Scenografu pa-
kviečiau Joną Arčikauską, Saulius
Petreikis rašo muziką. Premjera – bir-
želio 17 d. Spektaklis bus daugkarti-
nis. 

– O kaip Jūs atsiradote Aly tuje?
– Aš gimiau Alytuje. Po to iš va žia-

vau į Vilnių, mokiausi, mokiausi,
paskui blaškiausi po visą Lietuvą, te -

ko spektaklius statyti Panevėžyje,
Kau ne. Po spektaklio pastatymo pa gal
„Džiungles” Alytuje naujoji teat ro
vadovė pakvietė mane meno va do vu.
Juo tapau prieš porą mėnesių. Ma no
tikslas būtų – kad tas teatras atsida-
rytų plačiai. Turime planų bendra-
darbiauti su Muzikos ir teatro aka de-
mija, jauniems režisieriams duoti
aikštelę. Aktoriams yra didžiu lė mo-
tyvacija, kai kvieti vis kitus re žisie-
rius. Sąlygos pas mus labai geros – ke-
letas scenų, repeticijų salė, šokių
salė. Tokių sąlygų Amerikoje aš ne-
 ma čiau (juokiasi). Netgi Lietuvos
kontekste sąlygos yra labai geros,
pvz., Vilniuje išleidžiant spektaklį
re žisierius didžiojoje salėje (su švie-
sa, su garsu) neturi galimybės daug
re petuoti, nes ten nuolat vyksta spek-
takliai. 

Mažame mieste žiūrovų ratas la-
bai greitai apsisuka. Nuolat reikia
duoti kažką nauja. Mes kviečiamės
gastroliuoti kitus teatrus. Netrukus
pas mus vyks miuziklų festivalis, ro-
 dysime skirtingų teatrų keturis spek-
taklius (Kauno dramos teatro, Klaipė -
dos muzikinio, Čigonų miuziklą). Ga-
 lima sakyti, kad Alytaus teatras yra
vienas didžiausių Lietuvos savival-
dybės teatrų – ir savo masteliu, ir tru-
pės sudėtimi. Turime trylika etatinių
ak torių ir dar ką nors kviečiamės. Tai
didžiulė prabanga netgi turint galvoje
pasaulinį kontekstą. Mano kaip me -
no vadovo tikslas būtų šiame teat re –
kad kiekvienas didžiuotųsi tuo, ką
daro. O gastrolės į Ameriką, ma nau,
bus pirmas žingsnis ta linkme. Noriu,
kad teatras atsivertų su savo erd-
vėm, su savo žmonėmis, ištekliais.
Juk ir Vilnius tik už 100 km, 70 km –
iki Kauno. Viskas šalia. (Beje, spek-
taklį jau rodėme Vilniuje, „Menų
spaus tuvėje”.)

Kalbėjosi Audronė V. Škiu daitė

Skaudžią netekties valandą dėl brolio

A † A
KAZIO RAZMOS

mirties, Lietuvių Fondo vadovybės vardu reiškiame
nuo širdžią užuojautą vienam iš Lietuvių Fondo įkū -
rė jų, ilgamečiui LF tarybos, valdybos bei Garbės ko -
mi teto nariui dr. ANTANUI RAZMAI, jo šeimai ir
arti mie siems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
ALDONA NORMANTAITĖ

Mirė 2016 m. balandžio 27 d.
Gimė 1942 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Skuode.
Gyveno Schererrville, IN, anksčiau Chicago, Marquette Park

apylinkėje.
Nuliūdę liko: sesuo Gražvyda Melchiorre su vyru Robert, gy -

venantys Roxboro, NC; krikšto sūnus Vincas Nausėdas ir artimi
draugai.

A. a. Aldona buvo duktė a. a. Kazimiero ir Antaninos Buo -
žaitės.

Holy Cross ligoninėje, Chicago, IL., išdirbo 33 metus.
Jos laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija.
Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. 9 val. ryto Pal.

Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero
ka pinėse.

Kviečiame visus draugus,  artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

www.draugas.org/kalendorius
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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

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636, vyks koncertas, skirtas
Motinos dienai. Dalyvaus gitaristas Tomas
Varnagiris, akordeonistas Martynas Norvi-
las bei dainininkas Vygantas Kazlauskas iš
Lietuvos ir čikagiečiai: Rimantas Pažemec-
kas (gitara, vokalas), Aura Kizytė (vokalas),
Gintaras Milius-Airis (būgnai), Paulius Jan-
kauskas (bosas). Koncerto metu surinktos
lėšos bus skiriamos Čikagos lituanistinei mo-
kyklai paremti.

� JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
rius gegužės 4 d., trečiadienį, 1 val. p.
p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite istorinį-pažintinį filmą apie Lie-
tuvos pajūrį ir aisčių-baltų gentis.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, ,,Sielos” ga-
lerijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
vyks Lietuvių Operos jubiliejiniam, 60-
ajam, sezonui skirta paroda. Matysite Jono
Kuprio įamžintas pastarojo dešimtmečio Lie-
tuvių Operos gyvenimo akimirkas, bus mu-
zikinė programa ir vaišės. Kokteiliai – 6 val.
v., programa – 7 val. v. Dalyvaus ,,Pagani-

ni” kūrybinė grupė. Pasiteirauti tel. 773-547-
0520 arba 708-288-6662.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, 10 val. r. Pa-
saulio lietuvių centre, 14911 127 St., Le-
mont, IL 60439, įvyks 53-iasis metinis Lie-
tuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo
metu vyks rinkimai. Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org

� Gegužės 8 d., sekmadienį, po šv. Mišių,
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėji-
mo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) Brighton Parko Lietuvių Bendruo-
menės ,,vyrų komanda” Motinos dienos pro-
ga ruošia šventinius pietus. Bus loterija ir ki-
tos linksmybės. Meninę programą atliks jau-
nas smuikininkas Jonas Bribiesca ir Algi-
mantas ir Ligita Barniškiai. Maloniai kvie-
čiame visus 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

Kviečiame prisidėti prie ruošia mo daiktų išpardavimo (garage sale) At-
eitininkų namuose. 1380 Castel wood Dr, Lemont, IL. Išpardavi mas vyks bir-
želio 16–18 ir 23–25 die no mis nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p.   Kviečiame ne tik
atvažiuoti apsi pirkti, bet ir paaukoti daiktus pardavimui (jie turi būti geram sto-
vyje).

Daiktus galima palikti prie Atei tininkų namų garažo su už rašu „ga ra žiniam
išpardavimui” ar ba susitarti tel. 630-243-9488 (Ramin ta). Už pa aukotus ir tin-
kamus parda vimui daik tus, jums pageidaujant  bus išra šo mas kvitas dėl mo-
kesčių. Pelnas skiriamas Ateitinin kų namų, kurie tarnauja ne vien ateitininkams,
išlai kymui. Dėkojame už Jūsų paramą.

Visi, kurie išsiilgę meno, kviečiami į Loros Juodkaitės šokio teatro (Lie-
tuva) spektaklį, kuris bus rodomas „Atmintis” San Francisco menų fes-
tivalyje (Fort Mason Center Firehouse, 2 Marina Blvd., San Francisco, CA
94123).

Pasirodymai vyks: gegužės 19 d., ketvirtadienį, 8 val. v., gegužės 21 d.,
šeštadienį, 9:30 val. v. bei gegužės 22 d., sekmadienį, 8 val. v. Daugiau
apie renginį internetinėje svetainėje: http://www.sfiaf.org/lora_juodkaite.

Loros Juodkaitės šokio teatro spektaklis „Atmintis”

Pasaulio lietuvių centro (PLC) golfo turnyras 
Birželio 11d., šeštadienį, Old Oak Country Club

Negalvok – golfuok! Šiais metais vietų golfo žaidėjams tik 144. Registruokitės
iki gegužės 1 d. ir gausite 25 dol. nuolaidą nuo 175 dol. golfo registraci-
jos mokesčio. Jūsų laukia smagūs žaidimai, naujos pažintys, lietuviškas mais-
tas ir gėrimai. Visas renginio pelnas skirtas PLC remonto darbams. PLC yra
501(c)(3) ne pelno siekianti organizacija. Turnyro informacija golfo žai-
dėjams ir rėmėjams:

https://www.facebook.com/events/1705314146406070

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE – Manchester, MI
š. m. rugpjūčio 7–14 d.  

Pradedantiems, pažengusiems ir norintiems patobulinti savo kalbą.
Jūsų amžius ir išsilavinimas nesvarbu.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu: ausreles@comcast.net

Filmas bus rodomas BAMPFA (University of
California, Berkeley Art Museum & Pacific Film
Archive, 2155 Center Street, Berkeley, CA
94720).

Kada: birželio 1 d., trečiadienį,
6:30 val. v. (185 min.)

Juozo Javaičio filmas
„The Age of Czeslaw Milosz” 

Daugiau apie šį renginį internetinėje svetainėje:
http://bampfa.org/event/age-czeslaw-milosz.


