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Lietuvių Opera (LO) ba landžio 28 dieną, 3 val. p. p.
kviečia muzikos mylėtojus nusikelti į šiltosios Itali-
jos kaimą ir ,,paragauti” fantazijos bei geismų pilno

,,Meilės elik syro”. Tai žymaus italų kompozi to riaus Gae-
tano Donizetti 1832 m. su kurta opera. Per savo gyvenimą
kompozitorius parašė net 71 operą ir daugiau nei 600 kito-
kio žanro kompozicijų – kamerinės bei bažnytinės muzi -
kos, vokalinių kūrinių. 

LO panoro vėl (jau trečią kartą per savo gyvavimo is-
toriją) atgaivinti visų pamėgtą kūrinį, tuo pačiu prisi liesti

prie kompozitoriaus mėgstamo žanro – operos ,,buffa”. Tai
komiškoji opera, kerinti žaismingu siužetu ir intriga, per-
teikianti šviesią ir gražią kūrinio lyriką, suteikianti klau-
sytojui malonių ir linksmų gyvo ben dra vimo akimirkų.
Joje perduodamas žmo gaus tikėjimas, kad bet kokį vyną
galima paversti meilės apžavų gėri mu, o išsiskleidę jaus-
mai padarys mus laimingus. 1838 metais ,,Meilės eliksy-
ras” tapo dažniausiai Italijoje ro doma opera ir tokį statusą
išlaikė visą dešimtmetį. Kūrinio magija ne blėsta iki šių

Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos
Melomanai gerai prisimena spalvingą ir nuotaikingą ,,Grafą Liuksemburgą”. Jono Kuprio nuotr.

Nukelta į 9 psl.

Noriu tikėti, kad iššūkių dar bus

,,Tik vakar grįžau, esu dar labai pavargusi.  Noriu pasakyti, kad užlipau! Užkopiau į ‘Uhuru Peak’
– aukščiausią viršukalnę Kilimanjaro kalnyne ir išskleidžiau lietuvišką vėliavą! Buvo sunku: aukš-
tis, šaltis, miegojimas miegmaišiuose palapinėse ant kietų akmenų.  Bet labai norėjau užkopti”, –
to kį laišką, grįžusi iš kelionės į kalnus, draugams parašė jau 20 metų JAV gyvenanti dantų gydy-
toja Rūta Žekonienė iš Indianapolis, IN. Su ja ir kalbamės apie įsikūrimą svečioje šalyje ir lietu-
vybę, tikslo siekimą ir kopimą į kalnus, apie šeimą ir meilę muzikai. – 7 psl.



pri imti Kristų ir pasikrikštyti, kad būtų atleistos
jų nuodėmės. Tą dieną pasikrikštijo apie tris tūks-
tančius.

Bažnyčia gimė po Kristaus kryžiumi ir
Kristaus prisikėlimas nušvietė jos kelią. Kristaus
mokiniai ėjo į labai priešišką pasaulį ir nešė prisi-
kėlimo žinią. Ar galėtume įsivaizduoti, kad Jėzaus
mokiniai būtų galėję mirti kankiniais, jei nebūtų
matę prisikėlusio savo Mokytojo? Velykos yra ne
tik Dievo pergalės, bet ir Dievo gailestingumo šven-
tė. Po prisikėlimo Jėzus surinko jo nukryžiavimo
išblaškytus mokinius. Nė vienam nepriekaištavo,
kodėl jie netikėjo, kai jis kalbėjo, kad Jeruzalėje
jam reikėsią kentėti, būti nukryžiuotam ir trečią
dieną prisikelti. Nepriekaištavo, kodėl jie buvo bai-
liai ir pabėgo nuo jo kryžiaus. Meilė pasilenkia
prie silpno, parpuolusio žmogaus ir tiesia jam ran -
ką, kad jį prikeltų. Nukryžiavimo sukrėstas Tomas
nepajėgia patikėti draugų liudijimu, kad Jėzus pri-
sikėlė, tuomet Jėzus vėl pasirodė ir paliepė: „Pa -
kelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk neti-
kintis – būk tikintis” (Jn 20, 27).

Popiežius Pranciškus, Jėzaus pa -
šauktas vadovauti jo Bažnyčiai, siun-
čia ženklą po ženklo, kaip surinkti
išblaškytas ir sužeistas Dievo kaime-
nės avis. Didįjį ketvirtadienį jis nuplo-
vė kojas ne kunigams, ne garbingiems
tėvams, bet kaliniams, tarp kurių
buvo kitatikiai ir moterys, ir šiuo ges -
tu kai ką net papiktino. Pasipik -
tinusieji kalbėjo: kodėl jis plovė kojas

kaliniams, musulmonams ir moterims? Nesis te -
bėkime šiuo pasipiktinimu: fariziejai taip pat prie-
kaištavo, kad jis valgo su nusidėjėliais. Dievo meilė
nuolat ieško klystančiųjų, tačiau Dievo gailestin-
gumas pirmiausia išliejamas ant tų, kurie yra ma -
ži ir nuolankūs, dažnai nustumti į gyvenimo pa -
kraščius.

Per tikėjimą ir Krikštą mes esame pašaukti
būti prisikėlusiojo Kristaus ir Dievo gailestingumo
skelbėjai bei liudytojai. Kad gerai atliktume šią
pasiuntinybę, popiežius Pranciškus primena kelis
dvasinius bruožus, kuriais turime pasižymėti –
meilę, broliškumą, dėmesį silpniausiems bei ken-
čiantiems žmonėms ir buvimą šalia Kristaus kry-
žiaus. Velykos mus kviečia ne tik džiaugtis Kris -
taus draugyste, bet ir nešti Prisikėlimo žinią apie
Dievo gailestingumą. Kokia reikalinga ši žinia
daugeliui mūsų tautiečių, kurie dar nepažįsta ar
silpnai pažįsta Kristaus Gerąją Naujieną. Leis -
kime, kad Kristus per mūsų gerą liudijimą keistų
jų širdis.

Per Velykas švenčiame kertinį
krikščioniškojo tikėjimo slėpi-
nį. Mes vadinamės katalikais,

krikščionimis tik todėl, kad tikime į
už mūsų kaltes nukryžiuotą ir iš mir-
ties prisikėlusį Jėzų Kristų. Jeigu
neturėtume tokio aiškaus tikėjimo į
prisikėlusįjį Viešpatį, tuomet Velykos
mums būtų ne Kristaus pergalės, bet
pavasario, margučių šventė ar tik duok-
lė tėvų tradicijai.

Tikėjimas į prisikėlusį Kristų žmogaus gyve-
nimui suteikia naują kokybę. Katalikas, krikščio-
nis – tai žmogus, kuris gyvena pagal aiškius prin-
cipus: tiki į prisikėlusįjį Kristų, myli ir gera linki
kiekvienam žmogui, dvasines vertybes laiko svar-
besnėmis už medžiagines, atmeta nuodėmę ir
brangina kryžiaus slėpinį. Todėl Velykos kasmet
yra proga pasitikrinti, koks yra mūsų santykis su
nukryžiuotu ir prisikėlusiu Viešpačiu ir ar mes
esame ištikimi savo principams.

Kodėl mes tikime į prisikėlusį Kristų? Kodėl
šiandien pasaulyje tikinčiųjų į Kristų vien katali-
kų yra milijardas du šimtai tūkstančių? Prie šio
skaičiaus dar galime pridėti mūsų brolius stačia-
tikius, protestantus ir kitus krikščionis ir turėsi-
me milžinišką minią. Šie žmonės nematė prisikė-
lusiojo Kristaus, kaip jo nematėme ir mes, šven-
čiantys Kristaus prisikėlimą. Mūsų tikėjimas
remiasi Prisikėlusįjį mačiusiųjų žmonių liudiji-
mu, kuriuo galime visiškai pasitikėti.

Evangelija Velykų dieną mums pristato mote-
rį, vardu Marija Magdalietė. Ji iš Jėzaus buvo
patyrusi didelę malonę. Kai ji apgailėjo savo nuo-
dėmes, Jėzus jos adresu pasakė: „Jai atleidžiama
daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo” (Lk 7,
47). Nuo šio Dievo gailestingumo prisilietimo Ma -
rijos gyvenimas neatpažįstamai pasikeitė. Toliau
ji ištikimai seks paskui Jėzų, ji stovės po Jėzaus
kryžiumi ir ankstų Velykų rytą pirmoji atskubės
prie kapo, tačiau ras jį tuščią. Parbėgusi praneš
mokiniams, kad kapas tuščias. Ji vėl grįš prie ka -
po angos.

Čia Marijai Magdalietei pasirodo prisikėlęs
Kristus ir klausia: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“
Marija neatpažįsta Kristaus ir mano, kad tai sodi-
ninkas. Tik tuomet, kai Jėzus ištaria: „Marija!”, ji
atsigręžia ir sušunka: „Mokytojau!“ Ji puola Mo -
kytojui po kojomis ir jas apkabina, tačiau Jė zus
paliepia: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas
Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk
jiems: ‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas
savo Dievą ir jūsų Dievą’” (Jn 20, 17). Evangelistas
Jonas pažymi: Marija nuskubėjo ir pranešė moki-
niams, kad matė Viešpatį ir ką jis jai buvo pasa-
kęs. Ji buvo pirmoji Prisikėlusiojo Jėzaus liudyto-
ja, o kartu ir Dievo gailestingumo liudytoja.

Petras ir Jonas, išgirdę liudijimą apie Kris -
taus prisikėlimą, atskuba prie Jėzaus kapo, įeina
vidun ir mato numestas drobules, į kurias buvo
įvyniotas Jėzaus kūnas. Jonas tuojau pat įtiki,
kad Jėzus prisikėlė. Šįkart Petras neskuba. Per
daug skaudžios buvo paskutinės patirtys, kad jis
galėtų greitai įtikėti. Tik tuomet Petras visiškai
įtikės, kai Jėzus pasirodys Vienuolikai mokinių,
valgys žuvį ir primins, ką buvo sakęs, kad „Me -
sijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numiru-
sių”.

Nuo dabar visi Vienuolika mokinių taps Kris -
taus prisikėlimo liudytojais. Apaštalų darbų
knyga pasakoja, kaip Petras Sekminių dieną, pa -
tyręs Šventosios Dvasios išsiliejimą, pradėjo drą-
siai skelbti prisikėlusįjį Kristų: „Dievas padarė
Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavo-
te” (Apd 2, 36). Žmonės klausėsi, verkė ir klausė:
„Ką mums daryti, broliai?” Petras pakvietė juos

2 2013 BALANDŽIO 6, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

NUOMONės, KOMENTARAi

Dievo gailestingumo 
liudytojai
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on tuesday, thursday and saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press society, 
4545 W. 63rd str., Chicago, iL 60629-5532. 

tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

draugas – 4545 W. 63rd street, 
Chicago, iL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00

Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata galioja.

,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Kovo 19-osios – gal vertingiausias „Draugas”

ALGIS VIRVYTIS

Gintaro Visocko straipsnis „My lė ti savo tautą – ne nusikaltimas” („Draugas”, 2013 m. kovo
19 d.), mano nuomone, yra vienas iš vertingiausių rašinių. Visa mūsų šeima ir artimieji
stebėjomės Zuroff  ir Katz pasibaisė tinu elgesiu ir nemaloniais komentarais, kurie giliai

žeidė kiekvieno mūsų širdį. Prisiminėme, kaip iš Izraelio prieš keletą metų „svečias viešėjo” Lie-
tuvoje su  iki dantų gink luotų palydovų armija, savo virėjais, puodais ir maistu... Ar tokie veiks-
mai neužgauna mūsų? Kovo 11 d. ir vėl gėdingai elgėsi priešininkai, bet ir šį kartą Lietuvą my-
lintys žmonės nepasidavė.

Jei taip liepos 4 d., Amerikos Nepriklausomybės minėjimą, norėtų varžyti ir trukdyti, kaip
Lietuvoje bu vo daroma, Amerikoje kiltų baisios riaušės, būtų muštynės, šaudymai,  automobilių
deginimai, o atsakingi už trukdymą būtų išmesti iš pareigų.

Ačiū G. Visockui už labai vertin gą rašinį.

* * *
Ir dar vienas rašinys, kovo 19 d. „Drauge” paliko įspūdį. Tai  Algio Vaškevičiaus „Albume –

partizaninio karo Sūduvos krašto istorija”. Labai vertiname tą didelį darbą, tik gaila, kad knyga
neišvydo pasaulio prieš 20 metų ar anksčiau. Ji turėtų būti skaitoma ir rodoma visose mokslo
įstaigose Lietuvoje ir mums drau giškame pasaulyje.

Gale knygos para šyta: „neišdrįsę pasipriešinti grobikams 1940 m. Lietuvos valdantieji už-
traukė šaliai gėdą, kurią nuplauti buvo galima tiktai krauju”.

Toks kaltinimas, kad nesipriešino milžiniškai Rusijos armijai, 60 kar tų didesnei nei Lietuvos,
yra ne pa grįstas. Pasipriešinti būtų reiškę savižudybę. Įsigilinkime į Suomijos pasipriešini mą Sta-
lin: žuvo daugiau nei 25,000 suo mių karių, tūkstančiai civilių, sudeginti miestai ir miesteliai. Suo -
miai drąsiai kariavo ir žuvo. Pasaulis viską matė, bet niekas neištiesė rankos. Kaip ir mūsų par-
tizanų pasipriešinimas, valstybės va do vams tai nerūpėjo, neturime pa minklų jiems paminėti,
tūks tan čiai žuvusių partizanų kūnų dar ne rasta ir neieškoma, o stribai ramiai gyve no, gavo pen-
sijas iš Lietuvos ir Ru sijos, deja, nė jų vienas tinkamai ne nu baus tas. Dar ir šiandien yra stri bų,
kurie juokiasi iš mūsų pralieto kraujo.

Todėl toks sakinys labai įžeidžia.
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Padėti ne tik darbu, bet ir mintimis
RAMUNĖ LAPAS

Šiandien, balandžio 6 d., Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus Moterų gildijos narės ren-
kasi į šventinę popietę pažymėti organizacijos

gyvavimo 45-metį. Renginio išvakarėse susitikome
su pirmąja Gildijos pirmininke Marija Krauchu-
nas ir prisiminėme šio moterų sambūrio praeitį
bei tikslus.

Moterų gildija buvo įkurta 1968 metais muzie-
jaus steigėjo Stanley Balzekas, Jr. žmonos Irene Bal-
zekas iniciatyva. Iš pat pradžių, pasak Marijos
Krauchunas, buvo numatyta į Gildiją kviesti ne tik
lietuvių kilmės moteris. (Tuo metu jau veikė kitos
moterų organizacijos, tokios kaip Lietuvių moterų
klubas, kurių narės turėjo būti lietuvės savo kilme
arba ištekėjusios už lietuvių.) Buvo priimamos vi-
sos, besidominčios Lietuva, jos istorija, kultūra. Pa-
čioje pradžioje buvo nemažai amerikiečių, nes Irene
Balzekas priklausė kitoms moterų organizacijoms,
turėjo daug pažįstamų, ir tos pažįstamos norėjo pa-
dėti neseniai įsteigtai lietuvių kultūros įstaigai. 

Čia galėtume prisiminti, kad muziejaus pra-
džia buvo 1966-ieji metai. Iš pradžių jis glaudėsi ne-
didelėse patalpose Archer gatvėje, šalia Balzekas
automobilių salono. Bet greitai ten pasidarė ankšta.
Netrukus buvo nupirktas bankrutavusios ligoni-
nės patalpos Pulaski gatvėje – jose Balzeko lietuvių
kultūros muziejus yra iki šiol. 

,,Mes pastebėjome, kad būtinai reikia  moterų
darbo ir moterų idėjų”, – sakė Marija Krauchunas.
Tuo metu Amerikoje buvo populiaru kurti moterų
organizacijas kaip pagalbines prie pagrindinių or-
ganizacijų. (Ši tradicija, gal jau nebe tokia gaji, bet
vis dar puoselėjama ir mūsų dienomis – moterų ta-
rybas turi Čikagos Lyric opera, Ravinia festivalis ir
kitos kultūrinės įstaigos.) ,,Taip ir čia, – pasakojo
Marija Krauchunas, – susidarė pagalbinė muzie-
jaus organizacija. Ji turėjo padėti darbu, bet taip pat
mintimis, planais.” 

Steigiamojoje grupėje buvo 20 moterų, sukurti
įstatai, Marija Krauchunas išrinkta pirmąja pir-
mininke. Moterų gildija talkino visose srityse:
ruošė parodas, telkė lėšas eksponatų įsigijimui. Se-
nojoje vietoje jos buvo įrengusios taip vadinamą
Moterų kambarį, prisidėjo ieškant muziejui erd-
vesnių patalpų. Taip pat rengdavo vienadienes pa-
rodėles viešbučių vestibiuliuose, konferencijų sa-
lėse. Ir pačios vykdavo kitur – susipažinti, mokytis.
Marija Krauchunas prisiminė išvyką į Čikagos is-
torijos muziejų (Chicago Historical Society), kurios
metu jos ne tik apžiūrėjo parodas, bet ir įgijo daug
profesinių žinių – pavyzdžiui, sužinojo kaip sau-
goti istorinius drabužius, kad jie kuo ilgiau išsilai-
kytų. Tokių pažintinių išvykų būta nemažai.

Moterų gildijos narės ir pačiame muziejuje
ruošdavo pažintinius renginius – supažindindavo
muziejaus narius ir visus pageidaujančius su lie-
tuviškais valgiais, tautiniais kostiumais ir pan. Vie-
nas renginys buvo skirtas linui – kokį kelią nueina
linas nuo mažos sėklytės iki išausto audinio. Buvo
rengiamos paskaitos, į kurias kviečiami įdomūs
svečiai, visuomet minima Vasario 16-oji, dabar – ir
Kovo 11-oji. ,,Kad neužmirštume, kas ir iš kur
esame”, – pridėjo Marija Krauchunas.

Moterų gildijos narės dalyvaudavo ir kai ku-

Švenčiamas muziejaus penkmetis. 1971 m. liepos 20 d. J. Kasakaičio nuotr.

Moterų gildijos suruošta lietuvių tautinių drabužių pa-
roda ,,Drake” viešbutyje, Čikagoje. Parodos tema – ,,Lie-
tuviškos vestuvės”. 1980 m. gegužės 3 d.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus veikla ne kartą buvo aprašyta ir amerikiečių spaudoje. Iškarpa iš 1970 m. birželio
28 d. ,,Economist Newspapers”. Nors ir aktyvios buvo moterys, bet pristatomos jos savo vyrų vardais!

riose politinėse akcijose; tarkim, jos yra prisidė-
jusios prie vienuolės disidentės Nijolės Sadūnai-
tės išlaisvinimo. Iniciatyvos rinkti parašus JAV
bei Kanadoje ėmėsi Moterų klubo narės, tačiau vi-
sos ,,muziejininkės” joje dalyvavo, o po to trise –
Liusė Dargienė, Stasė Semėnienė ir Marija Krau-
chunas – vežė peticijas į Washington.

Marija Krauchunas apgailestauja, kad orga-
nizacijos gretos retėja  – jaunosios ,,gildininkės”
užaugo, ištekėjo, išsikraustė gyventi kitur, vyres-
nės iškeliauja negrįžtamai ,,su viza į vieną pusę”...
Sunku pasakyti, kas bus toliau, bet pašnekovė įsi-
tikinusi, kad  muziejus negali užsidaryti – juk ten
tiek daug unikalios medžiagos, senų nuotraukų,
istorinių dokumentų ir t. t. ,,Muziejus mums labai
reikalingas, ir jeigu taip atsitiktų, kad Balzekas
šeima nebegalėtų jo toliau išlaikyti, turėtų atsi-
rasti kita lietuvių grupė, kuri norėtų tą darbą
dirbti”, – sako Marija Krauchunas.

Su jubiliejumi, darbščiosios moterys!

Istorinėje 1975 m. balandžio 4 d. nuotraukoje (iš kairės) – Margi Mankus, Irene Balzekas,
Lietuvos garbės konsulė Čikagoje Josephine Daužvardis ir Adella Zunas. 

Iš k.: dabartinė Moterų gildijos pirm. Loretta Geštautas, Irene Buchbinder, Irene Norbut,
Emma Petraitis, Sophia (Scottie) Žukas, Marija Krauchunas. 2011 m. gruodžio 6 d. 

Muziejaus archyvo nuotraukos
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TELKiNiAi

Lemont, IL

Kas yra Taizé ir kaip ištarti tą žodį?

Balandžio 12–13 d. Lemont vyks
IV JAV lietuvių sielovados kon-
ferencija. Į konferenciją, vyks-

tančią Ateitininkų namuose, kvie-
čiami lie tu vių katalikų parapijose bei
misijo se pastoracinį darbą dirbantys
ir sie lovados klausimais besirūpi-
nantys. Jau užsiregistravo dalyviai
tiek iš Či kagos apylinkių, tiek iš to-
liau – Det roit, New York, Philadelphia
bei kitų vietovių. Tai bus darbo kon-
ferencija – su paskaitomis, rūpimų
temų gvil denimu, pasidalinimu pa-
tirtimi ir svarstymais apie ateitį. Į ją
kviečia prelatas Edmundas Putrimas,
Lietu vos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuviams katalikams.
Dau giau informacijos apie konferen-
ciją ga lima gauti  Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos raštinėje tel. 630-257-
5613  arba el. paštu: matulaitismis-
sion@sbcglobal.net.

Sielovados konferencija prasidės
penktadienį, balandžio 12 d., Taizé va -
 karu Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
Renginio pradžia – 7 val. v. Į jį kvie -
čiami visi, ne vien konferencijos da -
lyviai. Dažnas klausia: kas yra „Tai -
zé”? Kaip tą žodį ištarti? Taizé (pran-
cūziškas žodis, tariamas „tai zeh”) yra
laikas, paskirtas giesmėms, maldai ir
tylai. Taizé tradicijos yra pa plitusios
visame pasaulyje ir ypač mėgstamos
tikinčios jaunuomenės. Vakare bus at-
liekamos autentiškos Taizé religinės
bendruomenės giesmės (ji įsisteigė po
Antrojo pasaulinio karo to paties pa-
vadinimo Prancūzijos kai melyje).
Visi kviečiami pasinaudoti proga ir
atvykti į Pal. Jurgio Matulai čio mi-
siją patirti Taizé maldų bei gies mių
melodingumą bei pajusti su sitaikymo
su Dievu dvasią. Balandžio 12 d. va-
kare dalyvaus viešnia iš Cle veland –
ilgametė choro ,,Exultate” vadovė
Rita Čyvaitė-Kliorienė. Vaka re taip
pat dalyvaus instrumentalistai bei
kantoriai. Vakaras baigsis agape.

IV konferencijos tema yra ,,Jė -
zaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6); Pa -

sauliečiu vaidmuo Bažnyčios pasto -
racijoje”. Šeštadienio rytą pagrindi -
nė konferencijos kalbėtoja bus St.
John’s Seminary (Brighton, MA) dės-
tytoja, prof. dr. Aldona Linger taitienė.
Savo pranešime ,,Pasaulie čių vaid-
muo Bažnyčioje: pašaukimas į šven-
tumą” ji aptars kelią į šventumą, pa-
vyzdžiais iš Vatikano II do kumentų
primins, kad visi katalikai per krikštą
yra kviečiami į šventu mą. Šeštadienį
po pietų vyks kelios sesijos. Dr. Al-
dona Lingertaitienė kal bės tema
,,Evangelizacija: lengva ar sunku?”, o
muzikė iš Cleveland Rita Čyvaitė-
Kliorienė skaitys prane šimą ,,Kas
gieda giesmes, tas dvigu bai mel-
džiasi”. Taip pat bus veda mas pokal-
bis ,,Mūsų ateitis”, svars toma kaip ti-
kintys žiūri į ateitį. Tema labai tinka
šiems Tikėjimo metams.  

I Sielovados konferencija buvo
rengiama Philadelphia (2007 m.), II –
Čikagoje (2008 m.), o III – Boston (2009
m.). I konferencijoje savo įžan giniame
žodyje prelatas Putrimas kalbėjo:
,,Konferencijos tikslas yra atsiliepti į

IV Lietuvių sielovados konferencija Lemont prasidės giesmių ir maldos vakaru

visų mūsų rūpesčius, iški lusius dėl
lietuvių katalikų parapijų ir misijų
ateities. Tai yra atoliepis į didesnį rei-
kalavimą paremti parapijų veiklą ir
ją išplėsti, norint visiems išeivijos ti-
kintiesiems lietuviams suteikti dva-
sinį aptarnavimą.” Kiek viena sielo-
vados konferencija kuo nors skyrėsi
nuo kitų. Daugiau apie ankstesnes
konferencijas galima su ži noti apsi-
lankius svetainėje: http:// www.lietu-

viai.ca/sielovada/.
Visi susidomėję kviečiami daly-

vauti Taizé vakare, patirti ypa tin gą
liturginių giesmių bei maldos tradi-
ciją lietuviškoje aplinkoje, o į kon -
ferenciją šeštadienį Ateitininkų na-
muose kviečiami užsiregistravu sieji
Pal. Jurgio Matulaičio misijos rašti-
nėje. 

IV JAV Sielovados konferencijos info

Rita Čyvaitė-Kliorienė.

LABAS – toks gražus Nashua, New
Hampshire veikiančios lietuvių organi-
zacijos pavadinimas, tiksliau – jos su-
trumpinimas (Lithuanian-American Brot-
hers and Sisters). Ją įkūrė ir jai vadovauja
Pranas Ulčickas. Jam padeda organizaci-
jos sekretorė ir jos ,,širdis” Roberta Woit -
kwoski. Šių dviejų jaunų profesionalų
dėka maža lietuvių kolonija išlieka labai
aktyvi ir gražiai garsina Lietuvą bei jos
kultūrą. Jie niekada neužmiršta paminėti
ir Lietuvos Nepriklausomybės dienos.

Nuotraukoje – būrelis New Hamp -
shire lietuvių įsiamžino po Lietuvos tris-
palvės pakėlimo iškilmių prie Nashua
miesto rotušės. Iš kairės: Roberta Woit-
kowski, John Latvis, Greg Andruskevich,
Nashua  meras Donnalee Lozeau, Joe
Raudelunas, Margaret Woitkowski ir tau-
tiškai pasipuošusi Daina Grauslys.

„LABAS” iš Nashua, New Hampshire
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Lietuvių verslo taryba 
išrinko naują pirmininkę

Lietuvos Respublikos generaliniame konsu-
late Čikagoje įvyko Lietuvių verslo tary-
bos (LVT) direktorių susirinkimas, ku-

riame dalyvavo: LR gen. konsulas Marijus Gudy-
nas bei LVT Direktorių tarybos nariai. M. Gudy-
nas supažindino LVT Direktorių tarybos narius
su LR gen.  konsulato Čikagoje darbais, pasida-
lino mintimis apie tolesnę lietuvišką veiklą ir
apie tai, kaip LVT galėtų prie jos prisidėti. 

LVT pirmininkė Angelė Kavakienė pranešė,
kokie žingsniai buvo žengti suartinant Lithua-
nian American Chamber of  Commerce veiklą su
LVT veikla, papasakojo apie Lietuvoje kartu su
Baltijos agroverslo institutu surengtą seminarą
eksportui iš Lietuvos skatinti. Į jį buvo pakviesti
ne tik Lietuvos verslininkai, bet ir Lietuvos že-
mės ūkio ministerijos, Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos, JAV maisto kontrolės tar-
nybos (US Food and Drug Administration) atstovai. Ji taip pat papasakojo apie pastangas
surengti Lietuvių mugę ir priežastis, kodėl renginys paskutinę akimirką iširo. Pranešėja
paminėjo ir Lietuvos žemės ūkio delegacijos apsilankymą Čikagoje bei LVT pagalbą kon-
sulatui tinkamai priimti svečius. Buvo aptarti LVT metų veiklos planai. 

A. Kavakienė pasiprašė atleidžiama iš pirmininkės pareigų, nes pradėjo dirbti JAV LB
Krašto valdybos ekonominio sektoriaus vicepirmininke. Naująja pirmininke balsų dau-
guma buvo išrinkta Galina Grina. Pirmininkės pavaduotoju tapo Artūras Žilys, iždi-
ninku paliktas Jurgis Augius, sekretore išrinkta A. Kavakienė.

Lietuvių verslo tarybos info

Iki labdaros renginio ,,Misis lietuvė Čikagoje 2013”, vyksiančio Lemont
High School, IL, liko vos savaitė. Ir šventės dalyvės, ir rengėjai jam įtemp-
tai ruošiasi. ,,Dance duo” studijoje vyksta būsimų dalyvių repeticijos – mo-

terys kantriai po kelias valandas įtemptai ruošiasi. Vadovės Sandra ir Estera
moko grakščiai vaikščioti, šokti, pataria kaip nugalėti scenos baimę ir pasiti-
kėti savimi. Visos moterys stengiasi, juk jos – būsimo vakaro karalienės. Da-
lyvaudamos renginyje jos ne tik skleidžia moterišką žavesį, bet ir prisideda prie
labdaringo šventės tikslo – dalis surinktų lėšų bus skirta paremti lituanisti-
nėms mokykloms. Visos ,,Misis lietuvė Čikagoje 2013” dalyvės už šį triūsą bus
pamalonintos ir apdovanotos. Jau šį savaitgalį, dizainerės Renatos Liutkienės
dėka, jos pakviestos į žymios pasaulyje kompanijos „Burberry” privatų vaka-
rėlį kompanijos būstinėje Michigan Avenue Čikagoje, kurio metu bus prista-
tomos stiliaus ir mados naujovės, makiažo subtilybės. Moterų laukia ir vaišės.

Šventėje sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Marijus Gudynas, vakarą paįvairins šokėjai, dainininkai, tikimasi sulaukti
garsaus atlikėjo iš Lietuvos, pasirodys šokėjų-akrobatų grupė. Tačiau pagrin-
dinis dėmesys bus skiriamas žavioms lietuvėms, kurios varžysis dėl „Misis lie-
tuvė Čikagoje” titulo. Iš viso per vakarą planuojami penki moterų pasirodymai
– visi skirtingi ir savaip ypatingi. Daug dėmesio bus skiriama scenos papuo-
šimui ir apšvietimui. Renginį ves specialiai iš Lietuvos atvykęs Giedrius Gus-
tas, turintis panašių renginių vedimo patirties. 

Sudaryta vertinimo komisija, kuri moteris vertins ne tik pagal išvaizdą,
bet ir intelektą, plastiškumą, subtilų skonį, skleidžiamą energiją. Be apdova-
nojimo neliks nei viena dalyvė – paruoštos net septynios nominacijos. „Misis
publika”  išrinks žiūrovai, balsuodami renginio metu, „Misis A. L. simpatija”
prizas atiteks balsuojantiems internetu laikraščio „Amerikos lietuvis” tink-
lalapyje, bus renkama „Misis foto”, „Misis elegancija”, dvi „Vicemisis” ir, be
abejo, vakaro metu bus karūnuojama „Misis lietuvė”. Renginio rėmėjai įsteigė
nemažai apdovanojimų – tai ir apsilankymai SPA centruose, kavinėse, žymių
menininkų vienetiniai darbai. Pagrindinio apdovanojimo steigėjas – pigių
skrydžių kompanija www.doleris.com – dovanos puikią kelionę dviems. Kur –
tebūnie paslaptis. Generalinė renginio rėmėja Daiva Malūkas, dirbanti su ko-
kybiška, jauninančia kosmetika „Change your skin – Change your life”, ne tik
parėmė mūsų renginį, bet ir įsteigė apdovanojimą vienai iš dalyvių. Pagrin-
diniai rėmėjai – „Baltic auto Shiping”, ,,Unlimited leasing Inc”, ,,The Tracy
Firm Ltd.”, ,,Red Square SPA” – bei kiti rėmėjai, tokie kaip „Atlantic Express”,
„Erie Insurance” bei „Ingrida Ferrel” noriai parėmė šį projektą. Kompanija
„Royal Petal”, kuriai vadovauja Enrika Karalius, papuoš salę ir visoms daly-
vėms dovanos nuostabias gėlių puokštes. Širdingai dėkojame visiems rėmė-
jams, kurie prisideda prie šio labdaros projekto, siekiančio pakviesti grožio my-
lėtojus ir puoselėtojus įgyvendinti kilnų tikslą – paremti lituanistines mo-
kyklas. Vienas iš rėmėjų panoro tiesiogiai paremti Maironio lituanistinę mo-
kyklą, kuo mes labai džiaugiamės. Visa informacija apie skirtą paramą mo-
kykloms bus paskelbta spaudoje. Smagu, kad kompanijos, pavieniai žmonės no-
riai prisideda prie renginio. Atsidėkodami rėmėjams išleidome specialų šio
renginio informacinį laikraštuką. Norintys pristatyti savo kūrybą ar gaminius,
prisidėti prie rėmimo ar bent vienai iš dalyvių įteikti savo bendrovės dovaną
gali rašyti el. paštu diana@artcity24.com Daugiau informacijos apie šį projektą
galima rasti Facebook puslapyje „artcity24”. Bilietus į renginį galite įsigyti Pa-
saulio lietuvių centre, kavinėse „Smilga”, Old Vilnius” ir internetu: www.art-
city24.com. Maloniai kviečiame nepraleisti įspūdingo renginio ir tuo pačiu pri-
sidėti prie lituanistinių mokyklų rėmimo. 

Projekto organizatorius – artcity24

,,Misis lietuvė Čikagoje” kviečia palaikyti lietuvybės dvasią

Brazilijos jaunimas ruošiasi 
Pasaulio jaunimo dienoms

Pasaulio jaunimo dienose (PJD) Brazilijoje dalyvaus nuo 50
iki 100 jaunų žmonių iš Lietuvos, kartu su juos lydinčiais
kunigais, seserimis bei klierikais. Prieš liepos 23–28 die-

nomis Rio de Janeire vyksiančias PLD įvairiausių vietovių para-
pijose bus pamaldos, susitikimai, ruošiamos pažintinės kelio-
nės, muzikos bei kultūros renginiai. Brazilijos lietuvių jaunimo
sąjunga (BLJS) tą savaitę rengia ir XVI Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimą, kurį globoja Lietuvos vyskupų konferen-
cijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas
Putrimas. Jaunimas tikisi, kad toks sudėtinis susitikimas suar-
tins iš Lietuvos atvykusius su Pietų Amerikos lietuvių jaunimu
bičiulystės ryšiais. Pirmą kartą tiek jaunimo iš Lietuvos aplan-
kys Braziliją, dalyvaus ir JAV bei Kanados atstovai.

Liepos 17 d. vyks susipažinimas, šv. Mišios, atidarymas; lie-
pos 18 d. – kelionė į Santos pajūrį (kalnų šventovė, Mišios, atsto-
vų pasitarimai, kavos muziejus); liepos 19 d. – susipažinimas su
Sao Paulo miestu (futbolo muziejus, vigilija); liepos 20 d. – ieš-
minė ,,Lituanikos” stovykloje (poilsis, picos ir talentų vakaras),
o liepos 21 d. – Mišios ir atsisveikinimas. Jaunimo nakvyne
rūpinsis lietuvių kilmės šeimos.

Tiek PLD, tiek Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavi-
mo dalyvių amžius – nuo 13 iki 35 metų. BLJS tikisi sulaukti lie-
tuvių kilmės jaunimo ir iš kitų Brazilijos vietovių. Renginių
numatoma ir visai lietuvių visuomenei. Daugiau žinių rasite
,,Facebook” – BLJS, bljsbrazilija@ gmail.com.

Brazilijos lietuvių laikraščio ,,Mūsų Lietuva” info

Galina Grina
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iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Vasario 16-osios gimnazijos Vyskupo Mo -
tiejaus Valančiaus kuopos nariai kiek vieną
pirmadienį renkasi į susirinkimą. Tuo me -

tu aptariame mūsų renginius, disku tuo jame ak -
tualiomis temomis, kurioms pasirengia pa tys mok -
s leiviai. Dar nespėję atsigauti po nuostabios kelio-
nės į Barseloną, kurią organizavo vienas iš mūsų
globėjų Darius Subačius, kibome į naują darbą.

Prasidėjo viskas nuo to, kad „Ateities” redak -
torė Reda Sopranaitė viename iš savo laiškų pa -
klausė mūsų globėjos Marytės Dambriūnaitės-
Šmitienės, ar nenorėtų mūsų Motiejaus Valan -
čiaus ateitininkų kuopa paruošti video sveikinimo
Kovo 11-osios proga ir nusiųsti jį į Lietuvą. Idėja
ateitininkams patiko ir ėmėme planuoti.

Į pagalbą pasikvietėme lietuvių kalbos moky-
toją Violetą Šopienę, kuri, be lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, studijavo teatro režisūrą, bei buvusį mūsų
mokyklos mokinį Lauryną Šimą. Mokytoja mums
pristatė savo sumanymą ir galimą sveikinimo sce-
narijų, o Laurynas buvo pasiruošęs techniškai įgy-
vendinti visas mūsų idėjas ir norus. 

Taigi nereikėjo ilgai diskutuoti dėl sce na ri -
jaus, nes mintis išreikšti padėką per duonos įvaiz-
dį visiems kovojusiems dėl laisvės ir kūrusiems
Lietuvą buvo priimtina ir suprantama. No rė josi
tai padaryti šiltai, taip, kad patiktų ir mums

patiems, o taip pat ir kaip galime mūsų sąlygomis
kokybiškiau. Juk žinojome, kad, jei mums pavyks,
mūsų sveikinimas bus kartu su Lenkijos, Balta ru -
sijos, JAV, Kanados lietuvių sveikinimais ir matys
jį visi susirinkę į šventinį koncertą „XXIII ne pri -
klausomybės pavasaris” Lietuvos Ne priklau so -
mybės atkūrimo dienai paminėti Lie tuvos nacio-
nalinėje filharmonijoje.

Nors mūsų pasveikinimas buvo neilgas, tačiau
– net sunku patikėti – dirbome ilgai: kiek kartų rei-
kėjo stotis, eiti ir vėl sugrįžti mūsų gražioje koply-
čioje, kiek kartų reikėjo dalintis duona ar tiesiog
bėgti link senosios pilies, kur ir vyko pagrindinis
veiksmas. O Janinos Degutytės eilėraštis buvo
skaitomas ne keliolika, bet keliasdešimt kartų, kol
nusprendėme, kad galime tai siūlyti ir kitiems.

Kai darbas buvo baigtas ir išsiųstas į Lietuvą,
labai džiaugėmės, kai sužinojome, kad šalia kitų
valstybių ateitininkų sveikinimų bus ir iš Vokie -
tijos, t. y. mūsų, Vasario 16-osios ateitininkų kuo-
pos, sveikinimas.

O gimnazijoje minėdami Kovo 11-ąją parodėme
visai mokyklai savo sukurtą video sveikinimą.
Reikia pripažinti – malonu jaustis padarius nedi-
delį, bet gerą, prasmingą darbą. 

Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje 
ateitininkai

Pavasarėjant vis labiau mintys krypsta į mokslo pabaigą ir vasaros stovyklų pradžią.
Kviečiame nukreipti savo dėmesį dar toliau į ateitį… 

2014 m. sausio 3–5 d. 
Konferencija – ,,Profesionalų kelias” 
Renaissance Washington, DC Dupont Circle Hotel
Dalyvaus amb. Gintė Damušytė ir amb. Žygimantas Pavilionis

Studentams ir sendraugiams bus neeilinė proga 
užmegzti ryšius ir pasidalinti patirtimi.

Rengia Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba
Prisirašykite prie mūsų žinučių sąrašo - http://ateitis.org/saa-zinutes/

Galite aplankyti https://www.facebook.com/SAateitininkai

ŠAAK • Washington, DC • 2014  ŠAAK • Washington, DC • 2014  

Kadras iš Vasario 16-osios gimnazijos Vyskupo Mo -
tiejaus Valančiaus kuopos narių nufilmuoto sveikinimo
Kovo 11-osios proga, kuris buvo sudėtas kartu su įvairių
lietuvių bendruomenių užsienyje sveikinimais Tėvynei.
Neil gas dokumentinis filmas buvo parengtas š. m. kovo
10 d. vy kusiai ateitininkų organizuotai šventei ,,XXIII
Nepri klau somybės pavasaris”  Vilniuje.

Filmą galima matyti tinklalapyje http://www.ber-
nardinai.lt/tv, pasirinkus laidą ,,Didžiuojamės, kad esa -
me lie tu viai.”

Š. Amerikos ateitininkų konferencija

Vasario 16-tosis gimnazijoje, Hiutenfelde, Vokietijoje, moksleiviai ateitininkai prisidėjo prie Kovo 11-tosios paminėjimo, parodydami savo sukurtą filmą. Nuotraukoje keli moks-
leiviai su kuopos globėjais, patarėjais ir mokytojais. Iš k.: kuopos pirmininkas Niko Šočič, mokytoja Violeta Šopienė, Laurynas Šimas, Gintarė Dambrauskaitė, mokytojas Darius
Subačius, kuopos globėja Marytė Šmitienė ir Deividas Pocius. 

Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkai sveikino Lietuvos jaunimą

Vasaros Stovyklos
Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų stovykla (JAS) – birželio 30-liepos 9 d. 

• Galima registruotis internetu: javjas.org 
Šiuo metu registruojami vaikai 7–14 m., kurie aktyviai dalyvauja ateitininkų
veikloje. Vėliau galės registruotis visi lietuviškai kalbantys vaikai.

• Ieškomi mokytojai 
Studentai ar suaugusieji, norintys vesti pamokėles ir pasidalinti savo žiniomis
su vaikais stovykloje, pareiškite savo norą JAS tinklalapyje: javjas.org 

II Sendraugių ateitininkų šeimų stovykla – birželio 22–29 d. 

Moksleivių ateitininkų stovykla (MAS) – liepos 9–21 d. 

I Sendraugių ateitininkų šeimų stovykla – liepos 21–28 d.
Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. Norintys
dalyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p.
(Čikagos laiku) tel. 708-442-4911.

Los Angeles
JAS stovykla California vyks liepos 14–21 d. 
Kreipkitės į Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

Kennebunkport
Sendraugių poilsio ir studijų savaitė vyks rugpjūčio 3–10 d. 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje. Visi šeimos nariai kviečiami dalyvauti.
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– Kiekvieno iš mūsų kelias į Ame riką vis kitoks. Ko-
kia Jūsų at  vykimo į JAV istorija? Kaip se kėsi įsikurti?

– Pirmas į Ameriką atvažiavo ma no vyras. Jį,
jauną Lietuvos gydytoją, domino medicina ir medi-
cininė praktika JAV. Kelionė buvo numatyta trims
mėnesiams, mat aš tuo metu lau kiausi mūsų pir-
magimės. Pralei dęs keletą mėnesių JAV, Mindau-
gas nusprendė čia siekti didesnių medi ci ni nių aukš-
tumų ir pradėjo reziden tū ros studijas Lutheran Ge-
neral Hos pital, Čikagoje. Su viltimi, kad aš at va -
žiuosiu pas jį. Tais pačiais metais subyrėjo Sovietų
Sąjunga. Taip ir li ko me – vienas viename vande-
nyno krante, kitas – kitame. Į Ameriką, jau su dukra
Ugne, atskridau po pusan t rų metų – tiek užtruko do-
kumentų tvarkymas ir vizų gavimas. Mums at -
skridus, visi įsikūrėme Čikagoje.

– Abu su vyru, atvykę į Ame riką, nemažai pasiekėte
savo profesinėje veikloje. Ar daug pastan gų reikėjo, kad
galėtumėte eiti už si brėžtu keliu?

– Nebuvo lengva abiems. Bet, ma nau, Mindau-
gui buvo lengviau. Bai gęs rezidentūrą, jis galėjo
pradėti dirbti gydytoju, jam nereikėjo studijuoti
mediciną iš naujo. Man, stomatologei, kelias į pro-
fesinį darbą buvo ilgesnis ir brangesnis. Kol Min -
dau gas mokėsi (trys metai rezidentūros ir dar du
metai praktikos, norint tap ti urologu), aš „dirbau”
mama, auginau vaikus. Kai Mindaugas baigė moks -
lus, mes turėjome tris vai kus, dvi duk ras – Ugnę ir
Onutę – ir sūnų Jo ną. Tad mokytis pradėjau bū -
dama tri jų vaikų mama. Kadangi Lie tuvoje buvau
baigusi stomatologijos studijas, nutariau siekti ma-
gistro laips nio šioje srityje. Po dvejų me tų gavau
magistro diplomą, apsigy niau moks linį darbą. Už-
sieniečiai sto matolo gai, baigę magistro programas,
JAV gali dėstyti studentams, ta čiau, no rin tys gy-
dyti pacientus, privalo baig ti Doctor of  Dental Sur -
gery (DDS) programą. Tad teko vėl kib ti į moks lus.
DDS programą įsisavinau per dvejus metus ir tik
tuomet, iš laikiusi India na valstijos egzaminus, ga-
vau leidimą dirb ti stomatologe Amerikoje. 

Kaip ir kiekvienai mamai, be ga lo graužė są-
žinę, kai turėdavau pa likti vaikus mokyklose ir
darželiuo se, tam, kad galėčiau mokytis. Kai prieš
egzaminus turėdavau jų prašy ti žaisti tyliai, nes
mamai rei kia skai tyti… Su vaikais stengdavausi
pra leisti visą likusį nuo paskaitų ir egzami nų laiką,
na ir savaitgalius. 

– Dar Lietuvoje pasirinkote stomatologijos mokslus.  
– Kiek save pamenu, norėjau būti gydytoja. Jau

darželyje žaisdavau gy dytoją ir ,,gydžiau” visus
meškinus ir lėles. Pradinėse klasėse buvau pas kir -
ta ,,klasės sesele” (tarybiniais lai kais tokios bu vo
tradicijos, kai klasėje vaikams bu vo skiriamos pa-
reigos). Savo portfelyje nešiodavausi priemo nes, ku-
rių ga lėtų prireikti pirmai pa galbai suteikti.  Kai
mano kla sės drau gai užsigaudavo, visi žinojo, į ką
kreiptis, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Reikia
pasakyti, kad aš tą da rydavau su didžiausiu pasi ten -
kini mu. Mano portfelis kvepėjo kse rofor mo milte-
liais (užaugę Lietu voje pa me  na tą dezinfekuojantį
vais tą). 

Vyresnėse klasėse labai rimtai mo kiausi, ruo-
šiausi medicinos studijoms. Baigusi mokyklą tvir-
tai žinojau, kad vieną dieną būsiu gydytoja. Tiesa,
mano mokslai užtruko ilgiau nei kitiems, tačiau
savo tikslą pasie kiau. 

– Kas skatina jus dalyvauti lie tuviškoje veikloje?
– Esu lietuvė ir tuo labai didžiuojuosi. Ta dvasia

auginau ir savo vai kus. Norėjau, kad vaikai kal-
bėtų lie tu viškai, kad nenutoltų nuo lietuviš kų tra-
dicijų, kad mylėtų tėvų ir se nelių gimtą šalį ir savo
veikla už krėstų ki tus lietuvių kilmės vaikus. Jau-
čiau, kad turiu atiduoti dalį savęs ir savo laiko lie-
tuviškai veiklai.

Atvykę gy venti į Indianapolis, net dvejus metus
ieš kojome lietuvių. Pa mažu pažin čių ra tas augo,
susibūrė gražus jau nų šei mų būrys, kurio tikslas
buvo ir yra puoselėti lietuvybę Indianapolis.  Ypa -

tingai džiugu buvo sutikti jaunas šeimas su vaikais,
ku riems taip pat reikėjo lietuviškumo. 

– Ir Jūsų vaikai eina lietuvybės takais? 
– Taip, mūsų visi trys vaikai au ga lietuviais.

Visi trys laisvai kal ba, rašo ir skaito lietuviškai, jie
didžiuojasi savo lie tuviškais vardais, ku riuos ne
taip len gvai ištaria jų draugai ir mokytojai. Onutė
ir Jonas dalyvauja ateitininkų veikloje. Noriu pa -
sigirti, kad elektroninius laiškus ir te lefonines ži-
nutes iš jų gau nu tik lie tuviškai!

Tiesa, kai vaikai dar mokėsi pra dinėje mokyk-
loje, turėjome keletą sun  kių akimirkų. Juos buvo
sunku įtikinti, kad lietuvių kalba yra dide lis turtas,
kad jų vardai gražūs, nors ir visai kitokie, nei ap-
linkinių vaikų, kad mūsų tradicijos, maistas, dainos
yra vertos išsaugojimo. Tačiau dabar jie patys tai
supranta ir didžiuojasi, kad yra lietuviai. 

– Kokie keliai atvedė į ateiti nin kiją?
– Pirmus penkerius metus gy ve no me Čikagoje,

po to dvejus metus pra  leidome North Dakota, ga-
liausiai atvykome į Indianapolis, IN, kur gy vename
ir šiuo metu. Taip jau su si k lostė, kad mūsų vaikai
buvo ir yra patys vyriausi tarp kitų lietuvaičių, gy-
venančių Indianapolis. Jiems pa au gus, reikėjo ben-
draamžių, bendra minčių draugų. Tuomet pradėjau
juos vežioti į Čikagą, į įvairius lietuviškus susiti-
kimus. Taip pat  no rė jome, kad nenutrūktų ben-
dravimas su tais, su ku riais jie augo dar būdami vi-
sai ma ži. 

Kar tą gavau pasiūlymą su visa šeima atvykti į
ateitininkų stovyklą Daina voje. Nuvykome. Labai
pati ko ir stovykla, ir ten poilsiavusios šei mos, giliai
įleidusios šaknis ateiti ninkijoje. Supratau, kad su-
radau žmo nes, kurie gyvena ir augina vai kus lai-
kydamiesi tradicijų, puoselėtų ir mūsų šeimoje. Tad
nusprendėme visa šeima įstoti į ateitininkus ir būti
jų dalimi.

– Kartu su ,,Biru Bar” muzi kantais mačiau Jus sce-
noje. Kas pa ska tino Jus susiburti į šią kai mo kapelą, kuri,
drąsiai tą sakau, žinoma daugelyje lietuviškų telki nių
Amerikoje?

– Prieš septynerius metus mes, grupelė aktyvių
Indianapolis lietuvių, nutarėme suorganizuoti tik-
ras, tradicines Jonines lietuviams, gyve nantiems
šiame mieste ir jo apylin kėse. Tai buvo Joninės su
paparčio žiedu, su ąžuolų vainikais, dainomis, žai-
dimais ir burtais per visą naktį. Trūko tik vieno da -
lyko – lietuviškos muzikos. Kviestis kapelą iš kitur
bu vo per brangu, tad nutarėme paban dyti pagroti
patys. Pasirodė, kad tarp mūsų buvo nemažai nuo
vaikystės grojančių įvai  riais muzikos instrumen-
tais. At sirado grojančių smuiku, akor deonu, kont-
rabosu, kanklėmis, mu ša mai siais. Buvo ir dainuo-
jančių. Lai ko re peticijoms buvo nedaug. Po rą va-
karų pagrojome kartu ir išėjo me koncertuoti. Ka-
dangi mūsų pa sirodymas visiems labai pa tiko, nuta -
rė me gro ti ir toliau. Taip ir gimė mū sų ,,Biru Bar”.
Laikui bėgant mūsų repertua ras išaugo. Su dideliu
malo numu kon certuojame kituose Ameri kos mies-
tuose ir valstijose.

– Neseniai „Uhuru Peak” viršu kal  nėje Kilimanjaro kal-
nyne su plevė savo Jūsų užkelta lietuviška tris pal vė. Kaip
gimė sumanymas kopti į kalnus?

– Visą gyvenimą bijojau aukščio. Aukščiausia
vieta, kurioje esu buvu si prieš Kilimanjaro, buvo
Ma chu Pic chu, Peru. Tada kelionė buvo ne pa -
kartojama, tačiau aukščio bai mė keletą kartų vertė
mane šliaužti pil vu žemyn nuo kalno!  

Praėjusią vasarą gavau pasiūly mą lipti į Kili-
manjaro su dar dviem moterimis, kurios jau seniai
svajojo apie šį kopimą. Pasiūlymą priėmiau iš karto,
nusprendžiau, kad turiu įveik ti aukščio baimę. No-
rėjau nutol ti nuo kasdieninio civilizacijos šurmulio
ir pajausti aukščiausio Afri kos ugnikalnio ramybę
ir didybę.  

– Ar sunkus buvo pasiruošimas šiam žygiui? 

– Pasiruošimas nebuvo lengvas. Žygiui ruo-
šiausi keletą mėnesių. Pri sidėjusi į kuprinę svorių,
vaikš čiojau lygiomis ir kalnuotomis vietovėmis.
Kiek tik oras leido, stengiausi va ži nėti riedučiais.
Sunkiau bu vo surasti kelionei tinkamus rūbus ir
reikiamus daiktus, nes nežinojau, ko ti kė tis. Oro
šioje vietovėje visai neįma noma nuspėti, be to, ten
labai šalta. Ži nojau, kad pirmosios die nos bus šil tos,
o kitos septynios-aštuonios – šaltos ir... labai šaltos.
Taip pat žinojau, kad teks miegoti palapinėje, pa-
statytoje ant kietų akmenų, esant mi nusinei oro
temperatūrai, kad kopiant į kalną vis ma žės deguo-
nies kiekis, didės vėjas ir šaltis. Ruošian tis į ke-
lionę reikėjo taupyti kuprinės svo rį ir vietą joje,
tad, pasirenkant daiktus ir rūbus, reikėjo viską ge-
rai apgalvoti. Pamenu, paskutinę naktį prieš ke -
lionę jaudinausi, ar tikrai tu riu vis ką, ko man pri-
reiks, norint iš gy venti aukštumose 10 dienų ir
įkopti į beveik 6 km aukščio kalną. 

– Ką kalnai turi tokio, kad į juos traukia?
– Kalnai traukia savo grožiu, ra mybe, didybe.

Tačiau kiekvienas kal nas, kaip ir žmogus, turi savo
charakterį. Tai visiškai kitas pasaulis, su sa vais,
nerašytais įstatymais. Kad kal nas atvertų tau savo
didybę, turi tuos įstatymus suprasti, pajausti bei
vykdyti. Lipant ir gyvenant kalnuo se, toli nuo civi-
lizuoto pasaulio, gal va ,,iš si valo” nuo visų kasdie-
ninių šiukš lių, kurių ir prie didžiausių no rų, gyve-
nant šurmuly, kuris mus supa, tiesiog neįma noma
išvalyti. Ten, aukštai, kur vi siška tyla, kur dangus
pilnas žvaigž džių, kur šalia tavęs tik keletas drau gų,
reikia išgyventi, nesušalti ir rasti jėgu kitai dienai.
Ten gyveni gy ve ni mą, kurio čia, žemai, nepatirsi.
Tik riausiai tai ir traukia žmones.  

– Kaip į norą kopti į kal nus pažiūrėjo Jūsų vyras ir vai-
kai?

– Mano vyras jaudinosi dėl mano saugumo ir
nelabai pritarė mano su manymui. Tuo tarpu mūsų

Apie šeimą ir lietuvybę, tikslo siekimą, apie tikslo siekimą ir kopimą į kalnus,
apie meilę muzikai kalbamės su dantų gydytoja Rūta Žekoniene iš Indiana-
polis, IN

Noriu tikėti, kad iššūkių dar bus
Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 14 psl.

Rūta Žekonienė kalnuose. 
Asmeninio albumo nuotraukos
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RENGiNiŲ KALENDORiUs

BALANDIS

Balandžio 6 d., šeštadienį: Ateitininkų na-
muose, Lemont, IL vyks Ateitininkų šalpos fondo
metinis suvažiavimas. Pradžia – 4 val. p. p.

– 6:30 val. v. Apreiškimo bažnyčioje (259 N.
5th Street, Brooklyn, NY) kviečiame pasiklau-
syti Vytauto V. Lansbergio ir Ievos Narkutės
atliekamų dainų. Įėjimas – 15 dol., studen-
tams – 10 dol.

Balandžio 7 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje 12:30 val. p. p. Mo-
terų renginių komitetas ruošia tradicines At-
velykio stalo vaišes. Vietas užsisakykite tel.
630-257-8787.

– 12:30 val. p. p. Elizabeth, NJ Šv. Petro ir Po-
vilo parapijos salėje (216 Ripley Pl. Elizabeth,
NJ) viešės režisierius, dainininkas, rašytojas
Vytautas V. Lansbergis ir dainininkė Ieva Nar-
kutė. Įėjimas – 10 dol.

Balandžio 12 d., penktadienį: Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL) 7 val. v. bus rodomas Billy Wilder fil-
mas apie lakūną Charles Lindbergh ,,The Spi-
rit of St. Louis”. Tarp filmo herojų yra ir Ste-
ponas Darius. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

Balandžio 12–13 d.: IV JAV lietuvių katalikų
sielovados konferencija ,,Jėzaus Kristaus pa-
šaukti (Rom 1:6); Pasauliečių vaidmuo Baž-
nyčios pastoracijoje” prasidės 7 val. v. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje (14911 W. 127th
Street, Lemont, IL) ir tęsis visą šeštadienį nuo
9 val. r. Ateitininkų namuose (1380 Castle-
wood Dr., Lemont, IL). Pasiteirauti ir regist-
ruotis galite Pal. Jurgio Matulaičio misijos raš-
tinėje (tel. 630-257-5613; el. paštas: matulai-
tismission@sbcglobal.net). 

Balandžio 13 d., šeštadienį: Šv. Kazimiero
kongregacijos seserys visus maloniai kviečia
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kong-
regacijos steigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. 9:30 val. r. šv.
Mišias, skirtas M. Kaupaitės 73-osioms mirties
metinėms paminėti, Motiniškame name
(2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL) atna-
šaus kun. Edward Linton, OSB. Tel. pasitei-
rauti: 773-776-1324. 

– Lietuvių dailės muziejus Pasaulio lietuvių
centre (Lemont, IL) 6 val. v. kviečia į Rimo
Čiurlionio parodos atidarymą. Paroda tęsis
iki balandžio 30 d.

– ,,Bunkeryje”, Willowbrook Ballroom (8900
S. Archer Ave. Willow Springs, IL) kapela ,,So-
džius” ruošia ,,Cepelinpolkę”. Pradžia – 7 val.
v. Bilietai parduodami Willowbrook Ballroom,
,,Lithuanian Plaza” bei ,,Old Vilnius”. Tel. pa-
siteirauti: 312-479-8648. 

Balandžio 14 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių
centro (Lemont, IL) didžiojoje salėje vyks me-
tinis ataskaitinis susirinkimas. Registracija –
nuo 11 val. r. Pradžia – 12:30 val. p. p.

– JAV LB Cicero apylinkės valdyba Cicero lie-
tuvius po 9 val. r. šv. Mišių kviečia į metinį su-
sirinkimą. Valdybos veiklos apžvalga, iždi-
ninko ir revizijos komisijos ataskaita, valdybos
rinkimai.

– Čikagos Lietuvių tautodailės institutas kvie-
čia visuomenę į galerijos ,,Atvirų durų” (Open
House) renginį Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p. 

– Kviečiame visus dalyvauti Los Angeles biru-
tiečių ,,Pavasario baliuje” 12:15 val. po pa-
maldų Šv. Kazimiero Los Angeles, CA, parapi-
jos salėje. Programą atliks šokių grupė
,,Retro”. Bilietus platina Ona Katilienė, tel.
323-650-2263.

– Fontbonne Academy (930 Brook Rd., Milton,
MA 02186) 2 val. p. p. vyks Vytauto V. Lands-
bergio ir Ievos Narkutės koncertas, kurio lėšos
bus skirtos Neringos stovyklai paremti.

– Pianistas Edvinas Minkštimas Washington-
Lee HS Auditorium (1301 N. Stafford Street,
Arlington, VA) koncertuos su Arlington Phil-
harmonic Orchestra, diriguojamu A. Scott
Wood. Programoje – Gluck, Beethoven ir
Brahms kūriniai. 

Balandžio 19 d., penktadienį: ,,Bunkeryje”
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer Ave.,
Willow Springs, IL) vyks Vytauto V. Landsber-
gio ir Ievos Narkutės koncertas. Programoje –
dainuojamoji poezija, romansai, partizanų ir
liaudies dainos. Pradžia – 8 val. v. Bilietai par-
duodami Willowbrook Ballroom, ,,Lithuanian
Plaza” bei ,,Old Vilnius”. 

– Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) 7 val. v. vyks susitiki-
mas su knygų apie mezgimą autore Donna
Druchunas. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

– Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL)  7:30 val. v. vyks parodos
,,Tradiciškai: popieriuje” atidarymas. Darbus
pristato menininkai iš Lietuvos: Lida Dubaus-
kienė (grafika),  Aušra Barzdukaitė-Vaitkū-
nienė (piešiniai) ir Arvydas Žalpys (instalia-
cija). Meninę programą atliks Rūta Pakštaitė-
Cole (smuikas) ir Saulius Gylys (gitara). Atida-
ryme dalyvaus dailininkas A. Žalpys. 

Balandžio 19–20 d.: JBANC rengia X Baltijos
konferenciją, kuri vyks ,,The Crystal City Mar-
riott” viešbutyje, Washington, DC. Daugiau
informacijos: http://jbanc.org.

Balandžio 20 d., šeštadienį: PLC, Lietuvių
Fondo salėje, vyks lietuviškos Montessori mo-
kyklėlės ,,Žiburėlis” 30 metų jubiliejaus
šventė.

– JAV LB Vidurio vakarų apygarda Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL) ruošia prozos ir
poezijos dailiojo skaitymo konkursą, kuriame
dalyvaus vyresniųjų klasių lit. mokyklų moks-
leiviai. Pradžia – 2 val. p. p. Daugiau informa-
cijos: svajone@sbcglobal.net arba birutekai-
riene @yahoo.com, tel.: 630-2403-343 (Sva-
jonė).

– PLC didžiojoje salėje – linksma programėlė
vaikams. Pradžia – 2 val. p. p. Bilietai par-
duodami Willowbrook Ballroom, ,,Lithuanian
Plaza” ir ,,Old Vilnius”.

– Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago. IL) nuo 7 iki 9 val. v.
vyks susitikimas su lietuvių kilmės režisiere Ki-
ley Kraskouskas bei prodiuseriais Leola Cal-
zolai-Stewart ir Andrea Papitto. Jie pristatys
filmą apie muzikos festivalį Malyje ,,The Last
Song Before the War”.

Balandžio 21 d., sekmadienį: JAV LB Lemont
apylinkė kviečia į metinį ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių
Fondo salėje. Pradžia – 12:30 val. p. p.

– 2 val. p. p.  Lietuvių namuose (2715 E. Al-
legheny Ave., Philadelphia, PA) vyks visuotinis
narių susirinkimas. Kviečiami visi Philadelphia
apylinkės lietuviai ir nauji nariai.

– 12 val. p. p. Marquette Park Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 S.
Washtenaw St.,Chicago, IL) įvyks susitikimas
su dainuojamosios poezijos kūrėja bei atli-
kėja Ieva Narkute ir režisieriumi, poetu Vy-
tautu V. Landsbergiu. Bus rodomi V. V. Lands-
bergio filmai ,,Karininko romansas”, ,,Iš kar-
čemėlės” ir ,,Dvi seserys” bei pristatomas
naujai kuriamas filmas ,,Trispalvis”. 

– 5-ajame Chicago International Music and
Movies Film Festival ,,Music Box” kino teatre
Čikagoje 5 val. p. p. ir 7 val. v. bus rodomas fil-
mas ,,The Last Song Before the War” (rež. Ki-
ley Kraskouskas). 

Balandžio 26–28 d.: Moterų savaitgalį Nerin-
goje tema ,,Nurturing one another through
life stages” ves Kerry Secrest ir dr. Kristina
Mačiūnaitė. Daugiau informacijos ir registra-

cija: www.neringa.org.  

Balandžio 27 d., šeštadienį: Maria High
School/St. Casimir Academy (6727 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL) vyks uždarymo šv. Mi-
šios ir šventė. Pradžia 12 val. p. p.  Daugiau in-
formacijos: Michelle Brown, tel. 773-925-
8686 (tr. nr. 114) arba el. paštu: mbrown
@mariahighschool.org. 

– Madison klube (5 E. Wilson St., Madison,
WI) vyks kasmetinis Vilnius-Madison susigi-
miniavusių miestų pokylis. Dr. Juozas Juoze-
vičius skaitys paskaitą ,,Prezidentas Alek-
sandras Stulginskis – Lietuvos ir dainuojančios
revoliucijos alegorija”. Įėjimas nuo 5 val. p. p.,
vakarienė – 6 val. v. Daugiau informacijos –
tel. 262-416-9925.

Balandžio 28 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL, vyks Lietuvių Fondo meti-
nis 50-asis narių suvažiavimas. Registracija
10 val. r., pradžia – 12:30 val. p. p. Daugiau in-
formacijos: www.LietuviuFondas.org. 

– Čikagos lietuvių operos spektaklis G. Doni-
zetti ,,Meilės eliksyras” vyks J. Sterling Morton
High School salėje (2423 S. Austin Blvd., Ci-
cero, IL) 3 val. p. p. Bilietus galima nusipirkti
,,Atlantic Express”, ,,Old Vilnius Café”  ir ,,Lith -
uanian Plaza Bakery & Deli”.

GEGUŽĖ

Gegužės 4 d., šeštadienį: Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL ) 2 val. p. p. vyks knygos ,,Children of Sibe-
ria” sutiktuvės. Dalyvaus sudarytojai Irena
Kurtinaitytė-Aras ir Vidmantas Zavadskis, kny-
gos vertėja į anglų kalbą Živilė Gimbutas,
iliustratorius Marius Zavadskis ir kt. Tel. pasi-
teirauti: 773-582-6500.

Gegužės 5 d., sekmadienį: Jaunimo centro
Moterų klubas po 10:30 val. šv. Mišių Tėvų jė-
zuitų koplyčioje maloniai kviečia užsukti į JC
kavinę paskanauti mielinių blynų. Gautas pel-
nas bus skirtas JC paremti.

Gegužės 9–10 d. Vytauto Didžiojo universi-
teto mažojoje salėje S. Daukanto g. 28, Kaune
vyks tarpdalykinė Mokslinė konferencija
,,Migracija ir religija: tautiškumo ir universa-
lumo sankirtos”. Daugiau informacijos el.
paštu: i.strumickiene@hmf.vdu.lt 

Gegužės 11 d., šeštadienį: ,,Grandies” tauti-
nių šokių ansamblio tradicinis kasmetinis kon-
certas rengiamas Pasaulio lietuvių centro (Le-
mont, IL) Ritos Riškienės salėje. Programoje
,,Gyvenimo tėkmė – nuo lopšio iki sutuoktu-
vių” pasirodys visi ansamblio šokėjai, bus
švenčiama vaikų ratelių 20-mečio sukaktis.
Koncerto pradžia – 5:30 val. p. p. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-0153 arba 630-243-
6313.

Gegužės 19 d., sekmadienį: Lietuvos Dukterų
draugijos valdyba 12:30 val. p. p. kviečia į
draugijos visuotinį narių susirinkimą Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje.

BIRŽELIS

Birželio 2 d., sekmadienį: Čikagos ir jos apy-
linkių Ateitininkų šeimos šventė prasidės 9
val. r. šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijoje. Pasaulio lietuvių centro salėje vyks iš-
kilmingas posėdis. Pradžia – 10:30 val. r. 

– Ateitininkų namuose rengiama gegužinė.
Pradžia – 12 val. p. p. 

Birželio 3 – liepos 12 d.: University of Pitts-
burgh viešės Baltic Studies Summer Institute
(BALSSI), kurio metu bus mokoma lietuvių,
latvių arba estų kalbų. Daugiau informacijos:
www.slavic.pitt.edu/sli/programs/ceeu/in-
dex.php.    

Birželio 8 d., šeštadienį: Old Oak Country
Club, Homer Glen, IL, vyks kasmetinis golfo
turnyras, skirtas paremti PLC. Tel. pasitei-

rauti: 949-735-2779. 

Birželio 16–19 d.: Talino universitete, Estija,
vyks 10-oji Baltų studijų Europoje konferen-
cija ,,Kultūros, krizės ir susivienijimas baltiš-
kame pasaulyje”. Registracija iki birželio 1 d.
Daugiau informacijos el. paštu: balticstu-
dies2013@tlu.arba internete:
www.tlu.ee/?CtID=6323&LangID=2. 

LIEPA

Liepos 25–28 d.: Quincy, MA, vyks Lietuvos
vyčių 100-mečio jubiliejinis suvažiavimas. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pasaulio lietuvių
slidinėjimo olimpinės žaidynės vyks Perisher,
Australijos Snieguotuose kalnuose (Snowy
Mountains). Daugiau informacijos – pas Ed
Mickų (edmickus1@aol.com).

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį: 12 val. p. p. JAV
LB Waukegan–Lake County apylinkė rengia
Vasaros palydų šventę ,,Fourth Lake Resort”
(36670 N. Corona Dr., Lake Villa, IL). Tel. 847-
855-5294.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lietuvos Dukterų
draugijos iškilmingi ,,Rudens pietūs” vyks Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje (Le-
mont, IL).

SPALIS

Spalio 11-13 d. Sheraton Detroit-Novi vieš-
butyje vyks JAV LB XX Tarybos metinė sesija.
Registracija prasidės gegužės mėn. Spalio 12
d., šeštadienį – vakaras Dievo Apvaizdos pa-
rapijos Kultūros centre, Southfield, MI.

Spalio 19 d., šeštadienį: Akademinio skautų
sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė vyks
5:30 val. p. p. Willowbrook Ballroom, Willow
Springs, IL.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Draugo” pietūs
rengiami Willowbrook Ballroom (8900 Archer
Ave. Willow Springs, IL 60480) Tel. pasitei-
rauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., sekmadienį: Čikagos lietuvių
moterų klubo 90 metų jubiliejinis pokylis vyks
1 val. p. p. Palos Country Club (135th & SW
Hwy; Orland Park, IL. 60462).

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietuvių Fondo po-
kylis. 

•••

Lietuvių Fondo paramos paraiškų priėmimo
galutinė data yra 2013 m. balandžio 15 d. Pa-
ramos prašymų elektroninės anketos yra LF
svetainėje: www.LietuviuFondas.org. Daugiau
informacijos tel. 630-257-1616.

•••

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, 101-ame kambaryje vyksta Al-Anon
šeimos grupės ,,Šviesa” susirinkimai. Pradžia
7:15 val. v. Daugiau informacijos tel. 630-
267-7065.

•••

Svetainėje www.neringa.org paskelbtas
2013 m. Neringos stovyklų tvarkaraštis. Re-
gistracija į stovyklas jau prasidėjo. Daugiau in-
formacijos – regina@neringa.org.  

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa-
tektų į ,,Renginių kalendorių”, infor-
maciją siųskite redakcijai adresu
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629 arba el. paštu: redakcija
@draugas.org. 
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Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos

dienų: pagal pastatymų skaičių pasaulyje ši opera
yra dvyliktoje vietoje.

Dirigentas ir režisierius – gerai pažįstami

Šiemetinio pastatymo autoriai – Kauno valsty-
binio muzikinio teatro dirigentas Julius Geniušas ir
šio teat ro vyriausiasis režisierius Kęstutis Jakštas
– Čikagoje visiems jau gerai pažįstami. J. Geniušas
iki šiol dirigavo keturis LO spektaklius. Tai: K. Ba -
naičio „Jūratė ir Kastytis” (1996), F. Flotov „Marta”
(1997), F. Lehar ope retės „Linksmoji našlė” (2010) bei
„Gra fas Liuksemburgas” (2011). Per savo kūrybinę
veiklą jis dirigavo per 2,400 spektaklių Kauno
valstybinia me muzikiniame teatre, Lietuvos na cio -
 naliniame operos ir baleto teatre, Kon gresų rū-
muose (su Lietuvos vals tybiniu  simfoniniu or-
kestru). 2012 m. kartu su kūrybine grupe J. Geniu-
šas buvo apdovanotas ,,Fortūnos” prizu už G. Doni-
zetti operos „Liučija di La mermur” pastatymą
Kauno valstybi niame muzikiniame teatre. 

Režisierius Kęstutis Jakštas tre čią kartą tal-
kins Lietuvių Ope rai. 2010 m. jis režisavo F. Lehar

„Linksmoji našlė”, o 2011 m. – kitą to pa ties kom-
pozitoriaus operetę „Gra fas Liuksemburgas”. Be
šių spektaklių Kauno muzikiniame teatre, K. Jakš -
tas Lietuvoje žinomas ir kitais pastatymais: miu-
ziklu „Velnio nuotaka”, lotyniškosios kultūros fes-
tivalyje  „Fundamentum Collegi” parodytu spektak -
liu „Nesudegantis miestas”, M. Bulgakov romano
„Meistras ir Margarita” inscenizacija ,,Pilotas”. 

Lisa Kristina – laimingas bilietas loterijoje

Tai 56-asis Lietuvių Ope ros sezonas. Entu-
ziastų, mylinčių kla siką ir operos žanrą, netrūksta.
Ope ros choras vėl pasipildė naujais na   riais – be
kitų, į jį įsijungė kun. Ge di minas Keršys ir keli jau-
nuoliai. Tai, kad auga pamaina, ypatingai džiugina.
Choreografinėje grupėje – aštuonios poros; tai šo-
kėjai iš įvairių Či kagos apylinkų šokių grupių. Ope -
ros turtas – ir amerikietė koncert meis terė, dainuo-
janti lietuviškai. Kai 2008 metais LO nusprendęs
palikti ilgametis jos koncertmeisteris Ma nigirdas
Motekaitis vietoje savęs pa siūlė amerikietę pianistę
Lisą Kristi ną, valdyba nerimavo. Juk opera (ir dar
atliekama lietuviškai!) – tai ne kon certas, ar ,,susi-
dainuos” su koncertmeistere solistai, choras? Bet
abe jonės greitai išsisklaidė, ir šian   dien Lisa – pil-
navertė LO šeimos narė, akompanuojanti  operiečių
koncertuose, pokyliuose, dalyvaujanti jų šven tėse.
Ir nors lietuviškai prabilti ji dar nedrįsta, ,,Ilgiausių
metų” dai nuoja beveik be akcento!

Čikagos De Paul universitete Li sa baigė vokalo
bakalauro studijas. Tame pačiame universitete ji
dirbo chorinio dainavimo direktoriaus pa vaduotoja
ir dėstė operinio dainavimo bei prancūzų ir vokie-
čių dikcijos kursą. Lisa Kristina yra baigusi Man -
hattan School of  Music ir University of  Illinois (Ur-
bana-Champaign) voka linio dainavimo specialybę,
pastarajame universitete ji taip pat įgijo cho rinio di-
rigavimo magistrės laipsnį. Dalyvavo Andrew Lloyd
Webber ,,Phan tom of  the Opera” Broadway, miu-

ziklų ,,Miss Saigon”, ,,Sunset Boulevard”, ,,Les Mi-
sérables” bei ,,Cats” pastatymuose Europoje. Lisa
Kristina ruošė chorą ir pati dalyvavo keliuose Du
Page Operos pastaty muo se, atliko fortepijono par-
tiją Mo zart ,,Užburtoji fleita” Chi cago Opera Thea-
ter. Ypatingai jai įsiminė grojimai John Adams ope-
rose ,,Ni xon in China” ir ,,Flowering Tree”, nes
joms dirigavo pats autorius. Pas taruoju metu dr.
Kristina dės to vo kalą Prairie State College ir Ma-
rian Catholic High School, dirba akompaniatore
Trinity Christian College, taip pat yra laisvai sam-
doma daini ninkė ir pianistė. LO vadovų žo  džiais,
Lisa – tai kolektyvo laimėjimas loterijoje, kurioje
net nereikėjo dalyvauti.

Atlikėjai – iš Lietuvos ir Čikagos

Pagrindinius moteriškus vaidmenis ,,Meilės
eliksyre”, kaip ir 2001 metais, atliks mūsų prima-
donos – sopranai Nida Grigalavičiūtė (Adina) ir Li-
jana Kopūstaitė-Pauletti (Džane ta). 

Nida Grigalavičiūtė ir Lijana Ko pūstaitė-Pau -
letti žinomos ne tik lietuvių bendruomenėje, puikūs
jų balsai skamba ir Čikagos miesto muzi ki nia me pa-
saulyje. Nida šiuo metu dainuoja Čikagos simfoni-

nio orkestro chore, kuriame anks-
čiau 10 metų dainavo ir Lijana. L.
Kopūstaitė-Pauletti šiuo metu dai-
nuoja Lyric operos chore, o vasarą ją
gir dėsime Čikagos Grand Park festi -
va liuose. Abiems solistėms tai bus
ant ras kartas, kai jos atliks šiuos
vaidmenis LO pastatyme (dainavo
,,Mei lės eliksyre” 2001 m.), tačiau
jos ne kantriai laukia susitikimo sce -
noje su naujais solistais iš Lietuvos. 

Solistė prisipažino, kad re ži -
sierius K. Jakštas buvo jos bendra -
kur sis Lietuvos muzikos akade mi -
joje, todėl ypač malonu su juo ben -
dra darbiauti. Nida sutinka, kad LO
pa sirinko puikų režisierių – labai
atsidavusį darbui, išnaudojantį
kiek  vie ną minutę. Ji taip pat negai-
lėjo gerų žodžių dirigentui J. Geniu-
šui, kuris, jos nuomone, yra neeili-
nis di rigentas, be to – nuoširdus ir

jautrus žmogus. Menininkams teko susitikti Pi lies
festivalyje Vilniuje. Nors at vyksta nemažai jaunes-
nės kartos so listų, mūsų primadonos tikisi, kad
savo pro fesionalumu svečiai iš Lietu vos joms ne-
nusileis. 

Abiejų solisčių gyvenimo patirtis muzikiniame
pasaulyje, suteikusi ne vieną didžią rolę, jų svajones
išpildė su kaupu. Nida svajojo dainuoti ope  ro  se
,,Traviata”, ,,Šikšnosparnis”, o  ir Lijana sako, kad
nebėra tokio vaidmens, kurį ji dar norėtų atlikti.

Kartu su mūsų primadonomis LO scenoje šie-
met – trys atlikėjai iš Lietuvos. Tai tenoras Min-
daugas Zim kus (Nemorinas), baritonas Dai nius
Stumbras (seržantas Belkorė) ir bosas Liudas Mi-
kalauskas (daktaras Dulkamarė). 

Pagrindinio vaidmens atlikėjas Mindaugas
Zimkus – Kauno valstybinio teatro solistas. Čia jis
atliko to kius vaidmenis kaip Jozefas J. Straus s ope-
retėje „Vienos kraujas”, Alfredas – G. Verdi operoje
„Travia ta”, Romeo – Ch. Gounod operoje „Ro meo ir
Džuljeta”, Radamesas – E. John ir T. Rice miuzikle
„Aida”, Ed gardas – G. Donizetti operoje „Liučija di
Lamermur”, Barinkajus – J. Strauss operetėje „Či-
gonų baronas” bei kt. M. Zimkus dainuoja ir Lietu-
vos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Klaipė-
dos muzikiniame teatre, Stokholmo ir Wolfegg ope-
ros teatrų scenose, Lietuvos ir užsienio koncertų
salėse.

Dainius Stumbras seržantą Bel korę pirmą
kartą kūrė dar 2000 m., baigdamas studijas Lietuvos
muzikos akademijoje. Vėliau jis dainavo daugiausia
dramatines partijas. Ypač so listo mėgiami yra G.
Verdi operų veikėjai (Jagas „Otele”, Žermonas, „Ri-
goleto”). Jis taip pat sukūrė vaidmenis: grafas Al-
maviva (W. A. Mo zart „Figaro vedybos”), Oneginas
(P. Čaikovskij „Eugenijus Oneginas”), ir kt. Solistas
gastroliavo Švedijoje, Len kijoje, Šveicarijoje, Ispa-
nijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Slovėnijoje, Estijoje,
JAV, Makedonijoje, Gruzi jo je, Latvijoje. 

Daktaro Dulkamaros vaidmenį atliks vienas
įžymiausių lietuvių jau nosios kartos bosų, savo iš-

kirtiniu balso tembru ir artistiškumu pelnęs di-
džiulę klausytojų meilę, Liudas Mika lauskas. So-
listas dirba Kauno valstybiniame muzikiniame te-
atre, taip pat ruošia vaidmenis Lietuvos nacionali -
niame operos ir baleto teatre, Pane vėžio muziki-
niame teatre ir Klai pėdos muzikiniame teatre. Jis
žinomas Raimondo vaidmeniu G. Doni zetti operoje
„Lučija di Lamermur”, Figaro – W. A. Mozart ope-
roje „Figaro vedybos”, Mefistofelio – Ch. Gounod
operoje „Margarita”. L. Mikalauskas  dažnai kvie-
čiamas dainuoti su Lietu vos ir Lenkijos simfoni-
niais bei ka meriniais orkestrais.

Ir pramoga, ir parama

„Meilės eliksyras” – 2 veiksmų ope ra, kurios
veiksmas vyksta XVIII amžiaus pabaigoje mažame
kaimelyje. Neturtingas valstietis Nemorinas myli
žavią Adiną, tačiau supranta, kad jų padėtis perne-
lyg skirtinga, jog mergina būtų jo. Nedrįsdamas
pavie šinti savo jausmų, jaunuolis vis delsia, kol į
kaimelį atvyksta seržantas Belkore. Išvaizdus ir sa-
vimi pasi ti kin  tis kariškis nedelsdamas pasiper ša
gražiajai Adinai ir, kadangi tarnyba spaudžia,
įkalba ją iš karto susituokti. Į neviltį puolęs Nemo-
rinas pa galbos kreipiasi į miestelin atvykusį dak-
tarą Dulkamarą, siūlantį vaistus nuo visų ligų –
taip pat ir stebuklingą „meilės eliksyrą”. Už visus
Ne morino  turėtus pinigus daktaras jam parduoda
paprasto vyno buteliuką. Išgėręs „meilės eliksyro”,
Nemorinas įgauna drąsos bei pasitikėjimo ir apie
savo jausmus prisipažįsta Adinai. Jaunuo lio atvi-
rumas merginai padaro įspū dį, tačiau ji pasiren-
gusi tekėti už ser žanto. Kad galėtų nusipirkti dau-
giau stebuklingojo gėrimo, Nemori nas nu sprendžia
eiti tarnauti į kariuo menę. Valstietis sutinka būrį
vietinių mer ginų, kurios kažkodėl su juo el gia si vi -
siškai kitaip nei anksčiau. Tikroji to priežastis –
kaimo žmonės jau žino, kad, mirus Nemorino dėdei,
jaunuolis paveldėjo nemenką sumą, tačiau Nemo-
rinas yra įsitikinęs, kad tai – eliksyro burtai. Tuo
pat metu Ne morino ieško ir Adina, supratusi, kad
myli neturtingą valstietį ir nusprendusi netekėti
už seržanto. Galų gale tikroji meilė nugali, o dakta-
ras iš kai melio išlydimas kaip didvyris – juk jo
,,meilės eliksyras” padarė stebuklą!

Ar spektaklio kūrėjai išduos am žino fantazijų
ir geismų gėrimo re ceptą? Ateikite ir sužinosite! 

Spektaklis įvyks 2013 m. balan džio 28 d. 3 val. p.
p. J. Sterling Morton High School (2423 S. Austin
Blvd., Ci cero, IL 60804). Bilietai parduodami ,,At-
lantic Express” (2719 W. 71st St., Chicago, netoli
,,Seklyčios”) ,,Old Vil nius Café” (2601 75th St., Da-
rien, IL 60561) bei ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465). 

Kaip ir kitos iš labdaros išsilai kančios lietu-
viškos organizacijos, taip ir Lietuvių Opera išgy-
vena neramius finansinius laikus. Ope   riečiai sva-
joja, kad kiekvienas, perskaitęs šį straipsnį, paau-
kotų bent po 10 dol. – tuomet jie be baimės žvelgtų į
ateitį. Tik 10 dol.! 

Aukas galima nurašyti nuo paja mų mokesčio
(Federalinis Tax ID Nr. 36-2935678). Čekį rašyti: Lit-
huanian Opera, Co., Inc. ir siųsti adresu: 12655 S.
Major Ave., Palos Heights, IL 60463. Aukoti galima ir
internetiniu adresu: www.operalt.com. Visos auko-
tojų pavardės bus įra  šytos operos spektaklio leidi-
nyje. Informacija teikiama tel.: 630-833-1893; 773-434-
7919.

Iki pasimatymo spektaklyje!

Parengė Asta Buračaitė

Atkelta iš 1 psl.

Dirigentas Julius Geniušas.

Režisierius Kęstutis Jakštas.



Vienas gyvybingiausių lietuvių is-
torinės sąmonės mitų – plačiai papli-
tęs manymas, kad Vakarų valstybės
suvedžiojusios ir apgavusios mūsų par-
tizanus. Esą per „laisvojo pasaulio”
radijo stotis sklido raginimai kovoti,
žadant greitai ateisiančią paramą, tuo
tarpu ji taip ir neatėjo. Tačiau istoriniai
tyrimai rodo ką kita.

Istorija yra žavi disciplina vien dėl
to, kad joje griaunami žmonių gal-
vose nusistovėję mitai. Vienas iš

labiausiai paplitusių mitų Lietuvoje
– kad Vakarų radijo stotys apgaudi-
nėjo mūsų partizanus, ragindamos
juos kovoti, kiekvienais metais žadė-
damos „jau netrukus” ateisiančią pa-
galbą. Iš tikrųjų tokio raginimo nie-
kada nėra buvę – visų pirma dėl ob-
jektyvių priežasčių. Penktajame de-
šimtmetyje radijo laidas į sovietinę
Lietuvą transliavo keturios Vakarų
radijo stotys: Vatikano radijas, BBC,
Amerikos balsas ir Laisvės radijas.

Vatikano radijas laidas lietuvių
kalba pradėjo transliuoti 1940-ųjų
lapkričio pabaigoje. Transliacijos vė-
liau buvo nutrauktos ir atnaujintos
1946-ųjų birželį. Rezistencijos laiko-
tarpiu šios radijo laidos lietuviškai
vyko nepastoviai, buvo gana trumpos,
o jose daugiausia kalbėta apie tikybos
reikalus.

Didžiosios Britanijos radijo sto-
tis BBC į Sovietų Sąjungą pradėjo
transliuoti 1948-aisiais. Laidos vyko
rusų kalba. Šią radijo stotį net sovie tų
propaganda pripažino esant pačią ob-
jektyviausią. Būdama Didžiosios Bri-
tanijos užsienio politikos įrankis,
BBC stengėsi klausytojams pateikti
tik faktus, nesuteikdama jiems jo-
kio emocinio atspalvio. Šios radijo
stoties transliacijose į sovietinę
erdvę sąmoningai niekada nebuvo
idealizuojama praeitis, o rinkdami
medžiagą BBC žurnalistai niekada
nesiremdavo cenzūruota vietine
spauda. Kaip ir egzilinėmis vyriau -
sybėmis kaip moralinės valdžios
šaltiniu.

1942 m. transliacijas pradėjęs
Amerikos balsas išeivių iš Lietuvos
dėka lietuviškai prabilo 1951 m. va-
sario 16 d. Šią radijo stotį, pripa-
žintą oficialiu JAV užsienio politi-
kos įrankiu, prižiūrėjo JAV Valsty-
bės departamentas. Kaip vė liau pa-
matysime, Amerikos balsas laidas
cenzūravo Centrinė žvalgybos val-
dyba (CŽV).

Labiausiai prieštaringa radijo
stotis, kurią dėl transliacijų pobū-
džio ir steigėjo būtų galima apkal-
tinti partizaninės kovos propaga-
vimu ir skatinimu – tai Laisvės ra-
dijas. Tačiau jis transliacijas į  Lie-
tuvą pradėjo tik 1975 metais...

Į Lietuvos erdvę transliavo ir dar
viena radijo stotis – tai Laisvosios Eu-
ropos radijas. Dažnai ji dėl tyrimų Lie-
tuvoje trūkumo sutapatinama su Lais-
vės radiju, nors tai būta visiškai skir-
tingų organizacijų. Tik 1976 m. Lais-
vės radijas ir Laisvosios Europos ra-
dijas buvo suvienyti į vieną Laisvo-
sios Europos radiją (Radio Liberty). 

Laisvosios Europos radijas iš da-
lies buvo finansuojamas jau minėtos
CŽV. Viešai buvo deklaruojama, kad
tai – privačia iniciatyva įsteigta ra-

dijo stotis ir, kad JAV vyriausybė ne-
turi jos transliacijoms jokios įtakos.
Tačiau 1971 m. radiją sukrėtė didžiulis
skandalas, kai paaiškėjo, kas šią ra-
dijo stotį kontroliuoja iš tikrųjų. Dėl
suprantamų priežasčių ši stotis So-
vietų Sąjungoje buvo laikoma „juodo-
sios propagandos” radijo stotimi, bū-
tent Laisvosios Europos radijo laidas
nuo pat jų transliacijos pradžios imta
slopinti.

Maždaug tuo pat metu, t. y. 1975-
aisiais, į Sovietų Sąjungą ėmė trans-
liuoti Laisvės radijas. Jos steigėjai
buvo rusų išeiviai Amerikoje. Iš da-
lies ir šią radijo stotį finansavo CŽV, o

10 2013 BALANDŽIO 6, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

APŽVALGOs

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Ar Vakarų radijo stotys apgavo mūsų partizanus? 

jos veikimo direktyvas nustatinėjo
JAV Valstybės departamentas. Šių
dviejų radijo stočių transliacijos į Lie-
tuvą lietuvių kalba (taip pat latvių ir
estų) iki 1975 m. niekada nebuvo
svarstytos.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į ra-
dijo laidų rengimo metodus. Ir Ame-
rikos balso, ir Laisvosios Europos ra-
dijo laidos buvo kuriamos laikantis
griežtų instrukcijų. Pavyzdžiui, buvo
sudaryti sąrašai, kokių žodžių žurna-
listai negali vartoti. Vienas iš jų –
„ginkluotas pasipriešinimas” arba
„rezistencija”. 1956 m., Vengrijoje ki-
lus revoliucijai, apie šiuos įvykius

buvo nutylima, kad tai nepaskatintų
sukilimų ar sujudimų kitose Sovietų
Sąjungos okupuotose šalyse.

Greta jau paminėtų radijo stočių
steigėjų ir veiklos metodų, ne mažiau
svarbu įvertinti ir dar vieną objek-
tyvų kriterijų – to meto Lietuvos gy-
ventojų pajėgumus klausyti radijo sto-
čių. Amerikiečių tuo metu turėtais
duomenimis (dabar matome, jog jie
buvo netiks lūs), iki okupacijos Lietu-
voje gyveno per 3 mln. gyventojų, iš
kurių apie pusė milijono buvo iš-
tremti arba represuoti. Gyventojai tu-
rėję 25,000 radijo imtuvų. Dėl tokių
duomenų, svarstant radijo laidų
trans liavimo į Lietuvą galimybes,
teig ta, kad imtuvų savalaikiam ir pil-
naverčiam informacijos perdavimui
nepakanka. Priimdamas sprendimus
dėl radijo transliacijų į Lietuvą JAV
Valstybės departamentas rėmėsi ir ki-
tais klaidingais duomenimis. Šios ins-
titucijos turimi duomenys rodė, kad
Lietuvos partizanų judėjimas 1947 m.
buvo visiškai sunaikintas. Taip pat
netiksliai manyta, jog, prasidėjus ko-
lektyvizacijai, partizanai atsisakė ak-
tyvios rezistencijos metodų, ir pasi-
priešinimas tapo labiau „ne veiksmu,
o būsena”.

Iš Lietuvos partizanų atsiminimų
matyti, kad jie daugiausia klausė
BBC. Tačiau ši radijo stotis, kaip jau
minėta, buvo pati neutraliausia, So-
vietų Sąjungos vadovybės priski-
riama „pilkajai propagandai”. Jos ne-
vengdavo pasiklausyti ir komunistų
partijos veikėjai. Todėl, be jokių abe-
jonių, galima teigti, kad ir šiomis die-
nomis gyvas mitas esą Vakarai nuolat
žadėjo „ateiti” kilo visai iš kitų šalti-

nių. Šie šaltiniai nesunkiai įžvel-
giami. Visų pirma pasitikėjimas
Atlanto charta ir joje įrašytu keti-
nimu atkurti visas su verenias vals-
tybes, praradusias nepriklauso-
mybę Antrojo pasaulinio karo
metu. Taip pat tikėjimas, kylantis
iš geopolitinės analizės, jog karas
tarp Vakarų valstybių ir Sovietų
Sąjungos neišvengiamas. Maskvos
ir Belgrado konfliktas, Berlyno blo-
kada, karas Korėjoje teikė kovoju-
siems lietuviams gana pagrįstos
vilties, kad išvadavimo valanda ne-
toli.

Tekstas parengtas pagal istori-
kės Ingos Zakšauskienės Vilniaus
universiteto Istorijos fakultete pro-
jekto „Trakinių partizana” metu
skaitytą pranešimą „Vakarų pagal-
bos mito Lietuvos laisvės kovoto-
jams atsiradimas ir raida. Vakarų
radijo stočių transliacijų vaidmuo”.

Zigmas Vitkus

Bernardinai.lt
Amerikos balso lietuvių tarnybos viršininkas dr. Konstantinas Jurgėla (d.) kalbasi su prof.
Mykolu Biržiška.                                                                  Žurnalas „Lietuvių dienos”, 1952, nr. 1 

Amerikos balsas.   www.voanews.com nuotr.
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Kinija žada informuoti apie naują paukščių gripą

B. Obama atsisako 5 proc. savo algos

Palestiniečiai protestavo Vakarų krante

JAV ragina Šiaurės Korėją liautis grasinti 

Popiežius pabrėžė moterų svarbą Bažnyčioje

Vilnius (Alkas.lt) – Etninės kul-
tūros globos taryba (EKGT) kreipėsi į
Lietuvos Respublikos Seimą bei Vy-
riausybę siūlydama keisti pasenusius
valstybinės Jono Basanavičiaus pre-
mijos nuostatus, pakelti premijos
reikšmę ir suteikti jai nacionalinės
premijos statusą. EKGT pateikė pa-
rengtą Jono Basanavičiaus nacionali-
nės premijos nuostatų projektą, kurio
priėmimas padėtų užtikrinti aiškią ir
skaidrią premijos skyrimo tvarką.

Valstybinė Jono Basanavičiaus
premija buvo įsteigta 1992 m., nuo to
laiko yra visuotinai pripažįstama
kaip viena iškiliausių ir garbingiau-
sių premijų, kuri kasmet teikiama už
reikšmingą etnokultūrinę veiklą vie-
nam asmeniui arba bendrą veiklą
vykdžiusiai asmenų grupei. Tačiau
Jono Basanavičiaus premijos autori-
tetas laikui bėgant buvo sumen kintas:
ji teikiama ne Lietuvos valstybės at-
kūrimo dieną vasario 16-ąją kartu su
Nacionalinėmis kultūros ir meno pre-
mijomis, o lapkričio 23 d. (Jono Basa-

navičiaus gimimo dieną); sumažintas
premijos dydis; ji įteikiama ne Prezi-
dentūroje, o Lietuvos nacionaliniame
muziejuje. Ši premija savo reikšme
turi prilygti Na cionalinėms kultūros
ir meno premijoms ir turi būti vadi-
nama Jono Basanavičiaus naciona-
line premija.

Siūloma didinti J. Basanavičiaus 
premijos reikšmę

Naujas Vilniaus arkivyskupas – 
vysk. Gintaras Grušas

Hebronas (ELTA) – Tūkstan-
čiai palestiniečių balandžio 4 d.
Vakarų krante išėjo į gatves no-
rėdami pareikšti pasipiktinimą
dėl dviejų per susirėmimus su Iz-
raelio kariuomene žuvusių pro-
testuotojų ir Izraelio kalėjime vė-
žiu sirgusio palestiniečio mirties.
Neramumai sukėlė įtampą tarp
Izraelio ir palestiniečių, kai į
Pietų Izraelį buvo paleista raketa,
lėmusi pirmąjį Izraelio antskrydį
Gazos ruože nuo paliaubų praėju-
sių metų lapkritį. Vakarų kranto
Hebrono mieste tūkstančiai žmo-
nių susirinko į 64-erių palestinie-
čio Maysara Abu Hamdiyeh lai-
dotuves, kuris šios savaitės pra-
džioje nuo jam diagnozuoto gerklės
vėžio mirė Izraelio kalėjime. Palesti-
niečiai kaltina Izraelį dėl kalinio mir-
ties, nes jam nebuvo suteikta reika-
linga medicininė pagalba. Izraelio ka-
riuomenė pranešė apie susirėmimus
su demonstrantais Hebrone, Betlie-

juje ir pagrindiniame Šiaurės Vakarų
kranto kelyje. Kariai panaudojo aša-
rines dujas, kad išvaikytų minią. Pa-
lestinos autonomijos prezidentas
Mahmoud Abbas dėl smurto apkal-
tino Izraelį ir teigė, kad jis stengiasi
nukreipti dėmesį nuo ketverius me-
tus vilkinamų taikos derybų. 

Vatikanas (ELTA) – Popiežius
Pranciškus balandžio 4 d. per gene -
ralinę audienciją pabrėžė esminę mo-
terų svarbą Romos katalikų Bažny-
čioje ir teigė, kad jos buvo pirmosios
Kristaus liudininkės, todėl turi ypa-
tingą vaidmenį skleidžiant tikėjimą.
Bet to, jos perduoda tikėjimą savo vai-
kams ir vaikai čiams. Prieš savaitę
pontifiko priimtas sprendimas į tra-

dicinį kojų plovimo ritualą įtraukti
moteris sukėlė tradicijų šalininkų pa-
sipiktinimą. Popiežiaus teigimu, Bib-
lijoje moterų, kaip Kristaus prisikė-
limo liudininkių, vaidmuo nemini-
mas dėl žydų įstatymo tuo metu, kai
moterys ar vaikai nebuvo laikomi pa-
tikimais liudininkais. Tai antras kar-
tas, kai Pranciškus kalbėjo apie mo-
terų svarbą Bažnyčioje. 

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po-
piežius Pranciškus priėmė kardinolo
Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą
iš Vilniaus arkivyskupo pareigų (pa-
gal Kanonų teisės kodekso 401 kan. §
1) ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu
paskyrė vyskupą Gintarą Grušą, per-
keldamas jį iš Lietuvos kariuomenės
ordinaro pareigų.

G. Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23
d. Washington, JAV. Augdamas lietu-
viškoje šeimoje, įsitraukė į tautinę ir
katalikišką išeivių veiklą. Aktyviai
dalyvavo Los Angeles Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos gyvenime, Ateiti-
ninkų federacijos veikloje, 1983–1987
m. buvo Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos pirmininkas. Prieš stodamas į
seminariją baigė matematiką ir in-
formatiką University of  California,
Los Angeles (UCLA), dirbo IBM kor-
poracijoje. Dvasines studijas pradėjo
Pranciškonų universitete Steuben-
ville, Ohio. Vėliau mokslą tęsė Romoje
– Popiežiškoje Šv. Bedos kolegijoje.
1992 m. Vilniuje buvo įšventintas dia-
konu ir paskirtas Popiežiaus Jono
Pauliaus II apaštališkosios kelionės į
Lietuvą komiteto generaliniu sekre-
toriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas
gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazi-
miero lietuvių kolegijoje, teologijos

bakalauro laipsnį įgijo Popiežiška-
jame Šv. Tomo Akviniečio universi-
tete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus ar-
kikatedroje arkivysk. A. J. Bačkio
įšventintas kunigu. Tais pačiais me-
tais išrinktas Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos generaliniu sekretoriumi.
1997 m. grįžęs į Romą tęsė studijas Po-
piežiškajame Šv. Tomo Akviniečio
universitete, čia 2001 m įgijo bažnyti-
nės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003
m. buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos rektoriumi, iki šiol semi-
narijoje dėsto kanonų teisę. Nuo 2002
m. eina Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos generalinio sekretoriaus parei-
gas. Pastarąjį dešimtmetį – Vilniaus
arkivyskupijos Kunigų tarybos narys
ir konsultorius. Nuo 2006 m. – Ateiti-
ninkų federacijos Dvasios vadas. 2010
m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Bene-
diktas XVI monsinjorą Gintarą Grušą
paskyrė kariuomenės ordinaru, jis
buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4
d. Vilniaus arkikatedroje.

G. Grušas pradės vykdyti naujas
pareigas su iškilmingomis įvesdinimo
šv. Mišiomis, kurios įvyks šv. Jurgio,
Vilniaus arkivyskupijos globėjo šven-
tėje, balandžio 23 d. Vilniaus Arkika-
tedroje.

Washington, DC (BNS) – Bal tieji
rūmai perspėjo Šiaurės Korėją liautis
grasinus, kai izoliuota valstybė ypač
padidino įtampą savo karingomis kal-
bomis. Pchenjanas pareiškė, kad pa-
tvirtino branduolinio smūgio prieš
taikinius Jungtinėse Valstijose pla-
nus. JAV Nacionalinio saugumo tary-
bos atstovė Caitlin Hayden sakė, kad
tai dar vienas papildymas ilgoje pro-
vokuojančių pranešimų virtinėje, ku-
rie tik dar labiau atskirs Šiaurės Ko-
rėją nuo likusios tarptautinės ben-
druomenės dalies ir pakirs jos ekono-
miką. Šiaurės Korėja turėtų sustab-
dyti savo provokuojančius grasinimus

ir verčiau sutelktų dėmesį į savo tarp-
tautinių įsipareigojimų vykdymą.
Praeitą mėnesį Šiaurės Korėja gra-
sino suduoti branduolinį smūgį Jung -
tinėms Valstijoms, o praeitą savaitę
jos aukščiausioji armijos vadovybė
įsakė paskelbti kovinę padėtį strate-
ginių raketinių pajėgų daliniuose.
Kita vertus, nors Pchenjanas yra sėk-
mingai išbandęs savo branduolinius
užtaisus, dauguma žinovų teigia, kad
ta šalis dar nėra pajėgi pasiga minti
pakankamai mažų kovinių galvučių,
kurias galėtų nešti ba listinės raketos,
pajėgios smogti JAV teritorijai.

Washington, DC (ELTA) – Dėl
valstybės finansinės situacijos diržus
veržiasi ir JAV prezidentas Barack
Obama. Baltieji rūmai pranešė, kad
B. Obama atsisakys 5 proc. savo kas-
metinės 400,000 dol. (311,000 eurų) al-
gos. Prezidento algos dydis JAV yra
nustatytas įstatymu ir jo keisti B.
Obama negali. Tačiau jis kiekvieną
mėnesį savanoriškai 5 proc. grąžins

Finansų departamentui. Atsisakyda-
mas dalies algos, B. Obama nori soli-
darizuotis su valstybės tarnautojais,
kurie dėl kovą įsigaliojusių taupymo
priemonių yra siunčiami priverstinių
atostogų ir kuriems tenka taikstytis
su sumažėjusiu atlyginimu. Vien tik
šiais fiskaliniais metais, kurie bai-
giasi rugsėjį, JAV vyriausybė turi su-
taupyti 85 mlrd. dol. 

Beijing (ELTA) – Kinijos svei -
katos apsaugos ministerija žada sku-
biai informuoti šalies gyventojus ir
pasaulį apie naujos atmainos paukš-
čių gripo plitimą. Kinijoje patvirtinti
iš viso devyni naujos atmainos H7N9
paukščių gripo atvejai. Trys užsikrėtę
žmonės mirė. Kinijos interneto var-
totojai ir dalis laikraščių sukritikavo
vyriausybę, kad ši per vėlai pranešė
apie infekcijas, ypač turint omenyje

tai, kad du pirmieji pacientai susirgo
dar vasario mėnesį. Vyriausybė tvir-
tina, kad jai reikėjo laiko tiksliai nu-
statyti ligą sukėlusį virusą. 2003 m.
Kinijos valdžia iš pradžių bandė nu-
slėpti Kinijoje prasidėjusią SŪRS
(sunkus ūminis respiratorinis sind-
romas) epidemiją. Nuo SŪRS visame
pa saulyje mirė maždaug dešimtada-
lis iš 8,000 užsikrėtusių žmonių.

Jonas Basanavičius.
A. Jarušaičio nuotr.

Palestiniečių demonstracija. ELTA nuotr. 
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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
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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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

.

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 Ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Call 855-261-2778
www.drivecrst.com

LOCAL
INTERMODAL RUNS

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
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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SIŪLO DARBĄ

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

century 21

Accent Realty

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną
arba savaitgaliais. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. 

Tel. 773-707-7902.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik sa-
vaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs do-
kumentai, vairuoja, skaniai gamina maistą. 

Tel. 630-674-1545.

• 56 metų moteris, turinti didelę patirtį pagy-
venusių žmonių slaugos darbe, ieško darbo su
gyvenimu bet kurioje valstijoje. Turi doku-
mentus, vairuoja.

Tel. 708-248-0891.

• Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu ar bet kokio darbo. Tvarkingas, labai ska-
niai gamina valgyti. 

Tel. 773-098-6284.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis, geros rekomendacijos.
Nevairuoja.  Tel. 773-759-8677.

• Moteris ieško (perka) žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. 

Tel. 708-663-4577.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis, reko-
mendacijos. Gali išleisti atostogų, pakeisti sa-
vaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 773-441-5696.

VIRGIS 
TVASKUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

mokesčių formas.
Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIKUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

Sudoku Nr. 62
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

LEMONT PLC CONDO 
PARDAVIMUI

• 1 mieg, 1 vonios butas antrame aukšte,
į rytus, $94,900.
• 1 mieg., 1 vonios butas, naujai įrengtas
antrame aukšte, į vakarus, $109,900.

NUOMAI
• 2 mieg., 1 vonios butas antrame aukšte,
į vakarus, naujai įrengtas, $850 /mėn.
• 1 mieg., 1 vonios butas antrame aukšte
$700 / mėn.  

Skambinkite Linui 630-674-5414, 
Century 21 Affiliated Pro Team

moteris ieško senelių priežiūros
darbo, kaip duonos, su gyvenimu.
Gali bet kada pakeisti, išleisti atos -
togų. 

Tel.  1-773-664-6771

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

ĮVAIRŪS SKELBImAI

Driver-Local

CRST Dedicated is hiring
Class A Intermodal drivers

immediately for Drayage
Service in McCook, IL

– Avg. $950/week or 52K year
– 2,000–2,500 miles/week
– $500 Sign On Bonus
– Day One Health
– ’13 International Day Cabs
– 9 mos Class A exp. required

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje
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D R A U G O

F O N D A s
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Ankstyvo pavasario saulės spinduliai išbudina kiekvieną: ir gamtą, ir
žmogų. Tirpdamas sniegas atsisveikino su žiema. Gamtoje ir aplink
mus – pulkai sugrįžusių paukščių giesmininkų. Laiko karuselė mus

neša į ateitį. Per savo gyvenimą kiekvienas žmogus gali padaryti nemažai
gero. Ką? Atsakymai gali būti labai įvairūs. Mes, lietuviai, savo asmeninio gy-
venimo neįsivaizduojame be lietuviškos veiklos. Ne vienas iš mūsų pasakys:
,,Kol lietuviška širdis plazdės, tol mums reikės lietuviškos  spaudos.” 

Kaip pavasarį atsinaujina gamta, taip atsinaujina ir ,,Draugo” laikraštis.
Ateina naujos jėgos, nauji bendradarbiai, kurie prisideda prie laikraščio tu-
rinio gerinimo, naujų temų plėtojimo. Bendradarbiams iš Lietuvos mokami ho-
norarai, tad būtina gausesnė finansinė parama. 

Laikraštis ,,Draugas” aukų sulaukia įvairiomis progomis, tačiau to nepa-
kanka, kad šis leidinys išsilaikytų. Todėl kreipiamės į tuos skaitytojus, kurie
dar nėra Draugo fondo nariai, su prašymu prisidėti prie krikščioniškos  ir lie-
tuviškos spaudos. 

Rašant savo testamentą nepamirškime įrašyti Draugo fondą.   Čekius ra-
šyti ir siųsti adresu: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd  Street, Chicago, IL
60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

DF pavasario vajus tęsiasi

Pavasario vajaus įnašai

Su 1,000 dolerių:
Gražina ir Jim Liautaud, garbės

nariai, iš viso 16,500 dol., Chicago, IL

Su 500 dolerių:
Steven ir Rūta Wroblicky, iš viso

500 dol., Harbor City, CA

Su 200 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 7,250 dol., Eastlake,
OH

Juozas ir Bronė Mikuliai, garbės
nariai, iš viso 6,200 dol., Westchester,
IL

Raimonda B. Apeikytė, garbės
narė, iš viso 2,655 dol., Los Angeles,
CA

Jurgis Lukaitis, garbės narys, iš
viso 1,900 dol., Ames, IA

Aldona Prapuolenytė, garbės
narė, iš viso 1,810 dol., Putnam, Ct

XYZ  iš Oak Park,  garbės narys,
iš viso 1,350 dol.

Marija Kuprienė, garbės narė, iš
viso 1,300 dol., Cicero, IL

Su 100 dolerių:
Juozas ir Danutė Doveiniai, gar-

bės nariai, iš viso 5,000 dol., Clinton
Twp. MI

Marija Vaitkienė, garbės narė,
iš viso 3,800 dol., Belleville, IL

Jonas ir Janina Mikulioniai, gar-
bės nariai, iš viso 3,400 dol., Sterling
Hts., MI

Dr. Vytautas ir dr. Danutė Bie-
liauskai, garbės nariai, iš viso 2,850
dol., Cincinnati,OH

Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-
bės nariai, iš viso 2,600 dol., Gurnee,
IL

Vaclovas ir Margaita Momkai,
garbės nariai, iš viso 2,400 dol., Chi-
cago, IL

Dr. Antanas Sužiedėlis, garbės
narys, iš viso 1,575 dol., Annapolis,
MD

Donatas ir dr. Gina Skučai, gar-
bės nariai, iš viso 1,400 dol., San Anto -
nio, TX

Irena Raulinaitienė, garbės
narė, iš viso 1,250  dol., Glendale, CA

Valerija Aukštikalnienė, iš viso
980 dol., Boston, MA

Dalia Dzikienė,  iš viso 600 dol.,
West Hartford, MA

Romualda G. Rynne, iš viso 400
dol., Crete, IL

Will ir Elena Barnet, iš viso 325

dol., New York, NY
Valius ir Nicole Cijūnėliai, iš viso

200 dol., Lake in the Hills, IL
Alma Petkevičienė, iš viso 150

dol., Portage, IN

Su 50 dolerių:
Vytautas Jonaitis, garbės narys,

iš viso 1,150 dol., Grand Rapids, MI
Ramunė Kubiliūtė, iš viso 905

dol., Evanston, IL
Vytautas ir Vilija Marchertai, iš

viso 800 dol., Orland Park, IL
Vitalis Švažas, iš viso 685 dol., Bel-

levue, WA
Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš viso

550 dol., Cos Cob, CT
Dr. Stasys Bačkaitis, iš viso 360

dol., Great Falls, VA
Vytas ir Ramunė Petruliai, iš viso

150 dol., Franklin, MI
Rimantas ir Jūratė Grabliauskai,

iš viso 140 dol., Burr Ridge, IL
Aldona Dabrilienė, iš viso 50 dol.,

Dorchester, MA

Su 40-25-20-10 dolerių:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,445 dol., Le-
mont, IL

Jonas ir Elena Radas, iš viso 985
dol., Livonia, MI

Elena Putulienė, iš viso 790 dol.,
St. Petersburg, FL

Roma Žilionienė, iš viso 600 dol.,
Baltimore, MD

Danguolė Banevičienė, 550 dol.,
West Hartford, MA

Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso
460 dol., Baltimore, MD

Andrius Butkūnas, iš viso 480
dol., Farmington Hts., MI

Marija Arštikienė, iš viso 465 dol.,
N. Riverside, IL

Birutė Bernotienė, iš viso 345 dol.,
West Hartford, CT

Stasys ir Marytė Erlingiai, iš viso
320 dol., Dearborn Heights, MI

Sopphie Dameika, iš viso 260 dol.,
Rockford, IL

Erika Brooks, iš viso 140 dol., Ce-
dar Lake, IN

Rasa Morkevičiūtė, iš viso 40 dol.,
Boston, MA

Auksė Miklius, iš viso 25 dol.,
Prescott, AZ

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams.

Mūsų mielai ir kilniai draugei

A † A
dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI

mirus, reiškiame užuojautą dukterims DALIAI ir
JŪRATEI su šeima, seseriai MARIJAI MARKULIE -
NEI su šeima ir kartu liūdime.

Daina Variakojis
Ernest Fricke

Danguolė Variakojis
Jonas Fricke su šeima

Maria Schaller, dr. med., Šveicarija

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

vaikai la bai laukė mano kelionės,  ir,
manau, mo rališkai jie buvo labiau pa-
siruošę, nei aš pati. Man sugrįžus, visi
trys pa reiškė norą kada nors pakar-
toti ma  no kelionę.

– Darbas, lietuviška veikla, koncertai
su kaimo kapela ,,Biru Bar”, kelionės,
,,kalnų liga”... Ar užtenka laiko savo na-
mams, šei mai?

– Šiuo metu mūsų namuose jau
visi suaugę. Ugnė ir Jonas – studentai,
Onutė pati vairuoja automobilį ir po
metų baigs vidurinę mokyklą. Tai lai-
kas, kai kiekviena mama pastebi:
puodų – per daug, virtuvė – per dide lė,
skalbykla tuščia, namai švarūs ir to-
kie tylūs… kaip kalnuose (juokia si).
Tai – namų tuštėjimo me tas. Tai nau -
jas jausmas mums visiems, bet su juo
turi išmokti susigyventi kiek viena
šeima. 

Atsiradusias laisvas valandas,
kai aš ilgiuosi savo vaikų ir triukš -
min gų na mų, padeda užpildyti mano

užimtumas. Keletą kartų per pusmetį
tu rime sa vaitgalių, kai visi susiren -
kame. Tai – tikra šventė!

– Esate sėkminga, graži, turite puikią
šeimą. Kas šiuo metu Jums yra svarbiau-
sia? Kokius tikslus sau šiandien keliate, ko-
kius iš šū kius norėtumėte įveikti? 

– Šiuo metu labiausiai rūpi  vai -
kai. No risi, kad jie augtų dorais žmo -
nėmis, kad mokytųsi, kurtų ir skleis -
tų gėrį aplink save, kad suprastų, jog
gyveni mas, su neribotomis galimy bė -
 mis ri botame laike, yra didelė do vana,
ne atsitiktinai mums visiems duo  ta.
Tikiuosi, kad jų gyvenimai bus įdo-
mūs, pilni iššūkių ir stai g me nų, ku-
rias, norėdami išgyventi ar iš spręsti,
jie turės pasitelkti visą savo protą ir
sielą.  

Pati iššūkių sau nekeliu, kart kar -
čiais gyvenimas man pats juos pa -
teikia. Tada man belieka tai išgy ven -
ti. Noriu tikėti, kad jų dar bus!

Kalbino Laima Apanavičienė

Noriu tikėti, kad iššūkių dar bus
Atkelta iš 7 psl.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARK, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

LARISA JANKŪNIENĖ
DRUŽILIAUSKAITĖ

Cicero Šv. Antano parapijos lietuvių bendruomenė a. a.
Lari sos mirties metines minės sekmadienį, balandžio 21 d. Šv.
Mi šios Šv. Antano bažnyčioje, 1510 So. 49th Court, Cicero, 9
val. ryto. Po šv. Mišių pusryčiai parapijos salėje. Visi, pažino-
jusieji Larisą, jos gerbėjai, draugai, broliai skautai, sesės
skautės, kvie čiami ir laukiami.

Kviečia Aleksas Jankūnas, vaikai ir vaikaičiai

DEŠIMTOSIOS MIRTIES METINĖS
A † A

JOANA ABRAMIKAITĖ
VAIČIULAITIENĖ
1920.11.18–2003.04.07

Prisimenam su meile ir malda mūsų brangiausią Mamą, 
Mo čiutę, kuri stebi iš saulės mėlynųjų rūmų.

Dukros Danutė, Aldona, Joana Vaičiulaitytės su šeimomis

Motinos veidas
Antanas Vaičiulaitis

Toli kalnų viršūnėje veidai
Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai
Nei girių giesmės, nei upelių srovės.

Išsiilgę žiūri į rytų kraštus,
Kur saulė keldamosi žaižaruoja,
Jų skruostus nuplieskia – kantrius, gerus,
O skardžiuos vėjai lėkdami dainuoja.

Nors tu mirei, man gražiau švieti
Nei užburti gūdžių kalnynų seniai.
O tavo žodžių skiemenys šventi,
Lyg vieversiai, ties manimi plevena.

Aplink nutviskusi, skaidri erdvė –
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa giesmė,
Stebi iš saulės mėlynųjų rūmų.

A † A
v. s. SAULEI ŠATIENEI

išėjus namo, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą
sū nui VYTUI, dukroms DAIVAI ir AUDRONEI, sese-
riai DANGUOLEI bei artimiesiems Amerikoje ir
Lie tuvoje.

Aldona ir Eligijus Kaminskai
Regina ir Albinas Smolinskai

Valerija ir Albinas Plepiai
Regina Petrutienė

Genovaitė Treinienė

50 METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

PETRAS ULĖNAS-SAVANORIS
1899–1963

Balandžio 7 d. sueina 50 metų nuo mūsų Tėvelio, Senelio ir
Prosenelio mirties, kuris mirė 1963 m. New York.

Prašome mūsų šeimos bičiulius Jį prisiminti savo maldose.

Birutė Ulėnaitė ir Arvydas Klioriai
Jonas ir Birgit Ulėnai

Anūkai:
Saulė Kliorytė

Rima Kliorytė ir Howard Frederickson
Aras Ulėnas

Vaiva Ulėnaitė ir Mario Boertje
su vaikučiais Aisčiu ir Kaziu

A † A
SAULĖ GEDMINAITĖ

ŠATIENĖ

Mirė 2013 m. kovo 25 d., sulaukusi 83 metų.
Gyveno Čikagoje ir Warwick RI.
A. a. Saulė buvo aktyvi Liet. Skautų sąjungoje ir

Tautodailės instituto veikloje, Bostone.
Palaikai bus pervežti į Panevėžį, kur  1999 m. palaidotas jos

vy ras Donatas Šatas.

Nuliūdę vaikai ir artimieji



DRAUGAS16

ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų!  

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

WWW.draugofondas.org

2013 BALANDŽIO 6, ŠEŠTADIENIS

Meno aukcionas
Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpų išlaikymui paremti

307 W. 30th St. New York, NY 10001

Internetiniame aukcione parduodama per 50 lietuvių dailininkų darbų
Aukcionas baigsis kovo 31 d.  Apsilankykite: 

ARTatSLA.com
Daugiau apie Susivienijimą lietuvių Amerikoje rasite tinklalapyje LithAlliance.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Balandžio 7 d. – Dieviškojo Gailes tin -
gumo sekmadienis. Švč. Mergelės Mari -
jos Gimimo parapijos bažnyčioje (Mar -
quette Park) nuo 2 val. p. p. iki 3 val. p.
p. – Šventoji valanda. Kviečiame da ly -
vauti. Taip pat bus klausoma išpa žin čių.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) Atvelykio sek-
madienį, balandžio 7 d., 10 val. r. Die -
viškojo Gailestingumo švente už baig si -
me Viešpaties Prisikėlimo aštuo nių die -
nų šventę. Šv. Mišias atnašaus kun.
Jau   nius Kelpšas. Po pamaldų parapijos
Mozerio salėje bus kavutė. Visi maloniai
kviečiami. Primename, kad ketvirtadie -
niais 8 val. r. kun. Gediminas Keršys at -
našauja šv. Mišias lietuvių kalba. Po šv.
Mišių klausomos išpažintys.

� Pasaulio lietuvių centro Moterų renginių
komitetas sekmadienį, balandžio 7 d.,
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje
ruo šia tradicines Atvelykio vaišes. Kvie -
čia me visus kartu su mumis smagiai
pra   leisti popietę. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 10
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk  lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.

� Penktadienį, balandžio 10 d. 6 val.
v. Baleko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Da -
riaus ir Girėno komiteto posėdis. Kvie -
čia me dalyvauti. Tel. pasiteirauti: 773-
582-6500.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų
paskelbta Palaimintąja. Balandžio 13
d., šeštadienį, 9:30 val. r. šv. Mišias,
skir  tas M. Kaupaitės 73-osioms mirties
me tinėms paminėti, atnašaus kun. Ed -
ward Linton, OSB motiniškame name
(2601 W. Marquette Rd., Chicago).
Tel. pasiteirauti: 773-776-1324. 

California Lithuanian Credit Union

2.00 % 3 metų CD

2.25 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

Pranešame, kad LF 2013 metų paramos prašymų elektroninės anketos yra pateiktos
LF svetainėje: www.LietuviuFondas.org. Paramos paraiškų priėmimo laikas yra 2013 m.
balandžio 15 d. 

Lietuvių Fondo adresas:  14911 127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616

Čikagoje vieši mokslininkės dr. Loreta Vilkienė ir Eglė Vaisėtaitė iš Vilniaus  univer-
siteto Lituanistinių studijų katedros, vykdančios projektą „Emigrantų kalba”. Jos norė-
tų pakalbinti Či kagoje gyvenančius lietuvius apie jų nuostatas lietuvių ir kitų kalbų
atžvilgiu, kalbinį elgesį ir pan. Jeigu norėtumėte pasikalbėti šiomis temomis, praneškite
el. paštu: Loreta.Vilkiene@flf.vu.lt arba Egle.Vaisetaite@flf.vu.lt

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos seselės sekmadieniais vaikus ruošia
Sakramentams. Tel. pasiteirauti: 630-243-1070. 

Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramento bei suaugusiųjų įkrikščioninimo programos
vadovė – Grasilda Reinytė-Petkienė. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613. 

Kiekvieną pirmadienį misijoje nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v. vyksta   Švenčiausiojo
Sakramento adoracija.                                                                           Dainos Čyvienės nuotr.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas praneša, kad vasario ir kovo
mėn. aukojo: $5,000 – Lucina ir Al -
ber to Chalmeta, Alexandria, VA.
$300 – dr. Grace B. Austin, Short Hills,
NJ. $175 – Robert G. Norbut, Colorado
Springs, CO. $150 – Regina ir Richard
Slepetys, Brick, NJ; Rima V. Šilėnas,
Washington, DC; Julie Skur denis,
Bronxville, NY; Gražina ir Albert Kar-
velis, Naperville, IL; Stasė Mikelevi-
čius, Hometown, IL; Vero nika ir Ralph
Hagewood, Ashe ville, NC; Aušra Ba-
bickienė, Rich mond Heights, OH;

Knights of  Li thuania,  Council 144,
Frackville, PA; Rita Sauers, Levit-
town, PA. $100 – Ja nina ir Feliksas
Bobinas, Berwyn, IL. $50 – Dennis
Aigner, Laguna Beach, CA.  Ačiū
Jums, mielieji, už Jū sų dosnu mą, už
Jūsų gerumą. Mes labai vertiname
Jūsų pastangas padėti vargs tantiems
vaikams Lietu voje. Lietu vos Našlai-
čių Globos komitetas (Lithuanian
Orphan Ca re), Fed. Tax ID #35-
412419, 2711 W. 71st St., Chicago, IL
60629, tel. 773-476-2655

Pirmasis sekmadienis po Velykų –
Atvelykis. Tikime, kad iki Atvelykio
visi ap lan kė te savo krikštavaikius,
apdovanojote juos margučiais, o
jeigu dėl kažkokių prie žasčių nepa-
vyko pasimatyti per Velykas su
giminėmis, aplankykite juos šį sek-
madienį. Šią dieną vėl dažomi kiau-
šiniai, ridenami margučiai, supama-
si sūpynėse. Kiaušinius per Atvelykį
daužo tik vaikai, todėl Atvelykis kar-
tais vadinamas vaikų Velykomis
arba Velykėlėmis. Su Atvelykiu visus
nuoširdžiai sveikina Čikagos li tua -
nistinės mokyklos mokinukai.  

ČLM ,,Facebook” nuotr.

Š. m.  balandžio 17 d. sukanka 73 metai
nuo Šv. Kazimiero seserų kongregacijos
įsteigėjos ir generalinės vyresniosios
Marijos Kaupaitės mirties.

http://www.lcn.lt/ nuotr.


