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Atsisveikiname su 
prof. V. Bieliausku – 2 psl.

Kultūros ministras pasakė
nedaug – 3 psl.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Kantrybė yra visų dorybių šaknis ir sargas. –  Šv. Grigalius I.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

MARIJOS GIMNAZIJA – JAU ISTORIJA

Vilniuje prie Seimo įvyko mitingas, kuriame protestuota prieš, mi-
tingo organizatorių teigimu, ,,antikonstitucinius” Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos (LLRA) reikalavimus – palengvintą lietuvių kalbos egza-
miną tautinių mažumų atstovams, lenkiškus rašmenis asmens doku-
mentuose ir ant vietovardžių lentelių. Daugiau – 7 psl.

Balandžio 27 d. Marijos gimnazijoje (anksčiau – šv. Kazimiero akademija), esančioje
Čikagos pietvakariuose, Marquette Park apylinkėje, vyko padėkos (uždarymo) šv. Mišios
ir daugiau nei šimtmetį veikusios gimnazijos atvirų durų popietė. Šventėje dalyvavo
gimnazijos steigėjos, šv. Kazimiero seserys, buvusios ir paskutinės gimnazijos mokinės,
mokytojai ir rėmėjai – auditoriją pripildė daugiau kaip 1,100 dalyvių. – 9 psl.

JAV senatoriaus John McCain
kvietimu metiniame Sedona forume
balandžio 26–27 dienomis kartu su
JAV viceprezidentu Joseph Biden, įta-
kingais respublikonų ir demokratų
partijų atstovais bei valstybių vado-
vais dalyvavęs Lietuvos ambasado-
rius JAV ir Meksikoje Žygimantas Pa-
vilionis pabrėžė būtinybę aktyviau
plėtoti transatlantinę integraciją ir
laisvos nedalomos Europos projektą.

Kasmetiniame Arizona valstijoje
vykusiame renginyje pasisakęs Ž. Pa-
vilionis pabrėžė transatlantinės ben-
druomenės stiprinimo būtinybę ir
teigė, jog galutiniam laisvos ir neda-
lomos Europos sukūrimui būtinas
JAV dėmesys.

Jis pridūrė, kad didesnis JAV dė-
mesys suartėjimui su Europa bei de-
mokratijos plėtrai už rytinių ES sienų
yra nepaprastai svarbi sąlyga sva-
riam netrukus prie ES Tarybos vairo
stosiančios Lietuvos indėliui šiose sri-
tyse. Pirmininkavimo metu Lietuva
sieks reikšmingai prisidėti prie Rytų
partnerystės iniciatyvos bei derybų
dėl ES ir JAV laisvosios prekybos su-
tarties vystymo.

Sedona forumą atidarė JAV vi-
ceprezidentas J. Biden ir senatorius J.
McCain, jame aktyviai dalyvavo res-
publikonų bei demokratų partijų bei
užsienio valstybių vadovai, ministrai,

kiti įtakingi politikos ir verslo veikė-
jai.

Daugelis jų sutiko, jog sumažėjusi
parama demokratijos bei laisvės plėt-
rai pasaulyje neigiamai atsiliepė ne-

dalomos ir laisvos Europos vizijai,
kuri pastaraisiais dešimtmečiais ska-
tino ES ir NATO plėtrą. Dalyvių nuo-
mone, 2014 metais plėtra turi būti su-
grąžinta į NATO darbotvarkę.

Lietuvos ambasadorius – Sedona forume
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Jau visą šimtmetį „Draugo” laikraštis padeda
tautiečiams, savo skaitytojams, išlaikyti tur-
tingą lietuvišką kultūrinį paveldą. Nuo pat lei-

dimo pradžios laikraštis siekia vienyti išeivijos lie-
tuvius ir rūpinasi visais tautiečiais. Jį leido kelios
išeivijos kartos. Po Antrojo pasaulinio karo, kai į
JAV atvyko naujos kultūros ir spaudos darbuotojų
bei inteligentų pajėgos, „Draugas” tapo viso pasau-
lio lietuvių laikraščiu. Dėl to jis vadinamas lietuvių
bendruomeniškumo ugdytoju, užtikrinančiu tar-
pusavio bendravimą ir palaikančiu dvasines verty-
bes. Kad „Draugas” galėjo prisidėti prie lietuvybės
puoselėjimo, tai vienuolių marijonų, kūrybingų bei
principingų redaktorių, darbščių bendradarbių,
dosnių rėmėjų ir nesavanaudiškų talkininkų nuo-
pelnas. 

„Draugo” laikraštis buvo ir išlieka pagrindinis
lietuvių išeivijos gyvenimo veidrodis. Čia sužinome
apie lietuviškų organizacijų veiklą, aktyvių lietuvių
parapijų naujienas: apie susirinkimus, švenčiamas
šventes, puoselėjamas lietuviškas tradicijas, įvai-
rias sukaktis ir minėjimus; perskaitome apie ku-
nigų sielovadą, mirties pranešimus ir žinias apie iš
Lietuvos atvykstančius svečius: pranešėjus, daini-
ninkus, šokėjus, ansamblius, valdžios pareigūnus. Iš
parapijų suplaukiančios žinios geriausiai atspindi,
kaip gyvuoja lietuviškos bendruomenės ir parodo
gyvos lietuvybės kelius užsienyje. 

Turime prisiminti, kad laikraščio leidimas vi-

sada buvo finansiškai nuostolingas. Nuo pat
įsikūrimo „Draugui” niekada neužteko vien pre-
numeratos pajamų. Laikraščio leidimą perėmę vie-
nuoliai marijonai parapijose telkė bendradarbius ir
rėmėjus: rinkdavo aukas, rengdavo įvairius rengi-
nius. „Draugo” administracija nepajėgė iš gaunamų
pajamų (prenumeratos, mokamų skelbimų ir gau-
namų aukų) apmokėti išlaidų. Trūkstamas leidy-
bos lėšas sumokėdavo tėvai marijonai. Kai pritrūko
lėšų ir marijonams, 1993 m. buvo įsteigtas „Draugo”
fondas – pelno nesiekianti organizacija su nariais ir
rėmėjais – „Draugo” skaitytojais. Kaip tik šis Fon-
das jau dvidešimt metų ir yra pagrindinis laikraščio
finansinis ramstis. Nuo 1995 m. „Draugo” fondo lė -
šos telkiamos metiniais pavasario ir rudens lėšų
tel kimo vajais, išsiunčiant po kelis tūkstančius laiš -
kų DF nariams, garbės nariams, rėmėjams ir laik-
raščio prenumeratoriams. 

Šiais metais „Draugo” fondas, pradėdamas pa-
vasario vajų, kreipiasi į visus.

„2013 metais visur, kur tik yra lietuvių, bus pa-
minėtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
80-asis jubiliejus. Kaip išsakyti šių Amerikos lietu-
vių patriotų 1933 m. atliktą mėginimą išgarsinti
jaunos Lietuvos nepriklausomybę, perskrendant
Atlanto vandenyną iš New York į Kauną? Galima
daug parašyti, bet kiekvienas suprantame, kad ke-
liose eilutėse tai neįmanoma. Lietuva didvyrius
įamžino, išleisdama pašto ženklus ir pinigus. Mes

juos galime prisiminti ir įamžinti, įrašydami į
„Drau go” fondo rėmėjų eiles ar jubiliejaus proga pa-
didindami savo įnašus „Draugo” fonde. Taip skai-
tytojai didvyrių lakūnų atminimą įamžintų „Drau -
go” fonde. Lėšas vajui galima siųsti bet kada, net ir
jam pasibaigus. Kiekviena auka, nepaisant jos dy -
džio, yra vertinama ir laukiama.”

Anuomet S. Dariui ir S. Girėnui lėšas skrydžiui
sekėsi rinkti nelengvai. Didžioji ekonominė krizė
dar buvo nepasibaigusi, daugybė gyventojų nebe-
turėjo darbo ir sunkiai vertėsi iš skurdžių pašalpų.
Vis dėlto, paakinti lietuviškos spaudos ir vedami
patriotizmo, nemažai imigrantų lietuvių ryžosi pa-
aukoti po vieną kitą dolerį. Sprendžiant iš S. Dari-
aus ir S. Girėno testamento, paskelbto prieš skrydį,
du narsūs vyrai siekė ne pelnyti padangių šlovę, o
išgarsinti savo kraštą. S. Dariaus ir S. Girėno žygis
įk vėpė ne vieną lietuvių kartą, o dabar mums taip
pat teikia naujos dvasios išlaikyti lietuvybę išeivijo -
je. Todėl jų testamentiniai žodžiai tinka ir mums iš
nau jo ryžtis bei aukotis: „Lietuvių tauta laukia savo
sūnų drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums
prisidėti prie bendrojo darbo. Jaunoji Lietuva! Tavo
dvasios įkvėpti stengiamės šį pasirinktą uždavinį
įvykdyti. Mūsų pasirinkimas tegu sustiprina Tavo
dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais.”

Gediminas Mikelaitis

„Draugo” fondas kviečia į pavasario vajų

Didelis ir gražus gyvenimas
A†A PROF. VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Iš k.: prof. Vytautas Bieliauskas, VLIK’o pirm. Kęstutis Valiūnus ir prof. Vytautas Vardys.
,,Draugo” archyvo nuotr. 

2013m. balandžio 25 d. Drake
centro slaugos namuose

Cincinnati, Ohio mirė profesorius Vy-
tautas Bieliauskas, nuo 1959 iki 1978
metų ėjęs Xavier universiteto Psicho-
logijos katedros pirmininko pareigas,
nuo 1989 m. (Sovietų Sąjungos žlu-
gimo metu) pirmininkavęs Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei. Jam buvo 92
metai.

Vytautas Bieliauskas gimė 1920
m. Lietuvoje, ką tik atkūrusioje savo
valstybingumą. Buvo vyriausias An-
tano ir Anelės Bieliauskų sūnus. Ba-
igęs Rygiškio Jono vidurinę mokyklą,
Vytas įstojo į Vilkaviškio seminariją,
o 1940 m. buvo perkeltas į Vytauto Di -
džiojo universitetą Kaune. 1943 m. įgi -
jęs daktaro laipsnį Tubingeno univer -
sitete, Vokietijoje, nuo 1944 iki 1948
m. dėstė psichologiją Miuncheno uni-
versitete. 

Antrojo pasaulinio karo metu Vy-
tas, sutelkęs visas savo jėgas, rūpinosi
tėvynainiais pabėgėliais (tuo metu va-
dintais DP – dipukais, t. y. išvietintais
asmenimis), nesiliaujančiu srautu
plūs tančiais į Vokietiją. Drauge su ki-
tais savanoriais jis įsteigė leidinį ,,Ai-
dai”, kuris teikė gyvybiškai svarbią
informaciją naujai atvykusiems ir
skelbė itin visų laukiamas žinias apie
Lietuvą.

Leidiniui ,,Aidai” tvirčiau atsis -
to jus ant kojų, jo leidybą perėmė kiti.
,,Aidai”  tapo meno ir kultūros žurna -
lu, kuris spausdino po Vokietijos DP
stovyklas išsibarsčiusių žymių lietu-
vių rašytojų, meno veikėjų kūrinius.

Būtent tos veiklos metais Vytau-

tas Bieliauskas susipažino su jauna
medicinos mokslų studente Danute
Sirvydaite, kuri 1947-ųjų balandį tapo
jo žmona. 

Nors sąjungininkų iškovota per-
galė atnešė galą Antrajam pasauli-
niam karui ir taiką Vakarų Europai,
tačiau Lietuva įklimpo į penkiasde -
šimt metų trukusį vergystės jungą. Vi-
sos Bieliauskų svajonės apie grįžimą
į gimtąjį kraštą buvo sugniuždytos.
Idant išvengtų sovietų kalėjimo ar trė -
mimo į Sibirą, jauna šeima, su nauja-
gimiu sūnumi ant rankų, ryžosi ki-
tam žingsniui. Gavę tolimų giminių

iš Wilkes-Barre, Pennsylvania, iškvie-
timą, 1949 m. Bieliauskai atvyksta į
JAV. 

Pirmuosius žingsnius JAV  Bie-
liauskų šeima žengia Pennsylvania
valstijoje, vėliau persikelia į Virginia
– Richmond Professional institute (da-
bar VCU)  Vytas įsidarbina pagal pro -
fe siją. Gyvendami Richmond, Bieli-
auskai susilaukia dar trijų vaikų. 1957
m., gavęs pasiūlymą iš Xavier Uni ver -
si ty, Vytautas Bieliauskas su šeima
per  sikelia į Cincinnati, Ohio valstijo -
je. Įsikuria Groesbeck miestelyje, kur
Danutė įsteigia savo kliniką. Abu eina

savo profesiniais keliais iki pat 70-ojo
gimtadienio.  

Vytas, jausdamas pareigą nau -
jam, jį priglobusiam kraštui, įsirašo į
JAV kariuomenės rezervus. Tarnybos
metu užsitarnauja pulkininko leite-
nanto laipsnį Medikų pajėgose.

Vytas niekada nepamiršo paverg -
tos Lietuvos. Jis uoliai atliko JAV
Ame rikos Lietuvių Bendruomenės
pirmininko bei viceprezidento parei-
gas. Dėjo visas pastangas Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimui. 1988–1992
metais jis buvo Pasaulio Lietuvių
Bend ruomenės pirmininkas.

Profesorius buvo ir tas ,,kertinis
ak muo”, ant kurio kūrėsi Amerikos
Lietuvių Bendruomenės Cincinnati –
nuo kelių šeimų ji išaugo iki 100 narių
turinčio lietuvių telkinio.

47 metus dėstydamas Xavier uni-
versitete, Vytas buvo nepakeičiamas
patarėjas daugybei psichologijos stu-
dentų, ypač pirmakursių. Savo profe-
sijoje jis turbūt labiausiai žinomas
testu ,,Namas-Medis-Asmuo”. Tai tes-
tas, kuris tarptautiniu mastu naudo-
jamas asmenybės įvertinimui. Po
1967–1968 m. rasinių riaušių ženklus
profesoriaus įnašas buvo Cincinnati
policijai rengiant jautrumo apmoky -
mo seminarus (projektui tarpininka -
vo Xavier universiteto Psichologijos
katedra).  

Turėdamas American Board of
Professional Psychology (Profesiona-
liosios Psichologijos Amerikos Tary-
bos) licencijas iš klinikinės psicholo-
gijos ir šeimos terapijos, Vytas taip

Nukelta 11 psl.
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DIDySIS pOKAlbIS

Ministerijos darbas – vadovauti
Pokalbis su Kultūros ministru Šarūnu Biručiu

Niūri sekretorė, nė akimirkai ne pakėlusi į
mane akių, smakru parodė, kur turėčiau
atsisėsti ir palaukti, kol ministras priims

(gal nebylė – pagalvojau). Paklusniai įsitaisiau
prie stalelio apkrauto senais žurna lais (tikriausiai
dar nuo ministro R. Vilkaičio laikų?). Tai buvo se-
niai ma no perskaityti keli 2010 metų „Muzi kos
barų” numeriai, turistiniai lankstinukai apie Pa-
langą ir Biržus... 

Po kurio laiko pasirodo ministras. Įsitaisom
vienas prieš kitą. Virš jo galvos – prezidentės
nuotrauka. „Žinojau, apie ką kalbėsim, tačiau
specialiai susitikimui nesiruošiau, – atviravo mi-
nistras. Man beliko man dagiai pasakyti, kad,
duomenų, jeigu pri reiks, gausiu iš pavaldinių.
Daž nai klausimus teko pakartoti, nes itin apta-
kūs ministro su Darbo partijos ženkleliu atlape
svaičiojimai, kaipmat nuvesdavo jį labai toli nuo
to, apie ką prieš akimirką bu vau paklausęs. 

– Kokie jūsų, kultūros ministro, prioritetai liečiantys
išeiviją? 

– Aš manau, kad išeivija – tai žmonės, turintys
Lietuvos tapatybę. Gal jie ne visada turi Lietuvos pi-
lietybę, tačiau jie turi lietuvišką identite tą, for-
muotą tūkstantmečius. Žmo nių, su lietuviška tapa-
tybe išsibarstymas po visą pasaulį yra gana skaus-
mingas, tačiau iš kitos pusės – tai ir teigiamas da-
lykas, nes mes sklei džia me savo kultūrą. Kultūros
ministe rijai yra labai svarbu su jais palai kyti ryšį,
mums svarbu, kad ta kultūrinė tapatybė būtų ma-
toma. Ma nau, kad didėjanti emigracija iš Lie tuvos
nėra vien tik dėl ekono mikos, o taip pat ir dėl kul-
tūros, t. y. jos stokos. Pasididžiavimas savo šak nimis,
savo istorija, sava valstybe, sav a teritorija – visa tai
kultūros sfera. Šitą jausmą stiprinant mums tikrai
dar daug reikia padirbėti ir, manau, taip mes su-
mažintume emigraciją. Svarbu yra ir tai, kad emig-
rantai sugrįžta, atsiveža savo žinių, įgūdžių, patir-
čių. 

Su išeivija reikia dirbti per tų šalių kultūros at-
ašė, kaip galima daugiau stengtis per juos įsitraukti
į tos šalies kultūrinę veiklą, pristatant mūsų meni-
ninkų koncertines kelio nes ar parodas. 

– Daugelyje šalių yra mūsų emigrantų, kiekviena ša-
lis turi savo specifiką. Kuo ypatinga JAV išeivija, kuo iš-
siskiria Lietuvos ir JAV kultūriniai mainai?

– Tai šalis, turinti didžiules kul tūrines tradici-
jas, ir išeivija ten jau įleidusi itin gilias šaknis. Nuo
seno rengiamos Dainų šventės ir tautinės mugės. Tą
patirtį būtina išsaugoti. Kiek leidžia mūsų galimy-
bės, mes tai skatiname, ypač stengiamės puose lė ti
etninę kultūrą. Šiemet lapkričio mė nesį pirmą
kartą dalyvausime „Phi la delphia Craft Show
2013”, kurioje Lietuva prisistatys valstybiniu
mas tu. Bus labai didelė šventė ir mums, ir išei-
vijai – suvažiuos daug ir liau dies meistrų, ir pro -
fesionalių meni ninkų. Tai turėtų sukelti tam tik-
rus jausmus. Labai žinomas renginys! Ir aš pats
važiuosiu. 

– O ar jūs, ministre, savo pla nuose esate numa-
tęs pačių didžiau sių, iškiliausių mūsų menininkų (te-
atralų, dailininkų, muzikantų ir kt.) prisistatymus JAV
artimiausiais metais?

– Ministerija tokių dalykų nerengia, nes tam
neturi lėšų. Tam yra Kultūros rėmimo fondas ir
Kultūros taryba, kuri yra visiškai atskira Sei mo
įsteigta biudžetinė organizacija. Todėl visos pa-
raiškos mūsų meni nin kų koncertams pristatyti
gali būti teikiamos Kultūros tarybai. Be abejo,
savo gairėse numatome ir tam tikrą procentą
lėšų Kultūros rėmimo fondui – projektams vyk-
siantiems Lie tuvoje ir renginiams užsienyje. Ti -
kimės, kad patys geriausi mūsų me nininkai bus
tinkamai pristatyti užsienyje. 

– Jeigu meno sklaida rūpinasi patys meno kolektyvai
ir jų vadybininkai, ką veikia Kultūros ministerija? 

– Kultūros ministerija nustato kultūros poli-
tiką, o kultūros politikos gairėse mes, be abejo, ga-
lim numa tyti, kad lietuviško meno sklaidai už -
sienyje numatomas Kultūros rėmimo fondo biu-
džete atitinkamas procentas lėšų. Na, sakykim, mi-
lijonas litų. Čia tik pavyzdys. Tada me no kolektyvai
pristato savo projektus: vieni – Šiaurės Amerikai,
kiti – dar kitus... Kultūros taryba atrenka geriausiai
pasiruošusius ir, jų nuomone, labiausiai tinkamus
atstovauti šaliai. 

– Tai koks gi čia vis dėlto Kultūros ministerijos vaid-
muo?

– Mes nustatom gaires... Minist ras rašo įsaky-
mus. Na, matot, jeigu visa tai palikti tik Kultūros ta-
rybai, tai gali būti, kad 50 procentų lėšų bus nu-
tempta į muzikinius festivalius Lietuvoje. Nes tar-
kim, jei Kultūros ta ryboje bus vien muzikai, tai jie
sa kys, kad muzikinio festivalio reikia ir Vilniuje, ir
Klaipėdoje, ir Šiau  liuo se... Arba, jei toje taryboje
būtų dauguma dailininkų, jie sakys, kad jiems rei -
kia naujų brangių plenerų. Tokiu būdu kitos sritys
gali likti be finan savimo. Aš, kaip kultūros minis -
tras, negaliu nematyti viso lauko, turiu žiūrėti pla-
čiai, kad lėšos nebūtų sutelktos tik į kelias sritis –
tarkim tik į Lietuvos meną ir meni ninkų gastroles
užsienyje.

– O su kultūros atašė jūs derinate projektus?
– Ne, kultūros atašė darbas organizuotas taip

pat ne per ministrą.  Mes turime Tarptautinių kul-
tūros programų centrą – atskirą organizaciją, su
savo biudžetu, finansuojamą iš europinės progra-
mos. Tiksliau – 50 procentų yra europinės lėšos,
gau namos tiesiogiai.  Kultūros atašė  siūlo projektus
Tarptautiniam kultū ros programų centrui. Projek-
tai yra vertinami, ir, priklausomai nuo jų ko kybės,
aktualumo, yra skiriamas finansavimas. 

– Ar čia yra koks nors kultūros ministerijos vaidmuo? 
– Tarptautinis kultūros progra mų centras yra

pavaldus Kultūros ministerijai. Mes jų veiklą
kontroliuo jame, kartu aptariame metinius planus,
ataskaitas.

– Ministre, jūs ką tik sakėte, kad šis Centras yra  sa -
varan kiš kas? O da bar – kad pavaldus jums?

– Koreguojam į vieną ar kitą pu sę... Kitaip ta-
riant, nusakome politiką, bet į detales mes nesiki-
šame, tam yra žinovai, žmonės, atsakingi už koky-
biškai atliekamą darbą.

– Aptarėme, kas bus iš Lie tuvos į JAV (Philadelphia
mugė),  o atvirkščiai? Ar kas nors atvyks iš JAV į Lietuvą? 

– Komercinių  gastrolių ir meno renginių bus
nemažai. O valstybinės politikos nėra, nes Jungtir-

nėse Ame rikos Valstijose nėra „kultūros ministeri-
jos” ir valstybinio kultūros fi nan savimo. Ten viskas
vykdoma me cenavimo pagrindais. Priešingai nei
pas mus.Yra gilios mecenavimo tra dicijos, ir ma-
nau, mums iš jų reikia pasimokyti. Mūsų planuose
yra me cenavimo įstatymas, nes be mecenatų vals-
tybė nėra pajėgi – niekada nebuvo pajėgi – išlaikyti
aukštos kokybės meno. Tai nėra tas pat kas labdara
ir parama (pas mus yra labdaros ir pa ramos įstaty-
mas). Kultūra be mecenavimo niekada negalėjo gy-
vuoti. Todėl mums taip pat reikia prie to ateiti ir
„nusirašyti” gerus dalykus nuo Jungtinių Amerikos
Valstijų. Išeivi jos pagalba, kuriant tokį įsta tymą,
būtų labai sveikintina.

– Tai jūs nesate numatęs, kad mes iš Amerikos pasi-
kviečiam į Lietuvą kokį Philip Glass, ar pa našiai?

– Ne, ministerija neturi tokių gali mybių. Tai
gali daryt atskiri prodiu seriai. Jie gali kreiptis į
Kultūros rė mimo fondą su paraiška, o fondo na riai
labai kvalifikuotai svarsto tas paraiškas. Ministras
negali kištis,  jis gali būti apkaltintas subjektyvumu
arba neišmanymu.  

– Tačiau lietuviškos kultūros sklaida Šiaurės Ameri-
koje skau džiai pralaimi rusiškos kultūros sklaidai. Ar mes
taip „sausai” ir pasiduosime?

– Taip, susipažinti su rusiška kultūra JAV yra
žymiai daugiau gali mybių. Jau vien todėl, kad rusų
išei vija daug gausesne. Rusų menininkas gali leng-
viau ir daugiau susirinkti pinigų tūkstantinėse sa-
lėse. Mums atrasti tokias gausias klausytojų audi -
torijas yra kur kas sunkiai. Žy miai kebliau pasi-
ekti, kad gastrolės atsipirktų.

– Tačiau mes leidžiam triumfuojančiai gastroliuoti
lietuviš koms seksualių merginų pop gru pėms – joms gast-
rolės lengvai  atsiperka! E. Nekrošiaus, O. Kor šuno vo, sim-
foninių orkestrų nie kaip neišvežame?

– Pinigai, pinigai... Šioje vietoje valstybė ne-
turi įtakos. Tos daininin kės neprašo leidimų va-
žiuoti, ir pi nigų jos neprašo iš valstybės.

– Vadinasi, pasiduodame?
– Nepasakyčiau. Jeigu mūsų vi suomenė pa-

jėgi finansuoti mūsų na cionalinio, simfoninio or-
kestro ar kurio solisto koncertinę kelionę, tai rei-
kia tos visuomenės atsiklausti. Bet šiandien vi-
suomenė neskiria tam pinigų. Kiti prioritetai – ne
kultūrai ir menui. Juk mes dažnai kultūrą iš -
mainome į lėkštę sriubos. Čia yra mentaliteto
klausimas. Tačiau tam yra valstybė, kas kitas
jeigu ne ji užtikrins mūsų identitetą? Ji tai pri-
valo garantuoti.

– Ačiū už pokalbį. 

P. S. Atrodo, mūsų aukštoji kultū ra yra atsi-
dūrusi uždarame rate: valstybė privalo ja pasirū-
pinti, bet negali, o kas gali – nenori.

Vitalius Zaikauskas

E. Nekrošiaus ,,Dieviškoji komedija”.
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Baltimore, MD

Įspūdžiai po seminaro Baltimore
LIEPA BOBERIENĖ

Šį pavasarį Baltimore vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės semi-
naras. Svečiams buvo surengta

ekskursija – jie galėjo apžiūrėti Lietu -
vių muziejų, turtingą dailės ir istori -
nėmis kolekcijomis. Į seminarą susi-
rinko nemažai aktyvių Bendruome -
nės narių, tačiau, kaip dažnai būna
to kiuose susirinkimuose, trūko jau-
nimo.

Vyko diskusija, kaip įtraukti jau-
nimą ir ypač naujai atvykstančius
jaunus lietuvius į Bendruomenės ve-
iklą. Buvo siūloma naujus žmones
kviesti į Bendruomenės renginius,
šventes, vaikų užsiėmimus, būrelius,
sporto varžybas, taip pat siūlyti daly-
vauti kitoje veikloje – lietuviškose sto-
vyklose vaikams, šeimoms ir suaugu-
siems. Buvo priminta, kad jauni žmo -
nės turi galimybę įsitraukti ir į Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos ve-
iklą, liepos mėnesį Jungtinėje Kara-
lystėje vyks šios organizacijos kong -
re sas. Visi seminaro dalyviai prita rė,
kad ypač svarbu žmones kuo pla čiau
informuoti apie Bendruomenės ve-
iklą, tam pasitelkiant ir socialinius
žiniasklaidos tinklus.

JAV LB KV visuomeninių reikalų
tarybos ir Washington apylinkės pir-
mininkė Danelė Vidutienė pasidalino
savo patirtimi: ji įtraukė į lietuvių
meno ansamblio ,,Dainava” koncerto
programą lituanistinės mokyklos vai-
kus, kurių šeimos tada pasiliko pa -
klau syti viso koncerto, surengto Ne-
priklausomybės minėjimo proga.

JAV LB KV pirmininkė Sigita
Šimkuvienė kalbėjo, kaip svarbu kiek -
 vienam Bendruomenės nariui skirti
dėmesio – pastebėti jų darbą, pa sa ky -
ti ,,ačiū”. ,,Mes visi norime būti pripa -
žinti kaip svarbūs Bendruo menės ve-
ikėjai, priklausyti Bendruomenei,

turėti įtaką ir jausti palaikymą savo
darbuose”, – sakė pirmininkė. Sigita
kal bėjo apie svarbų bendradarbiavi -
mą tarp Bendruomenės valdybos ir
ki tų organizacijų – Lietuvių namų, šo -
kių  grupių ir kt.

Užvirė karštos diskusijos apie lie-
tuvių kalbos svarbą: kaip ji mus ski-
ria vieną nuo kito ir kaip ji mus vieni -
ja. Ilgametis ir aktyvus Bendruome-
nės narys Henry Gaidis buvo apdova-
notas už veiklą Bal ti more apylinkėje,
pasisakė, kad Bendruomenė kartais

iš skiria lietuvių kilmės amerikiečius,
ku rie nekalba lietuviškai. Diskutavo -
me, kaip renginius vesti abiem kalbo-
mis ir kaip įtraukti žmones į kultūri -
nę veik lą.

Lietuvių išeivijos studentų sta -
žuo tės (LISS) programos direktorė Ra -
sa Ardytė-Juškienė kalbėjo apie ga li -
mybes Amerikos lietuviams da lyvau -
ti LISS programoje – atskiros progra-
mos yra pritaikytos studentams, ku-
rie kalba lietuviškai, kitos skirtos ti-
ems, kurie kalba angliškai. Aš pa -

aiški nau, kaip mano vyras, dalyvau-
damas LISS programoje, pradėjo mo-
kytis lietuvių kalbą. Šokių  grupės
,,Ma lūnas” vadovas Rytis Grybauskas
paaiškino, kad jis veda šokių repetici -
jas anglų kalba, jog visi suprastų, ir
kar tais pakartoja nurodymus, kai ma -
to, kad kai kurie šokėjai nesuprato
vis ko angliškai. Rytis kalbėjo apie da-
lyvavimą XV Šokių šventėje 2016 me-
tais. Tad tikrai yra daug įvairiausių
galimybių įsitraukti į lietuvišką veik -
lą – jaunimui tik reikia sužinoti apie
šias galimybes ir prisijungti prie mū -
sų!

Liepa Boberienė – JAV LB KV vi-
cepirmininkė jaunimo reikalams, Bal-
timore apylinkės vicepirmininkė

Ratelius suka ,,Malūno” šokėjai.

Baltimore seminaro dalyviai (Liepa Boberienė – trečia iš kairės, šalia – JAV LB KV pirm. Sigita Šimkuvienė).            Autorės nuotraukos

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org



2013m. balandžio 28 d. Lietuvos
generalinis konsulas New

York Valdemaras Sarapinas su žmona
Vyte dalyvavo New York Maironio li-
tuanistinės mokyklos Motinos dienos
šventėje. Sveikindamas mokytojas, vi-
sas mamas ir močiutes su artėjančia
Motinos diena, konsulas dėkojo joms
už lietuviško žodžio puoselėjimą va-
ikų mintyse, už meilės ir pagarbos
Tėvynei Lietuvai skiepijimą jų šir-
dyse. ,,Ačiū jums už jūsų kantrybę,
ištvermę ir pasiaukojimą, ačiū už lie-
tuviškos dvasios palaikymą tiek na-
muose, tiek mokykloje, ačiū už tai, ką
darote”, – sakė V. Sarapinas. Generali -
nis konsulas dėkojo ir moksleiviams
už jų pastangas, kartu ragindamas
juos padėkoti savo mokytojoms ir ma-
mytėms už nuoširdų rūpinimąsi jais.
Savo sveikinimą jis baigė, padeklamuodamas gausiai susirinkusiems New
York lietuviams Anzelmo Matučio eilėraštį ,,Mamytei”. Mamas ir močiutes taip
pat sveikino mokyklos vedėja Faustina Šinkūnienė bei JAV Lietuvių Ben-
druomenės New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Savo ruožtu
moksleiviai nudžiugino mamytes, močiutes ir visus renginio svečius išmonin -
ga šventine programa. Po jos renginio dalyviai vaišinosi skaniais pietumis bei
dalyvavo šventinėje loterijoje.
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LR ambasadoje JAV apsilankė ,,Samsung” kompanijos paskelbto ,,Solve for Tomor-
row" konkurso nugalėtojų iš Los Angeles Benjamin Franklin mokyklos komanda.

Konkurse, kuriame dalyvavo 1,600 mokyklų iš įvairių JAV valstijų, nugalėjusio projekto
apie Los Angeles upę „veidas” – lietuvis Arnoldas Giedraitis. Savo mokyklai 100,000  dol.
vertės ,,Samsung”  apdovanojimą padėjęs laimėti moksleivis dalyvauja ir kituose eko -
lo giniuose projektuose.

Įvyrų okteto ,,Tolimi aidai” susirinkusius bostoniškius sušildė ne tik išPietų
Ca lifornia atvykusio ansamblio dainos, bet ir JAV Lietuvių Bendruomenės

Krašto valdybos dėmesys šalia gyvenantiems tautiečiams.
Jubiliejiniais Žalgirio mūšio medaliais buvo pagerbti praėjusiais metais

vykusios XIV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizacinio
komiteto pirmininkas Marius Žiaugra bei broliai Brutenis bei Romas Veitai.
Medalius jiems įteikė ir Krašto valdybos vardu nuoširdžiai padėkojo už ilgame -
tę pagalbą ir paramą Lietuvių Bendruomenei JAV LB KV pirmininkė Sigita
Šim kuvienė.

Regina Balčaitienė
JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė

„The Rotary Club of  Cleveland”, Ohio valstijos gubernatorius John Kasich,
JAV senatorius Rob Portman, Cleveland meras Frank Jackson pagerbė

Ohio apylinkių ir lietuviškų žinių skleidėjus – clevelandpeople.com steigėjus
Dan, Debbie ir Pat Hanson. Ta proga Cleveland miesto centre esančiame pra-
bangiame ,,Windows on the River” buvo suruoštas priėmimas. 

,,The Rotary Club of  Cleveland” narė LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė pristatė Hanson šeimos narius ir apibūdino jų įnašą, pateikiant mi-
este ir valstijoje gyvenančių tautybių, įskaitant ir lietuvius, žinias internetu
plačiam klausytojų ratui. Neseniai clevelandpeople.com (kategorijoje – Lit-
huania) pristatė nufilmuotą balandžio 19–21 d. Cleveland vykusią Tautinių šo -
kių šventę ,,Juventus 2013”, kurioje dalyvavo grupės iš penkių vietovių: Palm
Beach – ,,Saulėtas krantas”, Čikagos – ,,Grandis”, Lemont – ,,Spindulys”, To-
ronto – ,,Gintaras” bei Cleveland - ,,Svyturys”. Clevelandpeople.com skleidžia
lie tuviškas žinias apie įvykius bei nuotraukas ir iš kitų miestų.

Viktoras Stankus

Pagerbiami Brutenis ir Romas Veitai bei Marius Žiaugra. Gintaro Čepo nuotr.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis su Arnoldu Giedraičiu.

,,The Rotary Club of Cleveland” pagerbti  clevelandpeople.com steigėjai – Hanson šeima
(iš kairės): Dan Hanson, LR garbės gen. konsulė Ingrida Bublienė, Pat Hanson, Cleveland
meras Frank Jackson ir Debbie Hanson.                                       V. Stankaus nuotr.

Pagerbti lietuviškų žinių skleidėjai

Medaliai Boston lietuviams

New York 
Motinos dienos šventė

Šventinės programos dalyviai.                            LR gen. konsulato New York nuotr.

Gen. kon. V. Sarapinas
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Skirta žymios lietuvių teatro ir kino aktorės 
Monikos Mironaitės 100-osioms gimimo metinėms

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ir vėl skaitytojus kviečiu apsilankyti Naciona-
linės Martyno Maž vydo bibliotekos suruoštoje
virtua lioje parodoje. Negaliu nekviesti, mat ši

paroda – apie vieną labiausiai mano mylėtų nuos-
tabių aktorių – Moniką Mironaitę. Paroda „Monika
Mironaitė. Kokia laimė vaidinti, kokia kančia būti
aktoriumi...”, skirta žymios lietuvių teatro ir kino
ak  torės Monikos Mironaitės 100-osioms gimimo me-
tinėms.

Atrodo, pati aktorė kviečia į po kalbį su ja.
,,Užsukus” į pirmąją ,,sa lę” iš už raudonos teatrinės
užuolaidos į mus žvelgia M. Mironaitė. Tar si girdžiu
ją specifiniu, sodriu, pra rū kytu mironaitišku balsu
sakan čią: ,,Tokia jau artisto dalia, kad jis dras ko sa -
vo sielą į gabalus...”

Veterinarijos gydytojo Petro Mi rono ir jo žmo-
nos muzikos mokytojos Lioni šeimoje 1913 m. ba-
landžio 25-ąją gimusi dukra buvo pavadinta Mo nika
(graikų kalba – vienintelė), mat buvo vienintelė tarp
3 brolių – Ro mualdo, Ričardo ir Rudolfo. Mer gina
jau nuo mažumės buvo gabi kalboms ir įvairiems
menams: vaidino, gra žiai šoko, piešė, rašė vaikiš kus
ro ma nus, eiles, kurdavo vaidini mus, lankė privačią
Yppo-Gechtmano muzikos mokyklą ir net rimtai
galvojo apie pianistės profesiją.

Įstojusi į Vytauto Didžiojo uni ver siteto Huma-
nitarinį fakultetą. Su sipažinusi su talentingu akto-
riumi Vla  du Sipaičiu (Sipavičiumi) pra dė jo lankyti
jo įkurtą Eksperimen tinį dramos teatrą-studiją prie
Šaulių są jungos. Šiame teatre nuo etiudų ir pra-
sidėjo jos kaip aktorės kelias.

Teatras M. Mironaitę traukė vis labiau, nors
jos gimnazijos mokytojas J. Ambra ze vičius vis dar
tikėjosi išauginti iš jos rašytoją. Vienu metu atrodė,
kad taip ir bus. Mirus tėvui, mokytis teko vakarais,
nes reikėjo iš kažko pragyventi. Tad dirbo žurnalo
vaikams ,,Vyturys” redakcijoje, rašė eilėraščius ir
pasakas vaikams, kart kartėmis tekdavo redaguoti ir
žurna lą ,,Motina ir vaikas”. Nuo 1935 m. per vasaros
atostogas ji pradėjo ke liau ti po už sienį. 1935 m. ap -
lan kė Ber lyną, 1937 m. – Paryžių. Kelionės plėtė jos
akira tį, formavo pasaulėjautą. Pa ryžiuje ji pamatė
ne vieną spektaklį. Ir vėl įsižiebė meilė teat rui. Mo-
nikos dėdė kun. V. Mironas pa siūlė ją į Kauno val-
stybės teat  rą. 1936 m. ji priimta vaidinti ma sinėse
scenose. Tarp statistų ilgai ne už si buvo. Po kelių mė -
nesių repeticijų Borisas Dauguvietis skiria jai
Anios vaidmenį Antono Čechovo ,,Vyšnių sode”, ir
Mo nika pradeda keliauti ak menuotu aktorės keliu.
Vaidme nys pasipylė kaip iš gausybės rago.

Šalia teatro ji dubliuodavo užsie nio filmus, dir -
bo radijuje ir televizi joje, dalyvaudavo poezijos va -
ka ruo se, filmavosi. Tiesa, filmavosi ne daug, nes dau-
gelis kino režisierių veng davo jos dėl ,,sunkaus”
cha rakterio. Tas ,,sunkus” charakteris ne kartą gy-
venime jai buvo pakišęs koją. Tačiau ar gali būti ge-
ras aktorius be charakterio? 

Pablogėjus svei ka tai M. Miro nai tė 1992 metais
pa  liko sceną. 1993 m. jos aštuoniasde šimtmečio
proga Vil niaus menininkų rū muose buvo su rengtas
aktorei skirtas jubiliejinis va karas, kurio metu ją
sveikino Lie tuvos prezidentas A. Brazauskas, bu -
vusieji bendražygiai aktoriai. Li ku -
sius savo gyvenimo metus praleido
prižiūrima dukros Dagnės. 

Per visą savo aktorės karjerą ji
sukūrė daugiau nei šimtą vaidmenų,
dirbo su keturiasdešimt režisierių.
1952 m. ir 1965 m. buvo apdovanota
LSSR valstybinėmis premijomis. 

2000 m. birželio 29 d., sklidinas žė -
rinčios sėkmės ir nusivylimų, mei lės
ir praradimų, skausmo ir kan čios, M.
Mironaitės gyvenimas šioje žemėje
baigėsi. Palaidota garsioji ar tistė Vil-
niaus Antakalnio kapi nėse.

,,Et, kad taip gaučiau nors lašelį
manosios Emilijos Marti (Karel Ča -
pek ‘Makropulo receptas’, rež. Irena
Bučienė – L. A.) graikiškojo elik  sy ro...
Tiek dar daug norėčiau nu veikti, tiek
daug dar norėtųsi pa sakyti savo ben-
drakeleiviams am žininkams”, – sakė
Monika po savo 100-ojo vaidmens.

Deja, toks jau tas gyveni-
mas – viskas turi pabaigą.

,,Vaikščiodama” po vir -
tualios pa  rodos sales, dėko-
jau likimui, kad ne kartą
teko matyti šią aktorę sce-
noje. Tai ne tik aukščiau
minėtoji Emi lija Marti. Tai
ir Motina Aleksandro Volo-
dino ,,Dulsinėjoje iš Tobo -
so” (rež. I. Bu čienė), ir ne-
pakartojama Ra nevskaja
A. Čechovo ,,Vyš nių so de”
(rež. I. Bu čienė), ir Ma ry -
senka Ba lio Sruogos pje -
sėje ,,Kazi mieras Sa piega”
(rež. Henrikas Vancevi -
čius), ir Svetlana Sverčko -
va Alek san dro Ga lino ,,Ir
vė lei tenai, kur ma rios
švie sų” (rež. Rimas Tu mi -
nas). O ar galima pamiršti
jos ir a. a. aktoriaus My ko -
lo Smagurausko darbą Ha-
rold Muller spektaklyje
„Ty li naktis” (rež. R. Tu-
minas)? Šia me Vilniaus
ma    žojo teatro pastatyme
jos sukurta Mo tina į spek-
taklio me lodiją tarsi įliejo
visą savo gyvenimą, skaus   -
mą, patirtas skriaudas.
Spek taklio scenoje – sene-
lių prieglau doje – kaip ir
gy  venime nedaug beliko
ar timų žmo nių. Ją supo pa -
vargę žmo nės, be po lėkių,
be ver ži mo si į laisvą kūry -
bą, į laisvę. O juk kadaise
tikėjo žiūrovas jais, gerbė
juos ir net aukštino...

Iš viso gausiai iliust-
ruotoje parodoje – 13 ,,sa-
lių”. Apsilankyti verta vi-
sose. Ir ne tik ap silankyti.
,,Salėje” ,,Aktorė litera tū -
ri  niuose įrašuose, poezijos
skaity muo se, radijo ir tele-
vizijos spektak liuose, įvai-
rių rengi nių metu” lanky-
tojai gali išgirsti ne pakar -
tojamą ar tistės balsą. Tik
gaila, kad ne visi – teisė
per klausyti kūrinį suteikta
tik Lietuvos Respublikos
te ri torijoje. Tie sa, paskutinėje ,,salėje” – ,,Nau din -
gos nuorodos”, skyrelyje ,,Prisi min kime. Eiles skai -
to Monika Miro naitė” lankytojai, gyvenantys užsie -
nyje, galės išgirsti Monikos balsą ir pamatyti vaizdo
medžiagą. Taip pat galima apžiūrėti dokumentinius
filmus apie garsiąją aktorę. 

Apsilankę virtualioje parodoje, susipažinsite
ne tik su M. Mironaitės teatrine kūryba. Ak to rė iki
pat savo senatvės išlaikė pa žinimo aistrą, ją domino

litera tūra, dailė, meno istorija.
,,Salėje” ,,Monikos Mironaitės
dai lės darbai, eilėraščiai ir ran-
kraščiai” lankytojas pamatys
jos dailės darbus, galės per-
skaityti aktorės rašytus eilė -
raščius. Čia patalpinti ir kitų
ak torių, bendražygių įvairio -
mis progomis rašyti sveikini-
mai, atvirukai.

2008 m. Lietuvos knygy-
nuose pasirodė teatrologės, ak-
torės dukros Dagnės Jakševi -
čiū tės knyga ,,Monikos Miro-
naitės gyvenimo ro ma nas”, ku-
rią kažkada pristačiau ir
,,Drau go” skaitytojams. 2002
metais leidykla „Margi raštai”
yra išleidusi rinkinį „Monika
Miro naitė. Apie gy venimą, mei -
lę, kūrybą” (sudarytoja – D.
Jak  ševičiūtė), sudarytą iš ak to -
rės laiškų, interviu, straipsnių
apie ją, atsiminimų. Visiems,
kam įdomus šios talentingos
aktorės gyve ni mas, siūlau jas
paskaityti. Tiesa, skaitan čiam

noriu priminti, kad knygas rašė duktė, tad jose nėra
daug ra šoma apie teatrinę veiklą, nepateikta nei
vaid menų sąrašo, nei pavardžių ro dyklės, ir as me -
ninis gyvenimas per teikiamas dukros emocijomis.

Kas padaro aktorių legenda? At rodo, M. Miro-
naitė neturėjo jokių iš skirtinių iš ori nių duo me nų –
nei ypa   tin go ūgio, nei il gų ko jų. Matyt ak to rę ugdė
di de li sie kiai ir ne pap ras tas smal su mas, į sce ną ji
iš ei da vo kaip į pa sku ti nį, žūt bū ti nį mū šį. Pri ma do -

na bu vo šlo vės vir šū nė je, vi sų pa žįs ta -
ma ir ver ti na ma, ta čiau senatvėje apie
tuo me tę tea tro da bar tį mėg da vo sa ky -
ti: ,,Jau ne be ma no, ne man. Ma no tea -
trai bai gė si.” Kai ne be vai di no tea tre,
jau tė si ne įver tin ta. Su kar tė liu su  vo -
kė, kad jau ni mas jos ne pa žįs ta, ne ži -
no. 

Tačiau dar nema žai tų, ku rie gė -
rė jo si jos – aktorės ir skai to vės – ta len -
tu. Tų, ku rie pers kai tė jos aud rin go,
spal vin go gy ve ni mo is to ri jas. Daug
kas dar įdo mu, prisiminimai gyvi ir
legenda apie M. Mi ro nai tę tę sia si.

Pabaigoje noriu nuoširdžiai pa -
dėkoti virtualios parodos rengėjui,
Na cionalinės bibliotekos Ryšių su vi-
suomene skyriaus vyr. bibliote ki nin -
kui Dariui Gudeliui už puikią pa rodą
ir paskatinti visus, besidomin čius te-
atru, joje apsilankyti. 

Monika Mironaitė.                                                             P. Lileikio (www.lrytas.lt) nuotr.

Filmo ,,Virto ąžuolai” (1976) filmavimo aikštelėje (iš kairės): rašytojas Juozas Baltušis, jo
žmona aktorė Monika Mironaitė, režisierius Gytis Lukšas ir aktorius Jonas Pakulis.

http://www.kino-teatr.ru/ nuotr.         

Monika Mironaitė. ,,Autoportretas”. 1978 m.
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lIETUVA IR pASAUlIS

Van Gogh paveikslai grįžo į atnaujintą muziejų

Italijoje sudaryta nauja vyriausybė

B. Obama perspėjo Siriją dėl cheminio ginklo 

JAV vyskupai ragina palengvinti pilietybės
gavimą imigrantams

C. Ashton dalyvauja derybose Kinijoje

Vilnius (Alfa.lt) – Rusijos am -
basadorius Vilniuje Vladimir Čchik-
vadzė pareiškė, kad klausimą dėl rei-
kalavimų atlyginti sovietinės okupa-
cijos padarytą žalą Maskva laiko už-
darytu visiems laikams. Fi nan sinių
priekaištų kėlimas ir „okupa cinės re-
torikos” naudojimas nėra geriausias
būdas siekti Lietuvos Respublikos vy-
riausybės tikslų dėl abipusiai nau-
dingų santykių su Rusija, – sakė V.
Čchikvadzė. Lietuvos Vyriausybės
programoje teigiama, kad Lietuvos ir
Rusijos santykiams būtinas „ perkro-
vimas”. Lietuvos bendradarbiavimą
su Rusija ketinama grįsti abipusį pa-
sitikėjimą stiprinančiomis euro pie -
tiškomis vertybėmis, kreipiant dė-
mesį ne į praeitį, o į ateitį, neapsibrė-
žiant išankstinėmis, sunkiai įgyven-
dinamomis sąlygomis, trukdančioms
geriems ir abiem pusėms naudin-
giems kaimyniniams santy kiams.
Programoje numatyta, kad Sovietų
Sąjungos padarytos okupaci nės žalos
klausimas turės būti įgyvendinamas
derybomis su Rusija ieškant priim-
tinų sprendimų. Seimo Užsienio rei-
kalų komiteto pir mininkas Benedik-

tas Juodka sako, jog Lietuva laikosi
nuostatos, kad sovietinės okupacijos
žalos atlyginimo klausimas išlieka
santykių su Rusija darbotvarkėje. So-
vietinės okupacijos metu diktatoriaus
Josif  Stalin valdymo metais iki 1952
m. į lagerius ir tremtį buvo išvežta
275,000 Lietuvos gyventojų, gyvybės
taip pat neteko daugiau nei 20,000
prieš sovietų okupaciją kovojusių Lie-
tuvos partizanų ir jų rėmėjų.

Rusijos ambasadorius neigia okupacijos
žalos atlyginimą

Vyko mitingas už mūsų kalbą, žemę ir valstybę

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama balandžio
26 d. perspėjo Siriją, kad cheminio
ginklo panaudojimas priverstų Jung-
tines Valstijas „keisti žaidimą”, tačiau
leido suprasti, kad jis neskuba kištis į
ten vykstantį pilietinį karą. Kai JAV
žvalgyba atskleidė nustačiusi, jog Si-
rija tikriausiai panaudojo cheminį
ginklą prieš savo žmones, kitą dieną
B. Obama prakalbo griežtai, bet ra-
gindamas būti kantrius ir atremda-

mas pasiūlymus skubiai imtis
veiksmų prieš Sirijos prezidentą Bas-
har al Assad. Siaubinga, kad civiliai
gyventojai apšaudomi iš minosvai-
džių, žmonės beatodairiškai žudomi,
tačiau panaudojus masinio naikinimo
ginklus prieš civilius gyventojus būtų
peržengta dar viena riba tarptautinių
normų ir tarptautinės teisės atžvil-
giu, – sakė B. Obama Baltuosiuose rū-
muose, prieš pradėdamas derybas su
Jordanijos karaliumi Abdullah. 

Šiauliai (ELTA) – Lietuvos ka -
rinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiau-
liuose balandžio 26 nusileido keturi
Prancūzijos karinių oro pajėgų nai-
kintuvai „Mirage F-1” ir perėmė iš Da-
nijos karinių oro pajėgų budėjimą
NATO oro policijos misijoje Baltijos
šalyse. Budėti Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos oro erdvėje Prancūzijos kariai at-
skrido iš Prancūzijos karinių oro pa-

jėgų „Mont De Marsan” aviacijos ba-
zės. Tai ketvirtas kartas, kai Prancū-
zija Lietuvos karinių oro pajėgų Avia-
cijos bazėje Šiauliuose išdėsto savo ka-
rius ir naikintuvus. Prancūzijos ka-
riai šiuo metu NATO oro policijos mi-
siją Baltijos šalyse vykdančius Dani-
jos karinių oro pajėgų karius oficia-
liai pakeis balandžio 30 dieną. 

NATO oro budėjimą perima Prancūzija

Neringa Venckienė išvykusi į JAV

Beijing (BNS) – Europos Są -
jungos (ES) išorės politikos vadovė
Catherine Ashton dalyvavo derybose
su pareigūnais Kinijoje; ji yra pirmoji
aukšto rango Bendrijos pareigūnė, ap-
lankiusi šią šalį, kurioje įvyko didelio
masto vadovų pasikeitimas. Kinijos
užsienio reikalų ministras Wang Yi
pažymėjo, kad apsilankymui pasi-
rinktas laikas simboliškai rodo, ko-

kią svarbą ES skiria Kinijos ir ES san-
tykiams. Tikimasi, kad per derybas
C. Ashton sutelks dėmesį į pa saulio
problemas, tarp jų susijusias su Iranu,
Sirija, Šiaurės Korėja ir Afganistanu.
ES ir Kinija yra svarbios prekybos
partnerės, tačiau kai kada jų santy-
kiai būdavo įtempti, nesutariant dėl
galimybės patekti į partnerių rinkas. 

Vilnius (Delfi.lt) – ,,Drąsos kelio” partijos
frakcijos narė Neringa Venckienė yra išvykusi
į JAV, ten prašo politinio prieglobsčio, sako  šios
frakcijos narys Valdas Vasiliauskas. ,,Taip, taip
ir yra”, – sekmadienį interviu televizijai TV3
sakė V. Vasiliauskas, paklaustas, ar N. Venc -
kienė išvyko į JAV.

,,Ji pretenduoja į politinės pabėgėlės sta-
tusą”, – teigė V. Vasiliauskas.

N. Venckienė nuo balandžio 9 dienos, kuo-
met parlamentas panaikino jos teisinę nelie -
čiamybę, nebepasirodė Seime, jos iki šiol ne-
rado ir įtarimus pateikti norintys pareigūnai.

Vilnius (ELTA) – Balandžio 28 d.
Vilniuje vyko mitingas „Už mūsų
kalbą, žemę ir valstybę”. Mitinge buvo
protestuojama prieš antivalstybinių
jėgų vykdomas provokacijas bei Lie-
tuvos valstybę žeminančią užsienio
politiką ir palaikomi tautos interesus
ginantys žingsniai. Ke liasdešimt Lie-
tuvos menininkų, mokslininkų, re-
zistentų, rašytojų ir Sąjūdžio veikėjų
išplatino viešą kvie timą dalyvauti mi-
tinge. Tarp pasi rašiusių kvietimą –
signatarai Romualdas Ozolas ir Bro-
nislovas Genzelis, rašytojas Romual-
das Granauskas, filosofas Vytautas
Radžvilas, kunigas Robertas Grigas,
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
Alvydas Medalinskas. Kvietime tei-
giama, kad šiandien šalies valdžia
vykdo neapgalvotą ir neatsakingą pa-

taikavimo visiems kaimynams poli-
tiką, nuolankiai tenkina antikonsti-
tucinius Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos (LLRA) partijos primetamus rei-
kalavimus. Kaip teigia R. Ozolas, val-
džiai įgyvendinus visus LLRA reika-
lavimus, Rytų Lietuvoje gy venantys
lietuviai ir kitoms tautinėms bendri-
joms priklausantys piliečiai bus fak-
tiškai paversti engiama mažuma.
Kvietime į mitingą teigiama, kad pa-
tenkinus LLRA reikalavimą oficia-
liuose dokumentuose rašyti asmen-
vardžius ne tik valstybine, bet ir kito-
mis kalbomis, Lietuva taptų šalimi,
kurioje būtų įtvirtinta ir pradėtų
veikti kitų šalių valstybinių kalbų
teisė. Tai reikštų, kad būtų faktiškai
paneigta valstybinė lietuvių kalbos
padėtis.

Washington, DC (Bernar di -
nai.lt) – Šiuo metu JAV kongrese ir vi-
suomenėje vykstant diskusijai dėl
migracijos įstatymo projekto, akty viai
ir ne kartą pasisakė šios šalies kata-
likų ganytojai. JAV vyskupų konfe-
rencijos pirmininkas kardinolas Ti-
mothy Dolan ir Migracijos komisijos
pirmininkas, Los Angeles arkivysku-
pas José Horacio Gomez išreiškė
tvirtą katalikų Bažnyčios JAV nuo-
statą, kad turi būti paleng vintos sąly-
gos imigrantams, kurie jau daug metų
nuolat gyvena Jungtinėse Valstijose,
gauti šios šalies pilietybę. Taip pat rei-
kia žmoniškesnio elgesio su tais imig-
rantais, kurie prisiartina prie JAV
sienų ir būna jėga nuo jos atstumiami.
Abu vyskupai aptarė įstatymo pro-

jektą, kurį kartu rengia JAV respubli-
konai ir demokratai, siekdami sude-
rinti pagarbą teisinei valstybei, sienų
saugumą su užsieniečių orumo ir tei-
sių apsauga, ir lengvesniu įsijungimu
į visuomenę. Kardinolas T. Dolan pa-
brėžė, kad katalikų Bažnyčia yra pa-
siruošusi dalyvauti nacionaliniame
dialoge ir pasiruošusi savo parapijose
priimti imigrantų bangas, per socia-
lines programas užtikrinti jiems pa-
ramą ligoninėse ir švietimo įstaigose.
Tai svarbus ir istorinis momentas
JAV ir Bažnyčiai. Milijonų žmogiškų
būtybių gyvenimai priklauso nuo to, –
sakė arkivyskupas J. H. Gomez, turė-
damas galvoje apie 11 milijonų šiuo
metu JAV esančių imigrantų.  

Roma (BNS) – Balandžio 28 d. pri-
saikdinta Italijos naujoji koalicinė vy-
riausybė, suteikiant naujų vilčių į sąs-
tingį nugrimzdusiai šaliai, kurioje du
mėnesius po rinkimų trukusią poli-
tinę krizę įdėmiai stebėjo partneriai

Europoje. Naujasis premjeras Enrico
Letta prisiekė per ceremoniją, vado-
vaujamą prezidento Giorgio Napoli-
tano, kuris jį paskyrė po to, kai centro
kairieji laimėjo vasarį vykusius rin-
kimus, tačiau neužsitikrino daugu-
mos, kad galėtų vadovauti savaran-
kiškai. 46 metų E. Letta, kuris yra vie-
nas iš jauniausių premjerų Europos
Sąjungoje (ES), turėtų pristatyti savo
programą per parlamento sesiją. E.
Letta tikisi atnaujinti sąstingio ap-
imtą šalies politinę sceną ir iš naujo
atkurti pasitikėjimą susikompromi-
tavusia politikų klase. Savo pavaduo-
toju jis paskyrė Angelino Alfano – bu-
vusio premjero Silvio Berluskoni pa-
siūlytą narį ir jo centro dešiniosios
Laisvės žmonių partijos (PDL) sekre-
torių. 

Amsterdamas (BNS) – Žymiojo
olandų tapytojo Vincent van Gogh še-
devrai, tarp jų pasaulyje garsūs pa-
veikslai „Saulėgrąžos” ir „Bulvių val-
gytojai”, buvo grąžinti į jo vardu pa-
vadintą meno muziejų Am ster dame,
prieš jį iš naujo atidarant ateinančią
savaitę. Paveikslai buvo pervežti į Van
Gogh muziejų iš kito garsaus Nyder-
landų sostinės muziejaus – Ermitažo,
kur jie buvo rodomi pastaruosius sep-

tynis mėnesius, kol buvo atliekamas
muziejaus atnaujinimas. Van Gogh
muziejus yra Amsterdamo istorinėje
Muziejų aikštėje, kurioje taip pat įsi-
kūrusios kitos svarbios Olandijos
meno galerijos, tokios kaip neseniai
atnaujintas Valstybinis muziejus, ku-
riame galima pamatyti daug šedevrų,
tarp jų Rembrandt paveikslą „Nakties
sargyba”. 

V. Čchikvadzė. A. Didžgalvio nuotr.

E. Letta. Scanpix nuotr. 

N. Venckienė. 
LŽ archyvo nuotr.
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Sekmadienio Evangelija

Šlovės diena
Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT yS

Judui pasišalinus iš Velykų va-
karienės būsto, Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlo-

vintas, ir Dievas pašlovintas per jį.
O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai
Dievas pašlovins jį pas save, – be-
matant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau
nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums
duodu naują įsakymą, kad jūs vie-
nas kitą mylėtumėte: kaip aš jus
mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte
vienas kitą! Iš to visi pažins, kad
esate mano mokiniai, jei mylėsite
vieni kitus.” (Jn 13, 31–33a. 34–35).

Penktasis Velykų sekmadienis.
Atkreipkime dėmesį, Bažnyčios li-
turginiame kalendoriuje nesakoma:
„Penktasis sekmadienis po Velykų”,
kaip, pavyzdžiui, Kalėdų laiku gir-
dime sakant: „Pirmasis (ar antra-
sis) sekmadienis po Kalėdų”, bet –
„Pirmasis (ar antrasis ir t. t.) Ve-
lykų sekmadienis”. 

Išties po Velykų – Kristaus mir-
ties ir prisikėlimo – jau nieko nebe-
gali būti didingesnio ir svarbesnio.
Neverta manyti, jog kažkas dar
galėtų įvykti po Velykų, lyg kažko
dar trūktų. Velykos – ta didžioji
diena, kai atbaigtas Dievo kūrimas,
atliktas išganymas, išsipildo Senojo
Testamento pranašų lūkesčiai. 

Visi kiti sekmadieniai po Ve-
lykų yra tik tų pačių Velykų tęsinys,
atskleidžiantis Velykų slėpinio
gelmę. Juk ir Sekminės (Šventosios
Dvasios atsiuntimas) Bažnyčios li-
turgijoje vadinamos penkiasdešim -
tąja Velykų diena, arba aštuntuoju
Velykų sekmadieniu. Visas Velykų
lai kas yra tarsi viena džiaugsmin-
gai švenčiama šventė, tarsi vienas
didysis sekmadienis. Taigi šiandien,
peržengus liturginio Velykų laiko
pusiaukelę, Evangelijos tekste kal-
bama apie Dievo šlovę, nušvitusią
visu savo ryškumu Velykų dieną,
kuri neturi vakaro (lot. dies peren-
nis). Norėdami geriau suprasti šią
Evangelijos ištrauką, turime prisi-
minti kontekstą, kuriame vyksta ve-
iksmas. 

Didžiojo ketvirtadienio išva-
karėse Jėzus, numazgojęs savo mo-
kiniams kojas, atsisėdo prie stalo ir
pranešė apie vieno iš savo mokinių
išdavystę (Jn 13, 21). Iš tiesų Judas,
nurijęs kąsnį, pasišalina iš Velykų
vakarienės menės, o Evangelijos au-
torius pastebi: „Buvo naktis” (Jn 13,
30). Judui panirus į nakties tamsą,
Jėzus kalba apie pašlovinimą. Sena-
jame Testamente žodį „šlovė” arba
„garbė” perteikia hebrajiškas žodis
„kabod”, reiškiantis kažką, kas
neišvengiama, didinga ir sunku, kas
kelia pagarbą, susižavėjimą ir ką
verta šlovinti. Tai Dievo atsisklei-
dimo žmogui, jo apsireiškimo ir pra-
nešimo apie save ženklas.

Dievo, „kuris gyvena nepriei-
namoje šviesoje” (1 Tim 6, 16), šlovė
spinduliuoja: Viešpats atskleidžia ir
kartu slepia savo nepasiekiamą to-
bulumą bei švytėjimą. Senajame
Testamente Dievo šlovė patiriama
Jeruzalės šventykloje, ji lyg skraistė
apgaubia visą pasaulį: „Šventas,

šventas, šventas yra Galybių
Viešpats! Visa žemė pilna jo šlovės!”
(Iz 6, 3). Kalėdų naktį angelai gieda:
„Garbė Dievui aukštybėse” (Lk 2,
14). Tačiau Dievo šlovė ryškiausiai
suspindi Velykų slėpinyje – Jėzaus
Kristaus kančioje, mirtyje ir pri-
sikėlime. Tad Judo išdavystė sub-
randina Jėzaus aiškumą, kad jo mir-
tis yra pašlovinimas. Mirties va-
landa ant kryžiaus apšvies Dievo
šlove pasaulį. Dieviškosios šlovės
esmę sudaro ne kažkoks triumfas ar
populiarumas, bet begalinė meilė vi-
siems žmonėms, net ir tiems, kurie
jį išduoda. 

Tamsa – skausmas, blogis, var-
gas, išdavystė – yra slėpinys, kurį
galima šiek tiek suprasti tik
tikėjimo šviesoje. Tam tikra prasme
ir Judo išdavystė lieka slėpiniu, ne-
susipratimu, nes paradoksaliai atsk-
leidžia Jėzaus dieviškąją tapatybę.
Tarp Dievo šlovės ir žmogaus išda-
vystės yra ryšys. Visiškas Dievo
savęs apreiškimas prasideda su
Judo išdavyste: „Dabar Žmogaus
Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlo-
vintas per jį” (Jn 13, 31). 

Nusidėjėlio būklė tapo lyg
priežastimi Dievui parodyti savo
esmę, savo gebėjimą mylėti: „Jis
mūsų negalias prisiėmė, mūsų
skausmus sau užsikrovė. Jis buvo
sužalotas dėl mūsų nusižengimų,
ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes.
Bausmė ant jo krito mūsų išgany-
mui, mes buvome išgydyti jo žaiz-
domis” (Iz 53, 4a. 5). 

Judo išdavystė simbolizuoja ne
tik vieno žmogaus veiksmą, bet ir
visos žmonijos neištikimybę, nu-
sigręžimą nuo Dievo. Tačiau Kris-
tus mūsų niekada nepalieka ir
neišduoda, net jei ir atrodytų, jog
esame neverti jo ištikimos meilės.
Jo akyse mes visada išliekame jo
draugais. Judas yra Viešpaties drau-
gas, net ir tada, kai jį galutinai
išduoda (Jn 18, 1–6). Evangelijos pa-
gal Joną įžangos pabaiga skelbia:
„Mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo
viengimio Sūnaus” (Jn 1, 14). Grai-
kai vartoja žodį dóxa, reiškiantį
nuo monę, reputaciją, kuris įgyja ir
pasirodymo, apsireiškimo, šlovės
prasmę. 

Jėzus yra „Dievo šlovės atšvai-
tas” (Žyd 1, 3), spindėjimas, stipres -
nis už tą, kuris švytėjo Jeruzalės
šventykloje ir beribiame pasaulyje.
Į jį, Dievo Sūnų, kuris „gavo iš Dievo
Tėvo garbę ir šlovę” ir kurio „tarsi
ži burio, šviečiančio tamsioje vie-
toje”, privalome laikytis, turime su-
telkti savo dėmesį, „kol išauš diena
ir širdyse užtekės aušrinė” (2 Pt 1,
17. 19). 

Tik tada išmokstama gyventi
pagal naują įsakymą ir leidžiama
Kristaus, Dievo šlovės, spindesiui
sušvisti pasaulyje: „Aš jums duodu
naują įsakymą, kad jūs vienas kitą
mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas
ki tą! Iš to visi pažins, kad esate ma -
no mokiniai, jei mylėsite vieni ki-
tus” (Jn 13, 34–35).                   Delfi.lt

Balandis –gegužė

Balandžio 29 d.
– 1863 m. gimė Konstantinas Kavafis

– garsus graikų poetas, išspausdinęs vos du
šimtus eilėraščių. Tik pastaraisiais metais K.
Kavafį pradėta laikyti geriausiu Viduržemio
jūros pakrantės rašytoju (mirė 1933 m.).

– 1933 m. Kaune mirė Juozas Tumas-
Vaižgantas – kunigas, rašytojas, literatūros
istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pe-
dagogas, redaktorius. Vienas Vilniaus
Didžiojo seimo organizatorių, krikščionių de-
mokratų partijos steigėjų. 1911 m. lankėsi
JAV. Dėstė Lietuvos universitete lietuvių li-
teratūros istoriją, buvo Vytauto Didžiojo
bažnyčios rektorius. Reiškė tautinio sąjūdžio,
nepriklausomos Lietuvos kūrimo, visuo-
menės ugdymo idėjas. Svarbiausi kūriniai:
„Pragiedruliai”, „Dėdės ir dėdienės”, „Šeimos
vėžiai”, „Nebylys”. (Gimė Maleišių k. Anykščių
r. 1869 m.).

Balandžio 30 d.
– 1883 m. gimė Jaroslav Hašek – žymus

čekų rašytojas (mirė 1923 m.).
– 1883 m. mirė Édouard Manet –

prancūzų tapytojas, impresionizmo atsto-
vas. Jo žymiausi darbai – „Pusryčiai ant žolės”
ir „Olimpija” – laikomi moderniosios dailės
pradžia. E. Manet mėgo tapyti savo laikotar-
pio buitines scenas: elgetas, čigonus, daini-
ninkus, žmones kavinėse, koridas ir kt. Pave-
ikslai realistinio stiliaus, sodraus potėpio,
išryškinantys žmonių psichologijos bruožus.
(Gimė 1832 m.). 

– 1905 m. panaikintas Spaudos draudi-
mas: panaikinta dalis potvarkių, ribojančių
lietuvių kalbos vartojimą Lietuvoje.

– 1991 m. mirė Juozas Urbšys – nepri-
klausomos Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras, diplomatas, karininkas, vertėjas (g. 1896
m.).

Gegužės 1 d.
– 1891 m. gimė Mykolas Devenis – gy-

dytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės
veikėjas (mirė 1978 m.).

– 1904 m. mirė Antonin Leopold
Dvoržak – čekų kompozitorius romantikas
(gimė 1841 m.).

– 1993 m. įvyko Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) steigiamasis suvažiavimas.

– 2004 m. Lietuva priimta į Europos
Sąjungą.    

Gegužės 2 d.
– 1803 m. Prancūzija amerikiečiams už 15

mln. dol. pardavė Louisiana valstiją. 
– 1873 m. Paantvardžio k. Jurbarko r. gimė

Jurgis Baltrušaitis – poetas, eseistas,
vertėjas, diplomatas, vienas žymiausių lie-
tuvių ir rusų simbolistų. Rašė rusų ir lietuvių
kalbomis. 1920–1939 m. Lietuvos ambasa-
dorius Sovietų Sąjungoje. Persekiojamiems
žymiems Rusijos inteligentams padėjo pa-
sitraukti į Vakarus. Kūrybai būdinga amžinųjų
būties tiesų, gyvenimo prasmės filosofiniai
apmąstymai. Išleido eilėr. rinkinius: „Žemės

laiptai”, „Kalnų takas”, „Poezija”. Kūryba turėjo
įtakos B. Sruogai, F. Kiršai, V. Mykolaičiui-Pu-
tinui. (Mirė 1944 m. Paryžiuje).

Gegužės 3 d.
– 1791 m. Abiejų Tautų Respublikoje

paskelbta Gegužės 3-osios Konstitucija, an-
troji pasaulyje rašytinė Konstitucija (po JAV
Konstitucijos). Ja panaikinta veto teisė, o ka -
ra liaus sostas paskelbtas paveldimu.

– 1933 m. gimė James Brown – kartais
vadinamas Soul muzikos krikštatėviu – vie-
nas geriausiai žinomų XX a. JAV dainininkų
(mi rė 2006 m.).

Gegužės 4 d.
– 1933 m. mirė Saliamonas Banaitis –

spaustuvininkas, leidėjas, signataras (gimė
1866 m.).

– 2008 m. mirė Petras Kisielius – gy-
dytojas, visuomenės veikėjas, daktaras (gimė
1917 m.).

Gegužės 5 d. 

– 1813 m. gimė Søren Aabye Kierke-
gaard – danų filosofas ir teologas, egzisten-
cializmo pradininkas, rašytojas, vienas žymi-
ausių religijos filosofų. Žmogaus gyvenimą
skirstė į estetinę, etinę ir religinę pakopas. Es-
tetinėje pakopoje žmogus daro gera dėl sa-
vanaudiškų tikslų, etinėje – dėl paties gėrio.
Religinę pakopą laikė svarbiausia. Religin-
gumas jam – sąmoningai pasirinktas para-
doksalus ir bet kokį racionalumą pranoks-
tantis tikėjimas į Dievą. Jo kūryba padarė di-
delę įtaką religijos filosofijai, literatūrai. Svar-
biausi darbai: „Arba–arba”, „Baimė ir drebėji-
mas”, „Liga mirčiai” ir kt. (Mirė 1855 m.). 

– 1818 m. gimė Karl Marx – filosofas,
politikos ekonomistas, politikos žurnalistas.
Jo  straipsniai suformavo socialistinio ir ko -
mu nistinio judėjimo pagrindą – marksizmą
(mirė 1883 m.). 

– 2007 m. mirė Theodore Harold Mai-
man – JAV fizikas, 1960 m. pirmasis parodęs
veikiantį lazerį (gimė 1927 m.).
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

REAL ESTATE

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

MARIJOS GIMNAZIJA –
JAU ISTORIJA

Šv. Mišias atnašavo metus gim-
nazijos rekolekcijas vedęs tėvas Terry
Deffenbaugh OSA ir koncelebravo
įvairūs kunigai. Šv. Mišių sceną puošė
vienuolyno ir gimnazijos steigėjos
Motinos Marijos Kaupaitės portretas,
o antrasis šv. Mišių skaitinys buvo iš
jos raštų apie balandžio mėnesį ir
meilę Kristui bei vienas kitam. Buvu-
sios mokinės susibūrė į chorą (tradi-
cinį ir ,,gospel”), taip pat grojo spe-
cialiai suburtas buvusių mokinių or-
kestras. Sveikinimo žodžius tarė Ma-
rijos gimnazijos ir šv. Kazimiero aka-
demijos vadovai, buvo pasimelsta už
naująjį Popiežių, už mirusius moky-
tojus ir mokines, už Motinos Marijos
Kaupaitės paskelbimą šventąja. Su-
giedoti įvairūs himnai anglų kalba,

kai kurie – ispanų, o vienas – lietu-
vių. Nuskambėjo ir himnas šv. Kazi-
mierui (žodžiai ses. M. Bernardos,
muzika A. S. Pociaus), šv. Kazimiero
akademijos daina (žodžiai ses. M.
Loyolos, muzika ses. M. Bernardos)
bei Marijos gimnazijos daina (žodžiai
Joan Michals, muzika ses. M. Bernar-
dos). 

Po šv. Mišių buvo įvairios apei-
gos, pasižymėjusios (Hall of  Fame)
alumnės Michelle Habiak pagerbi-
mas, o vestibiulyje atidengtas naujas
istorinių gimnazijos nuotraukų mon-
tažas (St. Casimir Academy-Maria
High School Legacy Wall). Po to sve-
čiai paskutinį kartą galėjo aplankyti
klases, įsigyti metraščius ir kitus lei-
dinius prisiminimui, kartu susėsti ir

užkandžiauti valgykloje. Kai kurios
gimnaziją lankiusios draugės nusifo-
tografavo. Popietės metu taip pat buvo
proga apžiūrėti nuo rugsėjo mėn. pa-
stato pietinėje dalyje atskirai vei-
kiantį katalikišką priešmokyklinį
vaikų centrą (kurį dabar jau lanko 21
vaikas) ir naujai atidaryto Motinos
Maria Kaupas centro patalpas. Prie
šio pastoracinio ir vadovavimo centro
planavimo prisidėjo šv. Kazimiero vie-
nuolyno seserys, De LaSalle Christian
Brothers (vienuoliai) ir kaimynystėje
gyvenantys visuomenės veikėjai. 

Pagrindiniame mokyklos pastate
šiais mokslo metais veikia dvi mo-

kyklos – Marijos gimnazija ir Cata-
lyst Maria (Chicago Public School
Charter School), o nuo 2013 m. rudens
veiks tik antroji mokykla. Kai kurios
Marijos gimnazijos mokinės mokyk-
los metų pabaigoje bus paskutinės mo-
kinės, kurios baigs šią gimnaziją, o li-
kusios mokinės turės pereiti į kitas
gimnazijas. Apie netoliese veikusią šv.
Kazimiero akademiją (St. Casimir
Academy, 1911–1952) ir tame pastate
veikusią Marijos gimnaziją (1952–
2013) liks tik prisiminimai – archy-
vuose ir tas mokyklas lankiusiųjų šir-
dyse.

Ramunė Kubiliūtė

Audros ir Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Atkelta iš 1 psl.



Kokį vyną geriame

Jei kritikuojame pirkėjus, kurie geria tik saldų
vyną, nereiškia, kad esame nusistatę prieš pačius
saldžiuosius vynus. Jų atmesti nederėtų, tačiau
turėtume žinoti, kokius vynus geriame ir ką su kuo
taikome į porą. Kai kas pereina į kitą kraštutinumą
ir visus saldžius vynus laiko nekokybiškais. Tai
netiesa, paveldėta dar iš sovietinių laikų, kai lietu-
višką skonį formavo saldūs ,,Sovetskoje” putojantis,
gruziniški, moldaviški vynai bei tuo metu gabe-
nami ne pirmos klasės vokiški ,,Riesling”. Tuo metu
dauguma vynų buvo saldūs. Pasitaikydavo parduo-
tuvėse ir geresnių vynų, tačiau dažnai į Lietuvą pa-
tekdavo – tiesiai sakant – paplavų. Jie neformavo
gero skonio.

Tuo pačiu norėčiau mesti akmenį ir į lietu-
viškųjų organizacijų išeivijoje daržą. Mes širdin-
gai palaikome jų taurius siekius įvairių renginių
metų surinkti aukų ir tomis lėšomis prisidėti prie
lietuvybės išlaikymo šioje Atlanto pusėje. Bet... to
tauraus tikslo vardan paprastai perkami kuo pigi-
ausi vynai, kurie kartais būna tik šiek tiek geresni
už perrūgusį actą. Aš manau, kad lietuvybei mūsų
skrandžių sveika būklė yra ne mažiau svarbi nei
praturtėjęs organizacijų iždas. 

Ar turime išeitį, kad ir vilkas būtų sotus, ir
avis sveika? Be jokios abejonės. Visų pirma, rengi-
nių lankytojams galėtume pasiūlyti ir geresnių, ir
prastesnių vynų, aišku, už geresnius vynus prašant
sumokėti aukštesnę kainą. Antra, nebūtinai geresni
vynai būna brangesni. Užsukusi į ,,Costco”  didelę
sa vitarnos parduotuvę, visada mielai pasikalbu su
ten dažnai vynus  siūlančiu žinovu. Jis pataria gerų
vynų už labai prieinamą kainą.  Trečia, pelnas irgi
turėtų turėti sveikas ribas. Jei iš 750 ml vyno bute-
lio išpilstomos 5–6 stiklinaitės, o už stiklinaitę
dažniausia mokame apie 5 dol., vadinasi už butelį
surenkama apie 25–30 dol. Ar neužtektų trigubo
pelno, jei parduotuvėje už butelį leistume sau su-
mokėti 7–9 dol.? Deja, ne kartą, pasiūlę nupirkti vy -
no butelį tik už 5 dol., sulaukėme atsakymo, kad ir
tai – gerokai per aukšta kaina lietuviškiems rengi-
niams. Mielieji, ar galite tikėtis šviesios išeivijos
ateities iš kovotojų už lietuvybę su prakiurusiais
skrandžiais? 

Tačiau grįžkime prie saldžiųjų vynų. Net tos pa -
čios šalys šiandien į Lietuvą atveža puikių vynų.
Lan kantis įvairiose pasaulinėse parodose, matome,
kad Gruzija ir Armėnija dabar išgyvena atgimimą
ir juda link savo vyno aukso amžiaus. Vengriški
,,Tokay” – puikūs ir jie yra tos pačios kilmės kaip
itališkasis ,,Verduzzo”, kuris, jei pagamintas iš vė -
lyvų vynuogių, gali tapti nuostabiu gintarinės spal-
vos, medaus bei abrikosų skonio desertiniu
vy nu. Makedoniečių kompanijos ,,Bovin” ga-
minamas  muskatas ,,Vyno dienose” Lietuvoje
pelnė bronzos medalį. 

Natūralūs saldieji

Seniausiai žinomas ir iki šiol parduoda-
mas saldus vynas ,,Commandaria” iš Kipro
yra minimas jau VIII a. prieš Kristų. Nuskin-
tos vynuogės būdavo džiovinamos tol, kol virs -
davo razinomis. Iš jų išspaustame sirupe cuk-
raus buvo tiek daug, kad užtekdavo ir nema -
žam alkoholio kiekiui pasiekti, ir saldumui iš -
laikyti.

Saldžiam vynui pagaminti vynuogės vyti-
namos iki šių dienų. Vienur uogos vytinamos
dar vynuogyne, net nenuskynus nuo krūmo,
kitur – rudens lietums prasidėjus kekės suka-
binamos palėpėse, patiesiamos džiūti ant me-
dinių demblių, šiaudinių kilimėlių arba į
klėtyse sukrautas dėžes su vynuogėmis porai
mėnesių nukreipiami ventiliatoriai.

Gerokai vėliau, maždaug XVII a., vynuo -
gėms vytinti buvo pasitelktas pilkasis keke-
ras (botrytis cinerea). Botrytis cinerea dėl savo
taurumo vadinamas kilniuoju puviniu. Tai
gry belis, kuris vynui suteikia kvapų puokštę
ir sušvelnina skonį. Pilkasis kekeras atsiranda
tik ten, kur rytais pakyla rūkas, nes grybelis
mėgsta drėgmę, todėl kekerinį vyną nuolatos
įmanoma padaryti vos keliuose šalia vandens
telkinių esančiuose vyno regionuose – Cirono
ir Garonos slėniuose Bordo, Reino, Mozelio ir

jo intakų: Saro, Riūverio slėniuose Vokietijoje, palei
Bodrogo užliejamas pievas Tokajuje, arba seklaus
Noizydlerzės ežero pakrantėse Austrijoje. 

Turbūt iš šių vynų mes geriausiai žinome Ven-
grijos ,,Tokay”, taip pat ,,Sauternes” iš Bordo apy -
lin kių Prancūzijoje. 

Spirituoti saldieji

Kita saldžių vynų rūšis – portas, cheresas, ma-
deira, marsala – tai brendžiu (vynuogių spiritu) pa -
stiprintas saldus vynas. Jų atsiradimas susijęs su
ban dymais išlaikyti vyną kuo šviežesnį ilgų jūros
kelionių metu. Didžiųjų geografinių atradimų lai-
kais prieš keturis ar penkis šimtus metų į ąžuolines
statines supilstytas vynas labai sparčiai sendavo –
nuo karščio oksiduodavosi, prarasdavo spalvą, aro-
matą, įgaudavo acto skonio. Todėl prie jūros kelių
įsikūrę Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno ke-
liauninkai  išmoko vyno gyvavimo laiką pailginti
,,gyvybės vandeniu” – brendžiu.

Tačiau su metais tokio vyno populiarumas pa-
saulyje neblėso – stipraus alkoholio, cukraus ir rau-
donų uogų su džiovintų vaisių, riešutų natomis sko-
nio derinys labai tiko ir aperityvui, ir užsitraukus
cigarą, ir su šokolado gabalėliu. Lietuvoje sovietų
laikais tokį pastiprintą vyną tiesiog vadinome
,,rašalu”.  Dažniausia tai buvo spirituotas pigus vai-
sių vynas, kurį tvirtai atstovavo ,,Kagor”, gamina-
mas Ukrainoje, Moldovoje, Vengrijoje. 

,,Eiswein”

Ledo vynas (,,Ice wine” – angl., ,,Eiswein” –
vok.) – vienas iš brangesnių saldžiųjų vynų. Jis ga-
minamas iš vynuogyne sušalusių uogų, kurias
tenka skinti naktį, kol ledo kristalais trumpam vir -
tęs vanduo nuo ryto saulės neištirpo ir vėl nepras-
kiedė lašelio itin koncentruoto sirupo uogos viduje.
Deja, dėl sudėtingos gamybos ir klimato atšilimo
tra diciniuose ledo vyno kraštuose – Vokietijoje,
Austrijoje, šis vynas gaminamas vis rečiau, todėl
yra  palyginti brangus ir retas. Vargu ar šiandien
parduotuvėse rasime daugiau nei penkias ar šešias
tokio vyno rūšis.

Saldus putojantis 

Saldus šampanas prieš revoliuciją 1917 metais
Rusijoje buvo vienas iš labiausiai mėgstamų gė ri -
mų. Jis buvo brangus ir supilstytas į įmantrius
krištolo butelius. Šiandien saldus šampanas vis
mažiau perkamas, jo populiarumu tegali pasigirti
Lenkija, kur jo dalis rinkoje yra dvidešimt kartų di-

desnė nei kitose šalyse. Lietuvoje net kelios gamyk -
los gamina saldžius putojančius vynus. Iš jų gal ge-
riausių vertinimų yra susilaukęs tik ,,Alitos” vy-
nas, daugelį kitų galime sėkmingai palyginti ne-
bent su blogos šeimininkės išvirtu kompotu.

Daugiausia perkame Pjemonte (Italija) daromą
baltąjį ,,Asti” vyną iš Moscato arba rožinį – iš Bracc-
hetto vynuogių. Tai – geriausias desertų su vaisiais
ir uogomis palydovas. Vis dėlto mes mieliau restora -
nuose prie desertų užsisakome arbatos arba kavos,

o pabaigti vakarienę vien tik saldaus vyno
tau re dažnai mums atrodo per paprasta. 

Baigiamasis akordas – 
sūris su saldžiuoju vynu

Vis dažniau po sočių ir imantresnių pie -
tų, patarnautojai prie desertinio vyno pasiū -
lys ir sūrio. Sūriai su mėlynuoju pelėsiu pui-
kiai tinka su saldžiais desertiniais vynais.
Kieti ,,Stilton” ir ,,Cheshire” sūriai bei raudo -
nas portugališkas ,,Porto” bus nuostabiau-
sias sūrio bei vyno derinys, o minkšti tokio ti -
po sūriai gerai derės su baltais saldžiais vy-
nais. Jei mėgstate ,,Roqeufort” ar ,,Gorgonzo -
la” sūrius, rinkitės ,,Sauternes”, ,,Trocken-
beerenauslese” ar ,,Tokay” vynus. 

Neužmirškite rožino ar baltojo saldaus
šampano iš šiaurės rytų Italijos – prie jo tiks
minkšti ir pusiau minkšti stiprūs sūriai.
,,Brie” gerai dera su 20 metų išlaikytu šam-
panu. 

Desertiniai vynai gali būti geriami vie-
toje deserto, bet, jei nusprendėte paderinti,
ko dėl gi ne. Prie saldžiųjų vynų tiks pyragai,
pyragaičiai ir ledai.  Tiesa, po tokių pietų po-
rai dienų iš viso užmirškite svarstykles.

Kiek žmonių, tiek skonių. Vieni geria vy -
ną dėl linksmumo, kiti – derina vyną prie ma-
isto. Išbandykite vynus patys, ieškokite nau -
jų derinių. Kiekvienas rasime tai, kas mums
skaniausia.

Parengė Angelė Kavakienė

10 2013 BALANDŽIO 30, ANTRADIENIS DRAUGAS

Saldus vynas – ne piemenims
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A † A
STASEI PETRUŠAITIENEI

ŠIMOLIŪNAITEI

mirus, reiškiame užuojautą giminėms ir draugams
Lietuvoje bei Amerikoje.

Prašome Ją prisiminti maldose.

Stefa ir Zenonas Lukauskai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mielam
draugui

A † A
PETRUI KAZLAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brangią IRENĄ su šei -
ma ir artimuosius.

Kazys ir Dalia Bobeliai
Jurgis ir Elena Bobeliai

Mūsų ilgametei, mielai draugei ir krikšto mamai

A † A
BRONEI BILDUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims VILIJAI
ir LINAI su šeimomis ir kartu liūdime.

Krikšto sūnus Darius Karalis
Marytė Karalienė

Danguolė Variakojis
Ernest Fricke

Daina Variakojis

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

AGOTA PLAUŠINAITYTĖ
GUDAITIENĖ

Jau praėjo dvidešimt metų, kai Viešpats pasišaukė namo
mūsų brangią ir mylimą Mamutę ir Močytę.

A. a. Agota mirė 1993 m. gegužės 3 d. ir yra palaidota Lietuvių
Tautinėse kapinėse.

Ji buvo žmona a. a. Vincento ir mama a. a. Jolandos Kere -
lienės.

Šv. Mišios už a. a. Agotą bus atnašaujamos š. m. gegužės 5 d.,
6 v. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.
a. Agotą savo maldose.

Tu, Močyte, kasdien esi mūsų maldose, širdyse ir prisimini -
muose.

Tebeliūdintys Alfonsas, Vilija ir Svajonė Kereliai

Mielai kraštietei ir Šakių gimnazijos (buv.  Žibu-
rio) bendraklasei

A † A
JANINAI MARIJAI ŠALNAI

DOMEIKAITEI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią mūsų šeimos
užuojautą jos vaikams VYTAUTUI ir JONUI, jų šei -
moms ir artimiesiems.

Liūdime kartu.

Vytautas (Vytas) ir Ona Šuopys
Vaikai: Algis, Rima, Vytas

pat buvo Amerikos Psichologijos Aso-
ciacijos narys, Ohio Psichologijos
Asociacijos ir Cincinnati Akademijos
profesionaliosios psichologijos narys.
Jis vadovavo eilei profesinių organi-
zacijų, įskaitant ir Ohio State Board of
Psychology (Ohio Valstijos Psichologi -
jos tarybai).

Vytas parašė per šimtą straipsnių
anglų, prancūzų, vokiečių ir lietuvių
kalbomis. 1971, 1972 ir 1974 metais jam
buvo įteikti Amerikos išskirtinio pe-
dagogo (Outstanding Educator of
Ame rica) apdovanojimai. 

Jis buvo Katalikų Mokslo Akade-
mijos JAV narys. 1990 metais jam įteik -
tas Ellis Island (Ellis salos) Garbės
medalis. Šiuo medaliu apdovanojami
imigrantai už jų indėlį ir palikimą
Jungtinėms Valstijoms.

Vytas Bieliauskas, iškeliaudamas
Anapilin, paliko žmoną dr. Danutę
Bie liauskienę, su kuria nugyveno 66
me tus, du sūnus – Liną ir Cornelijų
(žmona  Sarah Schrand), dukras Dia-
n ą ir Aldoną, anūkus Niną ir Anton
Bieliauską (žmona Shannon Pavlich),
Mantą ir Nidą Vidučius, Haną, Abe ir
Joją Bieliauskus, savo sesę Aldoną
Laukaitienę ir labai daug jaunų gimi-

naičių Lietuvoje. O artimiausiu metu
Michigan gims jo pirmas proanūkis.

Laidotuvės rengiamos šeštadienį,
gegužės 4 d. Cincinnati, Ohio. Ge -
dulin gos pamaldos už velionio sielą
vyks 11 val. r. Bellarmine Chapel, Xa-
vier University, 3800 Victory Parkway,
Cincinnati, OH 45207 (atsisveikinimas
– ten pat 9:30 val. r.). Po šv. Mišių velio -
nis bus palydėtas į paskutinę kelionę
Spring Grove Cemetery, 4521 Spring
Gro ve Avenue, Cincinnati OH 45232.

Norintys paaukoti, kviečiami
siųs ti aukas šiais adresais: 

The Bieliauskas Fund
Psychology Department

Xavier University
3800 Victory Parkway

Cincinnati, OH  45207-5430
arba

The Baltic Jesuit 
Advancement Project 
1380 Castlewood Drive, 

Lemont, IL 60439-6732, USA
All donations are TAX deductible as

allowed by law.
(Federal Tax Exempt #36-2257083)

A†A PROF. VYTAUTAS BIELIAUSKAS

PLB valdyba 1988 metais. I eil. sėdi iš kairės: Irena Lukoševičienė, pirm. dr. Vytautas Bie -
liauskas, Gabija Petrauskienė, II eil.: Horstas Žibas, Algimantas Gu rec kas, Vytautas
Damb ra va, Eugeni jus Čuplinskas, Algis Juzukonis.     

Prof. V. Bieliauskas, dr. D. Bieliauskienė ir kun. R Senkus.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

Atkelta iš 2 psl.
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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� Šį trečiadienį, gegužės 1 d., 2 val. p.
p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71-st Street,
Chicago, IL, kalbės ,,Misija Sibiras –
2012” dalyvė Eglė Česnakavičiūtė.   Ji
pasidalins įspūdžiais ir vaizdais iš savo pa-
triotinės kelionės į Chakasijos Respubliką
tvarkyti lietuvių tremtinių kapavietes. Po
programos bus pietūs.  Visi kviečiami da-
lyvauti!   Informacijai skambinkite 773-
476-5999 arba 773-476-2655.

� Gegužės 3 d., penktadienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centro pokylių salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) vyks tė vo
A. Saulaičio, SJ knygos ,,Slenkstis. Po kal -
biai su Antanu Saulaičiu, SJ”, ku rią pa ren -
gė ,,Mažosios studijos” bend ra darbė Jū-
ratė Kuodytė,  sutik tu vės. Tel. in for ma cijai:
630-257-5613. Kvie  čia me dalyvauti. 

� Gegužės 5 d., sekmadienį, Jaunimo
cent ro Moterų klubas po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje malo niai
kviečia užsukti į JC kavinę paska nauti
mielinių blynų. Gautas pelnas bus skirtas
JC paremti.

�  Gegužės 5 d. minėsime Da riaus ir Gi -
 rė no išleistuvių iš Čikagos bei jų lėktuvo
,,Li tuanica” krikštynų ir paš ventinimo (lėk -
tuvą pašventino prelatas M. Krusas) 80-
metį. 12 val. p. p. Švč. Mergelės Ma ri jos
Gimimo parapijos  salėje (6820 S. Wash-
tenaw Ave., Chicago, IL 60629) teatras
,,Viltis”, vadovaujamas Apoloni jos Stepo-
navičienės, parodys šiai da tai paruoštą
spektakliuką. Po programos – vaišės.

� Lietuvių tautinių šokių ansamblis
,,Grandis” gegužės 11 d., šeštadienį, 5:30
val. p. p. kviečia į me tinį koncertą, ,,Gy -
venimo tėkmė – nuo lopšio iki su tuok -
tuvių”, kuris vyks Ritos Riškienės sa lėje,
Pasaulio lietuvių centre (Le mont). Kon -
cer te dalyvaus visi an samb lio šokėjai.
Bus švenčiamas vaikų ratelio 20-asis
jubiliejus. Po koncerto – vaišės. Daugiau
informacijos galite gauti tel. 630-257-
0153 (Žibutė Pranckevičienė) arba tel.
630-243-6313 (Beatričė Čepelienė).

� Gegužės 11 d., šeštadienį, 11 val. r.

kviečiame į Motinos dienos šventę ,,Ko kia
graži tu šiandien, mama” Gedimino litua-
nistinėje mokykloje, įsikūrusioje St. And-
rew Lutheran Church patalpose (10 S. La -
ke St., Mundelein, IL). Po koncerto  vaišin -
simės lietuviškais restorano ,,Rū ta” patie -
kalais. Tel. pasiteirauti: 847-244-4943.

� Bigbendo ,,Gintaras” koncertas PLC
Lietuvių Fondo salėje vyks gegužės 18
d. 7 val. v. Dalyvauja solistai Rasa Zub -
reckaitė, Jolanta Banienė, Vladas Gu se -
vas, Nijolė Penikaitė, Laisvida Rudienė.
Svečiuose – vaikų pop choro ,,Svajonė”
mergaičių kvartetas. Jūsų lau kia senos,
ge ros dai nos, veiks baras. Po koncerto –
nuotaikingas šokių va karas.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Gegužės 11–12 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. Catonsville Armory (130
Me llor Ave., Catonsville, MD) vyks Bal -
ti more lietuvių festivalis. Daugiau infor-
macijos – ,,Facebook” Baltimore. Li -
thuanian.Festival arba el. paštu: Balti -
more.lithuanian.festival@gmail.com bei
tinklalapyje: www.lithuanianfestival.org

� Jaunųjų ateitininkų sąjungos sto vykla
vyks Dainavoje, Michigan, nuo birželio
30 d. iki liepos 9 d. Registracija in -
ternetu: http://javjas.org/

� Kviečiame 13–35 metų jaunuolius ir
jaunuoles dalyvauti Pasaulio jaunimo
die nose Brazilijoje. Liepos 17 d. – su -
sipažinimas, šv. Mišios, atidarymas.
Liepos 18 d. – lankysimės Santos pajū -
ryje, kalnų šventovėje, kavos mu ziejuje,
dalyvausime šv. Mišiose, vyks atstovų
pasitarimai. Liepos 19 d. – susipažini -
mas su Sao Paulo miestu, aplankysime
Futbolo muziejų, vyks Vigilija. Liepos 20
d. – ,,Lituanikos” stovykloje poilsiau si -
me, valgysime picą, dalyvausime Ta len -
tų vakare. Liepos 21 d. – šv. Mišios, at -
sisveikinimas. Daugiau informacijos ra -
si te ,,Facebook” – BLJS arba gausite el.
paštu: bljsbrazilija@ gmail.com

ČIKAGOJE 
IR

ApylINKĖSE

,,DRAUGĄ” 
galite užsisakyti

ir internete 

� Rugpjūčio 5–17 dienomis centras
,,Lingua Lituanica” maloniai kviečia į
Vai kų vasaros kursus, kurie vyks Gedi -
mino pr. 26, Vilniuje. Daugiau infor ma -
cijos tinklalapyje www.lingualit.lt arba
el. paštu: info@ lingualit.lt

Balandžio 28 d. Lietuvių Opera pakvietė į G. Donizetti ,,Meilės eliksyrą”. Spektakliui pasibaigus, jo dalyviai kartu su režisieriumi Kęstučiu Jakštu (pirmoje eilėje
iš dešinės) ir dirigentu Juliumi Geniušu (viduryje su gėlių puokšte) susirinko bendrai nuotraukai.                                                                               Jono Kuprio nuotr.


