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Ambasados viešnios – Seimo
narė R. Juknevičienė 
ir jos mama – 7 psl.
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Valdovų rūmai dėkingi 
JAV lietuviams – 3 psl. 

Meilė Lietuvai išreikšta margučiuose

Martha Stewart ir Christine Luschas Martha Ste wart’s Show laidoje Asmeninio albumo nuotraukos

Lietuvos Vyčių organizacija turi gražių, šviesių, kūrybingų bei
ta len tingų įvairaus amžiaus narių, kurie visa širdimi ir jėgomis
myli savo tė vų, senelių, prosenelių gimtąją šalį – Lietuvą. Vie-
ną tokių šeimų – Lus chas. 

Elaine ir jos vyras Alvin Luschas užaugo mažame ang-
liakasių miestelyje – Mahanoy City, PA. Jie priklau-
sė Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčiai, kuri anais lai-

kai buvo etninė lietuvių parapija. Abu lankė pradinę ka-
talikų mokyklą ir gimnaziją. Po to jų keliai išsiskyrė, nes
studijavo skirtinguose universitetuose. Tačiau po kiek lai-
ko jie vėl susitiko, susituokė ir susilau kė dviejų dukrų – Ca-
rol ir Christine. 

Nors kalbamės su trimis šeimos mo terimis, svarbu pa-
brėžti, jog šeimos galva, advokatas Alvin Luschas, labai pa-
laiko visus jų užmojus ir padeda kur tik gali.

– Kada Jūsų šeima susipažino su Lietuvos Vyčių organiza-
cija ir kada Jūs įstojote į šios garbingos organizacijos gretas? 

Elaine: Visa mūsų šeima įstojo į angliakasių 144-tą
Anthracite kuopą maždaug prieš 14 metų (apie 2000 m.). Tuo
laiku Carol ir Christine buvo pa auglės. 

– Ar turite giminių Lietuvoje? Ar aplankote Lietuvą? 
Elaine: Mūsų promočiutė ir pro senelis (iš Luschas pu-

sės) susirašinėdavo su giminėmis Vilkaviškyje. Vė liau ga-
vome žinią, kad per Antrąjį pa saulinį karą giminės dingo.
2002 m. mū sų šeima kartu su kitais keliais 144 kuopos vy-
čiais pirmą kartą keliavo į Lietuvą. Ten praleidome aš-
tuonias dienas – tai buvo nuostabus lai kas! Carol Lietuvą
dar sykį aplankė 2012 m.  – jai buvo įdomu pamatyti, kokiu
veikliu kraštu tapo Lietuva!  

 – 10 psl.

Nik Stauskas – pirmajame penketuke

Kanadoje gimęs lietuvių kilmės dvi-
dešimtmetis krepšininkas Nik
Stauskas, šį sezoną  puikiai žai-

džiantis JAV studentų lygos (National Col-
legiate Athletic Association – NCAA) pir-
menybėse, neliko nepastebėtas. Viduti-
niškai po 17,4 taško per rungtynes pel-
nantis  ,,Wolverines” (University of  Mi-
chigan) komandos gynėjas sulaukė neei-
linio įvertinimo – kovo 26 d. Nacionalinės
krepšinio trenerių asociacijos (National
Association of  Basketball Coaches –
NABC) jis buvo išrinktas tarp penkių gei-
džiamiausių NCAA krepšininkų ir pateko
į  pirmąjį reguliariojo sezono ,,All-Ame-
rica” penketuką. Jame kartu su Nik
Stauskas tokios NCAA žvaigždės kaip Ja-
bari Parker (Duke University),  Shabazz
Napier (University of  Connecticut), Doug
McDermott (Creighton University) ir Nick
Johnson (University of  Arizo na).  Šį se-
zoną NCAA pirmenybėse N. Stauskas
buvo dvi savaites paeiliui išrinktas ge-
riausiu ,,Big Ten” konferencijos žaidėju.

,,Draugo” info Jono Grigaičio nuotr.
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Mes, tikintieji žmonės ir Jėzaus Kris-
taus sekėjai, esame keliaujanti Die vo
tauta. Keliaujame į mums paža dė -

tąsias Velykas – prisikėlimą amžinajam gy-
venimui Dievo artumoje. Gavėnios metas yra
tik trumpa, bet labai reikšminga mūsų ke -
 lionės atkarpa, kurios metu daugiau meldžia-
mės, atgailaujame ir ruošiamės švęsti Kris-
taus Prisikėlimą – mūsų išganymo šven tę.

Šventasis Raštas mums pasakoja apie
Dievo išrinktąją tautą, keliaujančią per dy-
kumą. Po mėnesio kelionės, spaudžiant medžiagi-
nėms bėdoms, žmonių entuziazmas būti laisviems
išblėso visai panašiai, kaip mums atsitiko praėjus
metams po Nepriklausomybės paskelbimo. Izrae-
liečiai pasigedo duonos bei mėsos ir priekaištavo
Mozei: „Verčiau būtume mirę nuo Viešpaties rankos
Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisi-
valgę duonos iki soties! Juk išvedėte mus į šią dy-
kumą visą bendriją badu numarinti!” (Iš 16, 3). Mo-
zei buvo labai sunku, nes jis niekuo negalėjo žmo-
nėms padėti, todėl šaukėsi Dievo pagalbos. Ir Dievas
parodė savo šlovę: vakare izraeliečių stovyklą ap-
gulė putpelės, kurių galėjo pasigauti ir maitintis, o
rytą iškrito mana, iš kurios galėjo išsikepti paplo-
tėlių. Bet tauta nesiliovė murmėjusi prieš Mozę:
„Nejau išvedei iš Egipto troškuliu nužudyti mus ir
mūsų vaikus, ir mūsų galvijus?”. Mozė šaukėsi Vieš-
paties ir sakė: „Ką aš turiu daryti su šia tauta? Dar
truputį, ir jie ims mane akmenimis mušti” (Iš 17,
3–4). Viešpats paliepė Mozei nueiti prie Horebo ir
lazda suduoti į uolą, iš kurios ištrykš vanduo. Vieš-
pats dar kartą parodė, kad ne Mozė, bet jis, Dievas,
veda savo tautą, tik reikia juo pasitikėti.

Šį Senojo Testamento pasakojimą reikėtų labai
gerai įsidėmėti, kad mūsų sąmonėje būtų įtvirtintas
suvokimas – jeigu Dievui patikėjome savo likimą,
tai reikia juo pasitikėti iki galo, net ir tuomet, kai
užklumpa bet kokios negandos. O nuo jų mes ne-
same apsaugoti. 

Visai neseniai didžiausia neganda buvo sovie-
tinė okupacija, kai mes visiškai neturėjome laisvės
ir prievartos mašina negailestingai slopino ma-
žiausius laisvės pasireiškimus. Atrodė, ta prievarta
tęsis amžinai, todėl daug kam atrodė, jog reikia pri-
sitaikyti, kad nebūtumei sutryptas. Tačiau prieš
dvidešimt vienerius metus sovietiniai tankai, pa-
krauti ant traukinių platformų, išriedėjo į rytus.
Tai buvo ne mažesnis stebuklas už tas putpeles, ku-
riomis izraeliečiai maitinosi, ar vandenį, ištryškusį
iš Horebo uolos.

Su  nerimu žvelgėme į Krymą, kuriame pasi-
kartojo 1940 metų Lietuvos scenarijus. Anuomet į
Lietuvą buvo įvesta Raudonoji armija, suorgani-
zuoti rinkimai į seimą, pažymint kiekvieno lietuvio
pase apie dalyvavimą rinkimuose. Visiems buvo
aišku, kad be šio įrašo žmonės bus laikomi sovieti-
nės valdžios priešais. Naujas seimas pasiuntė į
Maskvą savo pasiuntinius – Justą Paleckį, Salomėją
Nėrį ir kt. – parvežti Stalino „saulės”. Ir ta „saulė”
mums  švietė pusę amžiaus. 

Matant agresoriaus nesiskaitymą su viešąja pa-
saulio nuomone, pagrįstai kyla klausimas: kas bus
toliau? O gal būtų buvę geriau neišeiti iš to
„Egipto”, kur, nors ir nebuvo trokštamos laisvės, bet
turėjome duonos? O dabar, ištikus bėdai, ar mes bū-
sime svarbūs pasaulio galingiesiems ir ar jie mus
apgins? Žiniasklaida kursto žmonių nerimą, ir kyla
noras gręžiotis į vakarykščią dieną – į Egipto mėsą

ir svogūnus. Tačiau ir šiuo atveju Dievo žo-
dis skatina vyti šalin nerimą ir daugiau pa-
sitikėti ne pasaulio galingaisiais, bet istori-
jos Viešpačiu, kuris „numeta galiūnus nuo
sostų ir išaukština mažuosius” (Lk 1, 52).

Išorinės grėsmės yra nevienintelės ne-
gandos, kurios ištinka mūsų žmones. Daug
kas pavojų pradeda įžvelgti ateinant ne iš
Rytų, bet iš Vakarų, net iš Europos Sąjun-
gos, kuriai priklausome. Laisvė suteikė ga-
limybę išsivaikščioti po platų pasaulį. O

tame plačiame pasaulyje ne viskas žiba auksu, yra
normaliam žmogui visiškai nepriimtinų dalykų.
Mes, pažinę komunizmo ir marksizmo grimasas,
jau žinome, ką reiškia šios nežmoniškos ideologijos.
O Vakaruose marksizmas yra gyvas, nors į savo gre-
tas buria ne proletarus, kurių Vakaruose nebeliko,
bet visokias mažumas ir jų teises iškelia virš visų
kitų. Tradicinė šeima jau laikoma atgyvena, vaikai
vos ne nuo kūdikystės privalo žinoti visas sekso pa-
slaptis, legalizuojami vadinamieji lengvi narkoti-
kai, kelią skinasi neregėtas daiktų ir sekso kultas.
Visa tai matant sunku būti ramiam. Tačiau Dievo
žodis skatina vyti šalin nerimą, bet ir nesėdėti su-
dėjus rankų, o tai pačiai Europai įteigti, kokios ver-
tybės mums svarbios, į Europos Parlamentą siųsti
vyrus ir moteris, kurie gintų mums brangias šeimos
vertybes.

Vakarų išgąsdinti mūsų broliai pasiryžę ne-
parduoti vakariečiams net pėdos lietuviškos žemės.
Teigiama, kad su kiekviena prarasta pėda mes pra-
rasime dalelę savęs ir savo tautos. Rengiamas refe-
rendumas dėl žemės nepardavimo sukėlė tiek daug
nerimo ir pykčio bangų, kad beveik Lietuvos priešu
laikomas kiekvienas, kuris drįsta juo suabejoti.
Dievo žodis skatina mažiau bijoti ir daugiau pasiti-
kėti Viešpačiu. Užuot mėtę vieni į kitus neapykan-
tos akmenis, gavėnios metu pasitikrinkime, kiek
esame ištikimi Evangelijai ir kiek tiesiai žygiuo-
jame į mums pažadėtas Velykas.
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JUAN IGNACIO 
FOURMENT KALVELIS

Kovo  15 d. Brazilijos Sao Paulo
mieste vyko susirinkimas,
kurio tikslas buvo sudaryti ir

užtikrinti naujas sąlygas, kad Pietų
Amerikos lietuviškų bendruomenių
nariai galėtų mokytis lietuvių kal-
bos ir kultūros įvairiose Lietuvos
švietimo įstaigose. Susitikime, vy-
kusiame Moemos rajone ką tik įsi-
kūrusiame Lietuvos generaliniame
konsulate Brazilijoje, dalyvavo gene-
ralinė konsulė Laura Guobužaitė,
Švietimo ir mokslo ministerijos Už-
sienio lietuvių skyriaus vedėja Vir-
ginija Rinkevičienė, Švietimo mainų
paramos fondo direktoriaus pava-
duotoja Gražina Kaklauskienė, Vy-
tauto Didžiojo universiteto Tarptauti-
nių ryšių tarnybos direktorė ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos atstovai – Lietuvos Vyskupų kon-
ferencijos delegatas užsienyje gyve-
nančių lietuvių sielovadai prelatas Ed-
mundas Putrimas bei Pietų Amerikos
reikalų komisijos pirmininkas Juan
Ignacio Fourment Kalvelis. Dalyvavo
ir minėto generalinio konsulato na-

riai – Simona Janavicius Romero ir
Andrius Pauga, Lietuvos garbės kon-
sulas Mendozoje, Argentinoje, Jose Er-
nesto Lukšas, taip pat kitų lietuviškų

Brazilijos organizacijų atstovai – Wal-
demar Sidaravicius (Brazilijos Lietu-
vių Bendruomenė), Sandra Mikalaus-
kas Petroff  (žurnalas „Mūsų Lietuva”
ir tautinių šokių kolektyvas „Ramby-
nas”), Rūta Balčiūnaitė (Brazilijoje gy-
venanti lietuvių kalbos mokytoja ir
lietuvių kalbos mokymui skirto inter-
netinio puslapio administratorė). Po
susirinkimo, kuriame buvo aptarti

įvairūs Pietų Amerikos lietuviškoms
bendruomenėms iškylantys klausi-
mai ir sunkumai, dalyviai buvo pa-
kviesti į Salt teatrą pasižiūrėti pirmą
kartą rengiamame Tarptautiniame
Sao Paulo teatro festivalyje dalyvau-
jančio Oskaro Koršunovo spektaklio,
pastatyto pagal Šekspyro pjesę „Ham-
letas”. 

Kovo 16 d. gausiam lietuvių ben-
druomenių ir kitų susidomėjusiųjų ra-
tui buvo pristatytos studijų Lietuvoje
galimybės. Sekmadienio rytą Vila Ze-
lina lietuvių rajone esančioje Šv. Ar-
changelo Mykolo mokykloje šeši Lie-
tuvos fakultetai svečius supažindino
su įvairiomis jų siūlomomis studijų
programomis. Susitikimas baigėsi
monsinjoro Edmundo Putrimo lietu-
viškoje Šv. Juozapo parapijoje aukoto-
mis šv. Mišiomis. Po šv. Mišių dalyviai
galėjo apsilankyti parapijos kieme su-
rengtoje maisto mugėje ir pasivaišinti
tradiciniais Kaziuko valgiais.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis –
Pa sau lio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
valdybos Pietų Amerikos reikalų komi -
sijos pirmininkas 

Po susirinkimo – Koršunovo spektaklio peržiūra 



32014 KOVO 29, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės Valdovų rūmai vasario 19 d., kaip ir kas-
met, tradiciškai sukvietė didelį būrį bičiulių, partne-
rių bei rėmėjų į jiems skirtą šventinį padėkos vaka -
rą. Garbūs svečiai –  tarp jų ministrai, viceministrai,
Seimo nariai, žymūs kultūros ir meno veikėjai, žurna -
listai – vos tilpo į Didžiąją Valdovų rūmų menę. Čia
vie naip ar kitaip prisidėjusių ir tebeprisidedančių
prie rūmų atstatymo, įrengimo bei gražinimo darbų
laukė įspūdinga muzikinė dovana – Lietuvos na -
ciona linės kultūros ir meno premijos laureato, žy-
maus pianisto Petro Geniušo koncertas. 

Gausius svečius prie Didžiosios menės durų
maloniai pasitiko Valdovų rūmų muziejaus
direktorius Vydas Dolinskas ir jo pavaduo-

toja Jolanta Karpavičienė. V. Dolinskas ir pradėjo
šventinį renginį, pateikdamas 2013 m. veiklos atas-
kaitą. 

Direktorius džiaugėsi sėkmingais metais,
sklandžiu Valdovų rūmų atidarymu, vykusiu per-
nai liepos 6 d., dėkojo muziejaus darbuotojams ir, ži-
noma, gausiems rūmų atkūrimo darbų rėmėjams.
Jų pavardes bei atstovaujamų įstaigų bei įmonių
pavadinimus buvo galima matyti skaidrėse, tad gan
ilga padėkų „procedūra” netapo nuobodžia, o tik
prasminga įžanga įsimintinam vakarui. Be kita ko,
V. Dolinskas minėjo, jog nuo atidarymo rūmus jau
apžiūrėjo per 200 tūkstančių lankytojų, o už jų nu-
pirktus įėjimo bilietus surinktomis lėšomis įsigytas
retas gobelenas.

Ypatingu dėmesiu buvo pagerbti JAV gyvenan-
tys Valdovų rūmų rėmėjai. V. Dolinskas ir savo pa-

dėkos žodyje minėjo Valdovų rū -
mų paramos komitetą, įsteigtą ir
veikiantį JAV, o išsyk po savo pra-
nešimo pakvietė šio komiteto ats -
tovę Lietuvoje Vaivą Ragauskai tę.
Ji perskaitė Valdovų rūmų para-
mos komiteto JAV pirmininkės
Re ginos Narušienės specialiai
šiam vakarui parengtą žodį (su-
trumpintai jis pateikiamas šio ra-
šinio pabaigoje – Red.). 

Trečias ir paskutinis vakaro
kalbėtojas buvo Valdovų rūmų pa-
ramos fondo direktorius Algirdas
Vapšys, pasidžiaugęs ir paaiški-
nęs, jog visiems rūmų rėmėjams
šio vakaro metu padėkoti yra fi -
ziš kai neįmanoma – jų jau per 70
tūkstančių! Visgi iš šio ypač gau-
saus būrio išskirtinai dėkojo Ca-
lifornijoje gyvenantiems JAV lie-
tuvių mecenatams – Napjus šei-
mai, kurių lėšomis buvo įrengas
Saulės laikro-
dis, puošiantis
Vadovų rūmų

fa sadą. 
Valdovų rūmų paramos fon -

do valdybos narys, buvęs direkto-
rius ir vienas iš fondo steigėjų Ed-
mundas Kulikauskas šia proga
pasirašė ir V. Dolinskui perdavė
Dovanojimo aktą, pagal kurį vis-
kas, kas Valdovų rūmuose įrengta
Fondo surinktomis lėšomis, ne -
grą žintinai pereina muziejaus
nuosavybėn.

Taip pat buvo iškilmingai pa-
sirašyta Valdovų rūmų muziejaus
ir Vilniaus universiteto ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartis. VU
rektorius Jūras Banys trumpai
sveikino šio įvykio liudininkus
bei džiaugėsi esamu bei būsimu
dviejų Lietuvai istoriškai svarbių
institucijų bičiulyste bei ben-
drais darbais.

Po to vakaro svečiai sulaukė
žadėtosios Valdovų rūmų muzie-
jaus dovanos jiems – fortepijono virtuozo P. Geniušo
koncerto. Talentingasis maestro atliko Franz Liszt,
Frederic Chopin, Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio ir Manuel de Falla kūrinius, sulaukdamas aud-
ringų vakaro svečių plojimų.

� � �

Iš Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmi-
ninkės R. Narušienės pranešimo:

Valdovų rūmų paramos komitetą JAV lietuviai
įkūrė 2003 metais. Per tą laiką surinkta virš mili-
jono litų. 2013 m. komitetas į Lietuvą pervedė 148,000
litų.

Veiklos pradžioje JAV lietuviai pasirinko Val-
dovų rūmuose įrengti Gotikinę salę. Pernai buvo už-
baigtas šio projekto vykdymas, paskutiniai finan-
suoti šie darbai: Gotikinės salės skliautų nerviūros,
durų portalas su gotikinėmis plytomis bei metalu
kaustytomis durimis ir du žalvariniai šviestuvai.
Kiek anksčiau už Valdovų rūmų paramos komiteto
JAV surinktas lėšas Gotikinėje menėje buvo atsta-
tyta koklinė krosnis, įrengtos keramikinės grindys,
pagaminti vitražiniai langai ir skliautų akmenys.

Taip pat 2013 metais Komitetas finansavo trijų
Valdovų rūmų paramos fondo kasmet organizuo-
jamų šventinių teatralizuotų ceremonijų, skirtų po-
puliarinti VR atkūrimą ir Lietuvos istoriją, suren-
gimą.

Per pastaruosius dvejus metus (2012–2013) Ko-
mitetas gavo tris stambesnes aukas. Saulės laikro-
džio, puošiančio Valdovų rūmų fasadą, sukūrimą
bei įrengimą finansavo Milda Napjus ir jos sūnus

Erikas, tam tikslui paaukodami 35,000 dolerių. Stefa
Alšėnaitė-Urban VR Paramos komitetui paaukojo
10,000 dolerių istoriko Mečislovo Jučo knygos „Lie-
tuvos Didžioji Kunigaikštystė” leidybai, tokiu būdu
pagerbiant jos tėvelio Stasio V. Alšėno atminimą. O
Vida ir Egidijus Radveniai iš Californijos paaukojo
10,000 dolerių Michelle Bianchi, pasivadinusio Al-
berto Viminos slapyvardžiu, operos „La Gara” libre -
to leidybai. Šios knygos mecenatai ponai Radveniai
yra dideli operos mylėtojai ir tokiu būdu įprasmino
sa vo auksinių vestuvių sukaktį. 

Komitetas yra finansavęs ir Tūks-
tantmečio varpo bei jo stovo gamybą,
kuriuos padovanojo Valdovų rūmų mu-
ziejui. Be to, finansuoti Valdovų rūmų
trečio aukšto frizo sieninės tapybos dar-
bai bei Didžiosios salės frizo dizainas.
Komitetas taip pat prisidėjo prie Garbės
lentos įrengimo išlaidų.

Tuo Valdovų rūmų paramos komi-
teto JAV darbai nesibaigė. Dar liko lėšų,
kurių dėka ir ateityje tikimasi finan-
suoti tolimesnius Valdovų rūmų įren-
gimo bei gražinimo darbus.

� � �

Maloniai kviečiame JAV lietuvius
siųsti savo aukas adresu: Valdovų
rūmų paramos komitetui JAV c/o Aud-
rone Užgiris, 1056 Saxony Drive, High-
land Park, IL 60035.

Valdovų rūmų paramos komiteto 
JAV info ir nuotraukos

Valdovų rūmų padėkos bičiuliams renginyje – 
išskirtinis dėmesys JAV lietuvių rėmėjams

Skambina Petras Geniušas

Vaiva Ragauskaitė skaito Reginos Narušienės žodį

Padėkos rėmėjams vakaro akimirka



TELKINIAI

2014 KOVO 29, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS4

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Lietuvos Dukterų draugijos
(LDD) metinis narių susirinki-
mas įvyko kovo 16 dieną, sek -

ma die nį, Pa sau lio lietuvių centre
(PLC), Le monte. Į šį susirinkimą susi-
rinko stebėtinai daug žmonių – gal dėl
kavos ir vaišių... Sekmadieniais žmo-
nės mėgs ta pabendrauti, pasėdėti prie
ka vutės, aptarti savaitės įvykius, o
šiuo metu nutrūko Misijos tiekiama
kavu tė po Mišių. Priėmėme visus su
lietuvišku vaišingumu, o tuo pačiu su -
pa žindinome su LDD veikla, pasidali-
nome savomis mintimis.

Susirinkimą atidarė LDD pirmi -
ninkė Marytė Adamonis-Rekašienė.
Pasveikinusi dalyvius, ji pristatė su si -
rinkimo sekretorę – Baniutę Kro nie -
nę. Darbotvarkė buvo priimta be pa -
tai symų.  Maldą sukalbėjo kunigas
Ne rijus Šmerauskas. 

Pirmininkė paprašė visų atsisto-
jus pagerbti amži nybėn išėjusias mū -
sų nares. Po to LDD sekretorė dr. Alma
Morkuvienė bu vo pakviesta perskai-
tyti praėjusių metų metinio susirin-
kimo protokolą. Jis buvo vienbalsiai
priimtas.

LDD iždininkė Zita Svarienė su -
pažindino visus su draugijos iždo būk -
le. Kiekvienais metais Revizijos komi-
sija peržiūri visas sąskaitybos knygas,
patikrina įnašus ir išlaidas. Po iždi -
nin kės pranešimo sekė Revi zijos ko-
misijos pirmininkės Geno vai tės Trei-
nienės pranešimas. Ji sakė, kad drau -
ge su komisijos narėmis Vida Kosmo-
niene ir Irena Drauge lie ne patikrino
LDD iždo sąskaitybos knygas. Zitos
Svarienės atskaitomybės knygos tvar-
kingai vedamos, visos išlaidos padeng -
tos sąskaitomis, su ves tas balansas. Re-
vizijos komisija išreiškė padėką iždi-
ninkei Zitai Sva rienei už rūpestingą
darbą. 

LDD pirmininkė Marytė Reka šie -
nė pirmiausia trumpai prisistatė. Ji
sakė, kad yra jau trečiosios kartos at-
stovė LDD. Jos močiutė bei uošvie nė
bu vo aktyvios Dukterų draugijos na-
rės, taip ir ji įsitraukė į šios organiza-
cijos veiklą. Marytė gimė ir užaugo
Montrealyje. Ten ji baigė mokslus ir
įsigijo mokytojos specialybę. Po ve dy -
bų su čikagiečiu Rimu Rekašiumi per-
sikėlė gyventi į Čikagos prie mies tį
Glen Ellyn. Jie augina tris mokyklinio
amžiaus vaikus. Pati Marytė Re kašie -
nė dar mokytojaujanti Čikagos šeš -
tadieninėje lietuviškoje mokykloje.
Nuo praėjusių metų rudens ji perėmė

Kiekviena nelaimė randa atgarsį mūsų širdyse

2014 m. LDD valdyba. Pirmoje eilėje (iš k.): iždininkė Zita Svarienė, Dangira Budrienė,
Milda Jakštienė, renginių vadovė Nijolė Nausėdienė. Antroje eilėje: vicepirmininkė Gra -
žina Kazėnienė, pirmininkė Marytė Rekašienė, Aldona Rukuižienė ir sekretorė dr. Al ma
Mor kuvienė.

Lemont, IL

LDD suruošta arbatėlė vasario mėnesį Lemonte. Nijolės Nausėdienės nuotraukos

LDD pirmininkės pareigas. Pernai ru-
denį ji, kartu su valdybos narėmis, su-
ruošė „Rudens pietus”, kurie praėjo
su pasisekimu. Pirmi nin kė pasi-
džiaugė, kad valdybos na rės energin-
gos, gerai dirba ir jaučia atsakomybę
už šią organizaciją.

Pirmininkė priminė, kad Duk terų
draugija dirbanti pagal šūkį – iš tiesti
pagalbos ranką vargstantie siems. Na-
rės beveik kas mėnesį ren kasi po -
sėdžiauti, peržiūri gautus laiš kus ir

prašymus. Atidžiai juos išnagrinėja ir
skiria paramas. Buvo pa remti Bos tono
lietuviai, nukentėję nuo Sandy vie-
sulo, išsiųstos pinigi nės perlaidos į
Lietuvą, Seinus, ne užmirštami ir ar -
čiau gyvenantys lietuviai. (Padėjo Sa-
moškos šeimai, nukentėjusiai nuo
gaisro ir kt. reika lingiems paramos).
Ji dėkojo žmo nėms, aukojusiems daik -
tus (rūbus, vaikštynes), kuriuos LDD
siunčia į Lietuvą. Paprašė mez gėjų ir
toliau megzti pirštines, koji nes ir ki-
tokius mezginius, kurių rei kia senyvo
amžiaus žmonėms Lietu voje. Dar vis
tęsiamas vaikštynių va jus. Aleksas
Vitkus paskyrė 100 dol. auką a. a. Kęs-
tučio Miliūno atminimui; V. Vizgirdas
nu pirko daug gra žių moteriškų rūbų
išsiuntimui į Lie tuvą. Ačiū visiems
už  gerus norus ir paramą.

Valdybos narės taip pat lanko bu -
vusias nares ir kitus senus ar ligos pa-
kirstus žmones. Kiekvienas apsilan-
kymas suteikia tokiems žmonėms
džiaugsmo, nes jiems parodomas dė -
mesys ir suteikiama paguoda.  Kiek -
vieną lietuvį ištikusi nelaimė randa
atgarsį LDD narių  širdyse. Taip turi
būti – toks yra šios organizacijos tiks-
las. Ji tol gyvuos, kol plačioji visuo -
menė ją rems – tiek morališkai, tiek fi-

nansiškai. „Jau vien jūsų dalyvavi-
mas mūsų renginiuose sustiprina mū -
sų veiklą, įkvepia toliau pasiaukojan-
čiai dirbti. Ačiū jums”, – baigė savo
kal bą Marytė Rekašienė. 

LDD valdybos narės nutarė pra -
dė ti ruošti arbatėles senjorams. Pir -
ma arbatėlė buvo surengta vasario
mė nesį PLC bibliotekos kambaryje.
Valdybos narės jai pasiruošė, paga -
mino gardžių užkandėlių ir prikepė
py ragų. Buvo įvairių rūšių arbatos –
pagal kiekvieno skonį. Į pirmąją to-
kią arbatėlę susirinko ne tiek daug
moterų (kviečiami ir vyrai), bet ji pra -
ėjo malonioje ir draugiškoje ap linkoje.
Buvo išsikalbėa įvairiomis temomis,
neaplenkiant nė pirmosios savo išgy-
ventos meilės! Kita arbatėlė bus gegu-
žeė 22 d., ketvirtadienį, 10 val. r., PLC
bibliotekos kambaryje. Tą dieną kaip
tik bus švenčiami Julijos, Elenos ir Al-
donos vardadieniai, tad varduvi nin -
kes kviečiame būtinai ateiti. 

Balandžio 13 d., per Verbų sekma-
dienį, Lietuvos Dukterų draugija vėl
rengs tortų, pyragų, sūrių ir kitų gar-
dumynų išpardavimą PLC, didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Kviečiami visi
įsijungti į šį renginį ir paaukoti kokį
sa vo iškeptą skanėstą. 

Rugsėjo mėnesį valdyba ruoš iš -
kil mingus pietus, kurių metu bus pa -
gerbta kita garbinga, lietuviškai veik -
lai atsidavusi narė.  

Turiningai ir gražiai praėjo šis
metinis narių susirinkimas. LDD dė-
koja visiems apsilankiusiems, už jų
dėmesį ir aukas šiai organizacijai.

Maldą kalba kunigas Nerijus Šmerauskas, stovi – pirmininkė M. Rekašienė

Prenumeruokime 

ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

773-585-9500
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ALGIS KAZLAUSKAS

Šis mėnuo tinkamas raginti mo -
teris pirmauti. Kovas skiriamas
pri simin ti žymias moteris. Šių

metų šū kis iškelia moteris turinčias
„charakterį, ryžtą ir pasišventimą”.
Kovo 20 d. Lietuvių verslo sambūris
(Lithua nian Chamber of  Commerce)

savo kambaryje, Balzeko lietuvių mu-
ziejaus patalpose, sukvietė visus į pa -
skaitą ir pokalbį „Moteris ir verslas”. 

Paskaitininkė Carole Harris va -
do vauja moterų skyriui Small Busi-
ness Administration (SBA), Illino jaus
valstijoje. Ji pasakojo, kad ši fe dera li -
nė organizacija padeda norintiems
pra dėti verslą, o pradėjus padeda jį

vystyti toliau. Paslaugos da ly viams
buvo aiškinamos skaidrių pagalba,
taip pat  buvo  atsakoma į klau  simus.
Ca role turi  daugiau nei 20 metų darbo
pa tirties šioje srityje.

SBA bendradarbiauja su banki -
nin kais, tokiu būdu užtikrinamos pa -
skolas pradiniam kapitalui ir verslo
plėtojimui. Tačiau gal dar svarbesnė

paslauga – tai suvedimas su paty ru -
siais patarėjais. Įvairiose verslo srity -
se yra prityrusių patarėjų, kurie au ko -
ja savo laiką naujokams. SBA būsti-
nėse taip pat išaiškinami įvai rūs vie-
tovės verslo reglamentų parei kalavi -
mai ir teikiami nemokami tei si niai
patarimai.

Įvairūs valdžios padaliniai skel-
bia konkursus. Miestelių, rajonų, vals-
tijų ir federalinės valdžios įstaigos
dažnai sudaro sutartis su privačio mis
bendrovėmis. Taip pat dažnai plė -
tojant miestą, arba vykdant kitus pro-
jektus, naudojami federalinio iždo pi-
nigai. Dalis konkursų taikoma smul -
kioms verslo bendrovėms,  tarp jų – ir
moterų vadovaujamoms.

„Kaip suprasti moterų vadovau-
jamą bendrovę”? –  klausė sambūrio
pir mininkas Stanley Balzekas. Caro le
paaiškino, kad moterys turi būti ben-
drovės savininkės bent 51 proc. Prele-
gentė atkreipė dėmesį į gausius cent-
rus šioje valstijoje, pa dedančius mo-
terims pradėti verslą. Paslaugos tei-
kiamos ir vyrams. Išsa mi informacija
randama www.sba.gov/il ir tolimes-
nėse nuorodose.

Tikrai laikas pradėti nuosavą
verslą! Įdomu, kiek iš paskaitoje daly-
vavusių moterų nutars pasinaudoti
dosnio mis paslaugomis?

RŪTA AKELAITYTĖ

Kovo 22 d., šeštadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje
lan kėsi būrys Čikagos lituanis -

tinės mokyklos ketvirtokų ir jų mo-
kytojos. Atėję su tikslu išmokti pagal
lietuviškas tradicijas skutinėti mar-
gučius, moksleiviai nepraleido progos
pamatyti ir paties muziejaus. 

Muziejaus direktorė Rita Janz
vaikams pravedė ekskursiją, pasakojo
apie svarbiausius Lietuvos istorijos
įvykius. Moksleiviams itin patiko ne-
seniai muziejų papildęs Žalgirio mū-
šio maketas, su mažomis riterių ir
karžygių statulėlėmis. Berniukams
teko tik apgailestauti, kad visa tai sle-
piasi už stiklo ir, deja, nėra galimybės
patiems „pakovoti” prieš kryžiuočius.
Toliau istorijos pamoka ilgėliau stab-
telėjo ties lietuviškos spaudos drau-
dimo metais. Kasmet kovo 16 d. yra
minima knygnešio diena, kai  prisi-
menami ir pagerbiami žmonės, 1864 –
1904 m. neleidę sunykti lietuvių kal-
bai. Tad, prisimenant knygnešius,
Rita Janz pasakojo apie jų indėlį išsau -
gojant vieną seniausių pasaulio kalbų.
Tuo tarpu vaikai galėjo apžiū rė ti uni-
kalią knygų (daugiausia maldakny-
gių), spausdintų lietuviškos spaudos
draudimo metais, kolekciją.

Dar viena stotelė prieš
margučių dekoravimo paskaitą
buvo Moterų gildijos kamba-
ryje prie gintarų, tautinių kos-
tiumų ir, žinoma, margučių. Ra-
mutės Plioplys tradiciškai
vašku marginti, drožinėti ir
unikalia technika karpyti ažū-
riniai margučiai abejingais ne-
paliko nė vieno. Berniukams
itin patiko kiaušiniai, dekoruo -
ti vienos iš garsiojo Sherlok
Hol mes istorijos motyvais. 

Pasisėmę įkvėpimo iš Ra-
mutės Plioplys margučių, vai-
kai buvo pasiruošę patys kibti į
darbą. Moksleiviams talkino,
juos mokė išradingos ir nepa-
ilstančios dailininkės Rasa

Irena Šalaviejienė

Kovo 23 d. Šaulių namų šeimi -
nin kai Rasa ir Linas Marga-
navičiai pakvietė kartu pra -

leis ti popietę. Jauki aplinka, skam-
bančios mėgstamų dainininkų melo-
dijos maloniai nuteikė visus susi-
rinkusius. Ra sa vaišino tik ką iškep -
tu minkštu tėliu kugeliu su spirgu-
čiais, skaniu py ragu bei  kava.

1:30 val. p. p., kaip buvo žadėta,
bu vo parodytas režisieriaus Jono
Tru kano filmas ,,Knygnešys”. Tai
trumpas, įdomus, pamokantis fil-
mas. 1869 m. Lietuva imperinės Ru-
sijos sudėtyje. Lietuviškas raštas už-
draustas, tačiau Lietuvoje plinta
slap tos lie tuviškos mokyklos. Atsi-
radę knyg nešiai pradeda platinti lie-
tuvišką raš tą. Spalvingas XIX a. Lie-
tuvos kaimo gyvenimas, humoras,

nuotykiai, pavo jai – visa tai patiria
plevėsa Jurgis, susipažinęs su knyg-
nešiu Mažvydu. Vaidina puikūs akto -
riai: Laisvūnas Raudonis, Valerijus
Javsejevas, Vy tau  tas Kupšys, Min-
daugas Papinigis.

Po filmo vyko norvegų kompani-
jos  ,,Norwex” produktų pristatymas.
Gaminius  apibūdino Birutė Putvins -
kas. Visų produktų tikslas – gerinti
gy  venimo kokybę, mažinant chemi -
kalų naudojimą buityje. Supratome,
jog šie valymo ir asmens higienos
pro duktai padės sutaupyti pinigų ir
laiko, pagerins sveikatą ir sukurs
sveikesnę bei švaresnę aplinką.  

Nuoširdžiai dėkojame Rasai ir
Li  nui už malonų priėmimą. Buvo
gera pabendrauti, sužinoti šį bei tą
naujo. Linkime ir ateityje organi zuo -
ti panašius renginius, į kuriuos, tiki -
mės, atvyks gausesnis svečių būrys.

Tiek daug pagalbos nemokamai!
Chicago, IL

Popietė Šaulių namuose

Paskaitininkė Carole Harris (3-ia iš d.) su pokalbio „Moteris ir verslas” dalyviais Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Rūtos Akelaitytės nuotr.

Vaikai pažino  Lietuvos istoriją ir margučių skutinėjimo meną

Išskutinėtus velykaičius buvo galima ir paragauti.                                                                                                                           Ritos Janz nuotraukos  

Mano pirmasis išskutinėtas kiaušinis.

Ibianskienė ir Asta Zimkus. Vieni vai-
kai kaip įmanydami tiksliau stengėsi
atkartoti jiems pateiktus tradicinius
margučių raštus, kiti leido pasireikšti
savai vaizduotei. Na, o patys greičiau-
sieji ir nekantrausieji, pirmieji kiau-
šinius numarginę ir jų paskanauti su-
spėję moksleiviai turėjo progos apžiū-



Ambasadoriaus dr. Vytauto
A. Dambravos iniciatyva
2013 metais atsikūrusi atei-

tininkų teisininkų studentų korpo-
racija Iustitia (šiuo metu veikia Vil-
niaus universitete) š. m. liepos 12
die ną Ateitininkų suvažiavimo
metu (Vilniaus įgulos karininkų ra-
movė, Pamėnkalnio 13, Vilnius) pla-
nuoja organizuoti ateitininkų tei-
sininkų susitikimą ir galbūt – at-
skirą darbo grupę. Korporacijos na-

riai norėtų užmegzti ryšius su užsienyje gyvenančiais ateitininkais teisini-
ninkais, ypač tais, kurie žada atvykti į AF suvažiavimą. Susidomėjusius stu-
dentus ir praktikuojančius teisininkus, norinčius prisidėti prie korporacijos
veiklos prašome rašyti Vaidotui A. Vaičaičiui – vaidotas1@hotmail.com
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Suvažiavimas ir tradicinė vakarienė
Šeštadienį, balandžio 26 d. 4 val. p. p. 

Ateitininkų namuose

Ateitininkų Šalpos Fondo (AŠF) tiklas yra remti ateitininkų veiklą ir ugdyti lie-
tuvišką jaunimą. Kasmet šiems tikslams AŠF paskiria finansinę paramą. Per
pereitus metus  buvo paremti Ateitininkų namai, ,,Ateities” žurnalas,  dr. Jus-
tino Pikūno knygos išleidimas, dr. Petro Kisieliaus DVD paruošimas ir mo-
nografijos rašymas bei Užsienio lietuvių sielovados konferencija. 

AŠF kasmet sušaukia narių suvažiavimą, kuriame AŠF taryba ir valdyba pri-
stato veiklos pranešimus, renkami nauji tarybos nariai, vyksta revizijos ko-
misijos pranešimas ir bendrai aptariami AŠF reikalai ir tolimesnė veikla. Š.m.
suvažiavimas įvyks šeštadienį, balandžio 26 d., 4 val. p. p.  Ateitininkų namuo -
se, Lemonte. 

Po suvažiavimo Ateitininkų namuose, 6 val. v. vyks tradicinė vakarienė. Me-
ninę programą atliks Vija Underytė ir Vitas Underys. Vakarienės pelnas remia
AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskam -
binus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu:
FLD85@aol.com.

AABS konferencijoje pranešėjai ir klausytojai. Iš k.: Danutė Grajauskaitė, Aldona Lingertaitienė, Vėjas Liulevičius, Monika Vygantaitė Sabalienė ir Indrė Čuplinskaitė. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Katalikiškos temos AABS konferencijoje
Yale universitete vykusioje pabaltiečių mokslinėje konferencijoje  dalyvavo ateitininkai bei LKMA nariai

Ateitininkų Šalpos Fondas • Ateitis Relief Fund, inc.
1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

AŠF

Pasidalinsime patirtimis, užmegsime ryšius

Programoje: ,,ŠAAKalbos” • Ambasadorius Žygimantas Pavilionis
Šv. Mišios – Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje

ŠIAURėS AMERIKOS ATEITININKŲ
KONFERENCIJA

2014 RUGPJŪČIO 15-17 d.  •  WASHINGTON, DC.

Spaudoje buvo ir dar bus aprašymų apie kovo
13–15 dienomis vykusią Association for the
Advancement of  Baltic Studies (AABS) kon-

ferenciją Yale universitete, New Haven, CT. Konfe-
rencijoje dalyvavo maždaug 550 (gal net daugiau)
mokslininkų iš daugiau nei 22 kraštų: Lietuvos, Lat-
vijos, Estijos, Australijos, JAV, Kanados, Prancūzi-
jos, Brazilijos ir kitur. 

Konferencijoje buvo gera proga įsigilinti į įvai-
rias mokslo sritis – antropologiją, istoriją, lingvis-
tiką, literatūrą, muziką, pedagogiką, politinius, te-
atro, religijos mokslus, žiniasklaidos ypatybes.
Viena konferencijos dalyvė, ateitininkė, dabar gy-
venanti Bostone, po konferencijos prisipažino, kad
ji jautėsi lyg dalyvavusi Moksleivių ateitininkų Žie-

mos kursuose, Dainavoje. Ir iš tikrųjų, tempas buvo
greitas, žinių pasisėmimas didžiulis, o konferencijos
dalyviai, kaip ir Žiemos kursuose dalyvavusieji,
jautėsi pasitobulinę ir praturtėję. 

Šioje konferencijoje buvo nemažai lietuvių
mokslininkų, jų tarpe ir Lietuvių katalikų mokslo
akademijos (LKMA) narių ir ateitininkų. Vieni skai -
tė pranešimus, kiti buvo klausytojai, aktyviai įsi-
jungiantys į diskusijas. Pranešimai konferencijoje
buvo skaitomi anglų kalba.

Kai kurie katalikai mokslininkai konferenci-
joje kalbėjo savo profesinio tyrimo srities temomis,
kurios nėra katalikų teologinio ar religinių studijų
pobūdžio. Pvz., pirmą konferencijos dieną, ketvirta -
dienį, sesijoje apie ankstyvą žydų bei karaimų gy-
venimą bei kultūrą, LKMA narys, dr. Aleksandras
Gedmintas (State University of  New York at Delhi)

kalbėjo tema, kurią jis gvildena jau kurį laiką (ir
dalį pristatė 2011 m. LKMA suvažiavime Putname,
CT), t. y. apie Lietuvos karaimų istoriją bei dabar-
tinę jų padėtį („Genesis, Evolution, and Decline of
the Karaim Community of  Lithuania”). Šeštadienį

Korporacija IUSTITIA laukia katalikų 
teisininkų, advokatų ir teisės studentų 

Daugiau žinių apie Lietuvių katalikų mokslo aka-
demiją išeivijoje rasite tinklalapyje: www.lkma.org.
Norintys tapti nariais, malonėkite parašyti: mgir-
nius@lkma.org. Susidomėję Association for the Ad-
vancement of Baltic Studies veikla daugiau žinių ra-
site: www.aabs-balticstudies.org
Abi organizacijos priima visus, kurie domisi jų už-
sibrėžtais tikslais.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Nukelta į 7 psl.



skirtingų šalių –  Stasį Šalkaus kį iš
Lietuvos ir Lionel Groulx iš Quebec
provincijos Kanadoje. Šie du katalikai
mokslininkai savo asmenybėmis,
veikla ir raštais stengėsi suburti ir su-
aktyvinti katalikų veiklą savo vieto-
vėse. Nors abu vienu metu gyveno
Šveicarijoje, nėra įrodymų, kad vie-
nas kitą pažinojo. Abu buvo žurnalų
redaktoriai, akademikai, intelektua-
lai. Šalkauskis savo  „oponentą” matė
iš vidaus – pačioje Lietuvoje, kur, jis

jautė, reikia atsidaryti pasaulio uni-
versalumui ir bręsti tikėjimo supra-
time. (Pranešimo metu  klausytojai
taip pat buvo supažindinti su ateiti-
ninkų sąjūdžiu). Kita vertus, Groulx
jautė išorinį pavojų Quebec provinci-
jos prancūzams iš pačios Kanados –
pavojų prancūzų kalbai, kultūrai ir
ekonomikai.  Socialiniai mokslai, jo
ma nymu, turi būti įpinti į kataliky-
bės supratimą.

Šie pateikti keli pavyzdžiai rodo,
kad lietuvių ir katalikų temos bei pra-
nešimai gali būti mokslinės konferen-
cijos, kaip vykusios šiemet Yale uni-
versitete, integrali dalis. Tyrimų ir ži-
nių pasidalinimas ir viešinimas gali
sulaukti įvairių teigiamų rezultatų.
Mokslininkai paprastai stengiasi pa-
žvelgti į kokį lietuvišką fenomeną, as-
menybę ar istorinį įvykį per naują pri-
zmę. Galima susilaukti kitų moksli-
ninkų dėmesio. Studentams – tai pro -
ga pasirinkti ir nagrinėti temas, susi -
jusias su lietuviška ar katalikiška te-
matika, tuo pačiu įsigyjant mokslinio
darbo pristatymo patirties. 

Be to, 2014 m. Yale konferencijos
da lyviai iš Lietuvos bei svetur gyve-
nantys, turėjo progos pasidalinti savo
žiniomis, bendrauti ir pasisemti naujų
žinių apie Baltijos šalis. Reikia tikėti,
kad paminėti mokslininkai ir jų pra-
nešimų temos neliks svetimi ateiti-
ninkų renginiuose, kursuose, konfe-
rencijose bei stovyklose. 
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ateitininkė, buvusi „Ateities” žurnalo
redaktorė Emilija Pundziūtė-Gallois
(Sciences Po, Paris), sesijoje apie viešą
diplomatiją XX amžiaus pabaigoje,
skaitė pranešimą apie diplomatinę
aroganciją („Diplomacy of  Arrogance:
The Case of  Russia in the Baltic Sta-
tes”). 

Tačiau buvo pranešimų ir katali-
kiška tematika. Du pavyzdžiai – tai
dviejų teologijos ir religinių mokslų
dėstytojų – Aldonos Lingertatienės ir
Indrės Čuplinskaitės – pranešimai
skirtingose konferencijos sesijose
penktadienį. Pirmoji, St. John’s Se -

mina ry (Boston, MA) dėstytoja, kal-
bėjo apie seserystę ir galią („Sister-
hood and Power: Unlikely Heroines in
Lithuania during the Soviet Period”).
Antroji, St. Joseph’s College (Univer-
sity of  Alberta Edmonton, Kanada)
dėstytoja, pristatė du skirtingus kata-
likų veikėjus – lietuvį ir Kanados
prancūzą („The Catholic Nation on the
Baltic and the St. Lawrence: Šalkaus-
kis and Groulx”). Abi prisipažino, kad
jų tyrimai tik pradėti ir jos žada to-
liau tyrinėti savo pasirinktas temas. 

Aldonos Lingertaitienės tyrimo
laukui impulsą davė pernai išleista
knyga „Laisvė ir tikėjimas: krikščio-
niški trileriai sovietmečiu”, kurią su-
darė „Bernardinų” vyr. redaktorius
Andrius Navickas ir „Ateities” žur-
nalo redaktorė Reda Sopranaitė. Kaip
ir knygoje, jos pranešime pagerbtos
moterys, kurios sudėtingomis soviet-
mečio sąlygomis išsaugojo tikėjimo
šviesą ir katalikiškas vertybes. Tai
XX a. 8-to dešimtmečio jaunos ir vy-
resnės moterys, kurios padėjo pa-
ruošti ir į Vakarus išvežti ,,Lietuvių
Katalikų Bažnyčios kronikos” me-
džiagą, rankraščius ir mikrofilmus.
Kai kurios jau buvo suaugusios, kitos
tik gimnazistės. Tyrimas pagrįstas pa-
sikalbėjimais su tomis herojėmis.  

Indrė Čuplinskaitė pristatė du
mokslo žmones, katalikus veikėjus,
kalbėdama apie jų gyvenimų panašu-
mus ir skirtumus jų gyvenamojo lai-
kotarpio istoriniuose rėmuose.  Sa vo
tyrimo objektui pasirinko du vyrus iš

Renginys buvo pratęstas LR am-
basadoje, kur savo knygą ,,Sibi-
ro vaikai” svečiams pristatė Ire-

na Arienė-Aras, o viena iš knygos he-
rojų yra Rasos Juknevičienės mama,
Dainora Urbonienė. Ambasadorius Žy-
gimantas Pavilionis savo kalboje sakė,
kad 1949 m. trėmimai – tai tragiška is-
torijos pamoka, kurios negalime už-
miršti. ,,Su p. Irena mes susitikome Los
Angeles, kur ji man padovanojo ir pri-
statė savo knygą, netrukus, kelionės
metu aš perskaičiau šią knygą, net
ne įtardamas, kad vienas šios knygos
herojų yra p. Rasos Juknevičenės ma -
ma. Ši knyga išties sukrečianti, nes pa-
sakojama vaiko akimis, tai ką matė ir
išgyveno vaikai. Kaip buvo išdrasko-
mos šeimos ir žmonės pasmerkti mir-
čiai. Aš pats su žmona Li -
na auginu keturis vai-
kus, gal dėl to priėmiau
šią istorija taip artimai.
Mes privalome atminti
tragiškus įvykius, kad
šie nepasikartotų.”

Ambasadorius prisi-
minė pokalbį, kai Daino-
rai Urbonienei jis paci-
tavo JAV prezidento Ro-
nald Reagan žodžius, kad
kiekviena karta, bent
kar tą kovoja dėl savo lais-
vės. ,,P. Dainora mane pa-
taisė, sakydama, deja, bet
mūsų krašte žmonės ko-
voja bent du kartus. Aš
tuomet susimąsčiau, kad
mano kartos kova vyko
1991 sausio 13, o dabar-

Emilija Pundziūtė-Gallois

Seimo narė R. Juknevičienė su mama Dainora Urboniene

Aldona Lingertaitienė

LR ambasadoje paminėtos tremties ir įstojimo į NATO sukaktys

tiniai įvykiai rodo, kad galbūt panaši
kova artėja vėl.”

Rasa Juknevičienė tardama svei-
kinimo žodį susirinkusiems svečiams
džiaugėsi, kad Lietuva pasirinko aišku
vakarietišką kelią ir mes esame sau-
gomi transatlantinės saugumo bendu-
romenės. ,,Nenoriu ir negaliu įsivai-
duoti, kaip šiandien gyventų Lietuva,
jeigu būtume pasirinkę kitą kelią ir ne-
tapę NATO nare. Įvykiai Ukrainoje
parodė, kad mūsų Rytų kaimynai nėra
tokie, kokiais juos įsivaizdavo Vakarų
valstybės. Lietuviai privalo išlikti bud-
rūs, nors palyginti su Ukrainos, Mol-
dovos ar Gruzijos gyventojais, mūsų
tautiečiai gali miegoti daug ramiau”.

Savo prisminimais apie savo išgy-
venimus tremtyje pasidalino Dainora

LR ambasadorius Ž. Pavilionis pristato renginio dalyvius Ludo Segers nuotraukos

Urbonienė, kuri tremtyje, Sibire, pra-
leido beveik šešerius metus. Jos šeima
buvo atskirta ir ištremta į Sibirą, kai
jai buvo 10 metų, o jos jaunesniam
broliukui Arūnėliui tuomet tebuvo
vos dveji – broliukas, deja, neišgyveno
tremties sąlygų, bado ir šalčio. Savo pri-

siminimais taip pat pasidalino knygos
„Sibiro vaikai” autorė Irena Arienė-
Aras – ji Sibire praleidusi penkerius
metus, jos šeima buvo atskirta ir iš-
tremta už tai, kad turėjo ūkį.

LR ambasados Washingtone info

Kovo 25-ąją Lietuvos Respublikos ambasada kartu su JAV viešinčia Lietuvos Res-
publikos Seimo nare Rasa Juknevičiene minėjo 10-ies metų narystės NATO jubiliejų.
Kartu buvo paminėtos ir masinių sovietinių trėmimų 65-osios metinės. Ambasa -
dorius Žygimantas Pavilionis kartu su Seimo nare Rasa Juknevičiene prie Ko-
munizmo aukoms atminti skirto memorialo, 1949 metų Kovo 25-osios masinių
Baltijos valstybių piliečių trėmimo į Sibirą aukų pagerbimui, padėjo atminimo vai-
niką.

Atkelta iš 6 psl.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kovo 22 ir 23 dienomis Čikagos
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
var žy bose sužaista net 10 regu-

liaraus se zono priešpaskutinio turo
rungtynių. Stipriausių komandų gru-
pėje dvi svarbias pergales per dvejas sa-
vaitgalio rungtynes iškovojo ir į pir-
mąją turnyrinės lentelės vietą pakilo
„Rad viliškio” krepšininkai. Praėjusį
sa vaitgalį taip pat pagerintas lygos re -
zultatyvumo rekordas.

Į aukščiausius čempionato apdo va -
nojimus šiemet itin rimtai nusitaikę
triskart ČLKL čempionai „Rad viliškio”
krepšininkai po pergalių prieš „M
Brothers” (77:65) ir „Litua nicos” (87:79)
komandas iškopė į ČLKL turnyrinės
lentelės viršūnę.

Po dviejų pergalių trečiąją vietą po
reguliaraus sezono rungtynių už -

sitikrino „Lituanicos” krepšininkai.
Per vieną varžybų dieną, šeštadienį, jie
77:54 nugalėjo „Švyturio” ir 73:70 –
„Atleto” komandas.

Pagal tarpusavio dviejų šio sezo no
rungtynių rezultatus ČLKL pirmą vie-
tą „Radviliškio” komandai užleidę „M
Brothers” krepšininkai, atsigriebė
rungtyniaudami su „Žemai ti jos” ko-
manda. Savo varžovus jie su triuškino
rezultatu 83:50.

Dar vieneriose stipriausių septy-
nių ČLKL komandų grupės rungtynė-
se „Atleto” krepšininkai rezulta tu 66:57
nugalėjo turnyrinės lentelės kaimynus
„Švyturio” krepšininkus. Po šių rung-
tynių tapo aišku, kad šios dvi koman-
dos tarpusavyje savo jėgas išmėgins ir
ČLKL ketvirtfinalyje.

Dėl „Iššūkio” taurės kovojančių
komandų grupėje vyriausia
čempio nato komanda – „Žalgi-

ris-35” rezulta tu 85:80 įveikė jauniausią
ČLKL ko mandą – „Prima-Lituanica”.
Šiose rungtynėse pasiektas naujas šio
sezono rezultatyvumo rekordas. Jį pa -
siekė 42 taškus pelnęs ČLKL va dovas
Aurimas Matulevičius. Per tris kėli-
nius, 30 žaidimo minučių (pirmajame
kėlinyje krepšininkas nerungtyniavo)
jis pataikė 10 iš 18 mestų dvitaškių, 4 iš
10 – tritaškių bei 10 iš 13 – bau dos me-
timų. Beje, ankstesnis čempionato re-
kordas – 40 taškų – taip pat priklausė
rezultatyviausiam ČLKL žaidėjui A.
Matulevičiui.

Jaunieji „Prima-Lituanica” krep -
šininkai savaitgalį pralaimėjo dar dve-
jas rungtynes: 62:72 nusileido „Liet-
kabeliui” ir 55:57 – „Lietavai”. Po šios
pergalės „Lietava”, prieš at krin -
tamąsias varžybas, užsitikrino pir-
mąją turnyrinės lentelės vietą, kurią
lėmė tarpusavio rungtynių su „Jauni-
mo” komanda palankesnis taš kų san-
tykis.

Pirmąją pergalę antrojo etapo var-
žybose iškovojo „Stumbro” krep -
šininkai, kurie 69:54 privertė pa si duoti
„Žemaitijos” komandą.

11-ojo ČLKL čempionato regulia-
rusis sezonas baigsis kovo 29 d., šešta-
dienį, po to komandos pradės atkrin-

tamąsias – „play-off ” varžybas. Pa-
skutinėse II etapo varžybose susitiks:
„Atletas” – „Stumbras” (2 val. p. p.),
„Compass-Kunigaikščiai” – „Žal giris-
35” (3:20 val. p. p. ), „Švyturys” – „Rad-
viliškis” (4:40 val. p. p.), „M Brothers”
– „Lituanica” (6 val. v.).

Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL) septintojo sezono finale ba lan -
džio 13 d., sekmadienį, 7 val. v. su sitiks „Atlantic Express” ir „Pane vėžio”
komandos. Tai paaiškėjo po kovo 23 d. PLC salėje Lemonte vyku sių pus-

finalio rungtynių.
Prieš pusfinalio varžybas 4–6 vietas po reguliaraus sezono varžybų taip pat

turėjo galimybę patekti į stip riausių keturių komandų trejetą ir kovoti dėl
čempionato apdovanojimų. Šiame trijų komandų mini turnyre stipriausi buvo
„Smūgio” tinklinin kai. Jie rezultatu 30:20 įveikė „Šiau lius” ir 30:16 – „Pilėnų”
sportininkus. „Šiaulių” ir „Pilėnų” dvikovoje 30:27 pergalę šventė šiauliečiai. 

Tuoj pat po šių varžybų vykusia me pirmajame pusfinalio susitikime „At-
lantic Express” tinklininkai re zultatu 2:1 (21:25, 26:16, 25:21) įveikė „Smūgio” ko-
mandą. Kitose pusfina lio rungtynėse „Panevėžio” tinkli ninkai po dramatiškos
trijų setų ko vos, tokiu pat rezultatu 2:1 (25:22, 22:25, 27:25) įveikė „Gubernijos”
ko mandą.

Abejose pusfinalio rungtynėse už virė atkaklūs mūšiai tinklinio aikš telėje,
kurioje sėkmė lydėjo ir ke lias į finalą atsivėrė „Atlantic Ex press” ir „Panevė-
žio” komandoms. Šiame sezone jos, rungtyniaudamos tarpusavyje, pasidalino
po pergalę: pirmojo rato susitikime 3:0 stipresni buvo panevėžiečiai, o atsako-
mojoje dvikovoje tokiu pat rezultatu 3:0 pergalę šventė „Atlantic Express” tink-
lininkai. Taigi, komandų galimybės prieš lemiamą kovą – vienodos.

Beje, „Atlantic Express” komanda ALTL čempionų taurę į viršų kėlė net ke-
turis kartus, o „Panevėžio” ko mandai tai bus antrasis finalas: tre čia jame ALTL
sezone panevėžiečiai turėjo pripažinti „Gubernijos” ko man dos pranašumą.

Amerikiečių „C1” grupės ledo ri tulio varžybose sėkmė lydėjo lietuvių
„Bal tics” ledo ritulio komandą, kuri tapo žiemos sezono čempione.

Lemiamose rungtynėse, finale „Baltics” ledo ritulininkai po pratęsimo,
re zultatu 6:5 nugalėjo „Thurst” komandą ir tapo čempionais.

Po nesėkmingai prasidėjusių rungtynių (0:2), „Baltics” komandai pa vyko
įsiveržti į priekį 3:2, tačiau vėliau teko vytis varžovus (3:4, 4:5, 5:5). Pratęsus
rung tynes, greito puolimo metu „Baltics” pavyko pelnyti lemiamą įvartį,
kuris šiai ko mandai tapo auksiniu.

Tos pačios „C1” grupės kitos ko mandų grupės finalą pasiekė ir kita lietu-
viška ledo ritulio komanda – „Atlantic Express”. Deja, ji lemiamo se rungty-
nėse 4:7 turėjo pripažinti „Bombers” ledo ritulininkų pranašu mą ir turėjo ten-
kintis antrąja vieta.

ČLKL vadovas, „Žalgiris-35” ko mandos žai-
dėjas, Aurimas Matu levičius (su kamuoliu)
– pasiekė naują ČLKL rekordą – įmetė 42
taškus.

„Baltics” ledo ritulininkai – amerikiečių ledo ritulio žiemos turnyro čempionai!

Pirmauja ,,Radviliškio” komanda

Dėl stipriausios tinklinio 
ko mandos vardo varžysis 

,,Atlantic Express” ir ,,Panevėžys” 

A. Matulevičius pagerino ČLKL rekordą

Ledo ritulio turnyre – lietuvių „Baltics” ledo
ritulininkų pergalė

ŠALFASS 
senjorų 
turnyras
Balandžio 4–6 dienomis ČLKL krepši-
ninkai krepšinio aikštelę laikinai
užleis ŠALFASS senjorų koman dų
dalyviams. Tris savaitgalio dienas
Čikagoje vyksiančiame ŠALFASS sen -
jorų krepšinio turnyre šiemet var -
žysis 6 komandos: Čikagos „Žalgi ris-
35”, „Lituanica”, „Jaguarai”, „Že mai tija”,
„Florida” ir Detroito „Ko vas”.

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai

1. „Radviliškis” 15 2
2. „M Brothers” 15 2
3. „Lituanica”  13 4
4. „Atletas”   11 6
5. „Švyturys” 9 8
6. „Žemaitija” 8 10
7. „Stumbras”  7 10  

„iššūkio” taurė

1. „Lietava”      8 9
2. „Jaunimas”         8 9
3. „Lietkabelis”   7 10
4. „Prima-Lituanica” 3 14
5. „Compass-Kunigaikščiai” 3 13
6. „Žalgiris-35”  3 13 DRAUGAS 773-585-9500



Vatikanas (ELTA) – Ketvirta-
dienį, kovo 27 d. Vatikane įvyko pir-
masis JAV prezidento Barack Obama
ir popiežiaus Pranciškaus susitiki-
mas. Tiesioginis B. Obama ir Pranciš-
kaus pokalbis yra galimybė sušvel-
ninti įtemptus B. Obama administra-
cijos ir Romos katalikų bažnyčios san-
tykius.

Baltųjų rūmų pranešime tei-
giama, kad Prezidento ir pontifiko po -
kal byje vyravo ,,bendras įsipareigoji-
mas kovoti su skurdu ir didėjančia ne-
lygybe”, konfliktais ir religinės lais-
vės suvaržymais. Taip pat atsargiai
buvo paliestos prieštaringai vertina-
mos temos – tos pačios lyties santuo -
ka, kontracepcija ir abortai. B. Obama
oficialiai pakvietė  popiežių Pranciškų
kitais metais apsilankyti JAV.

JAV prezidento patarėjas nacio-
nalinio saugumo klausimais Ben Rho-
des teigė, kad popiežius įkvepia B.
Obama, kuris žavisi Pranciškaus bū -
du, kaip jis motyvuoja žmones pasau-
lyje pasiųsdamas vienybės ir lygybės
žinią. B. Obama į Romą atskrido po
trijų dienų pokalbių su Europos Są-
jungos vadovais Nyderlanduose ir
Briuselyje.

Po susitikimo su popiežiumi JAV
vadovą prezidento rūmuose pasitiko
Italijos vadovas George Napolitano.
JAV prezidentas taip pat susitiko su
Italijos ministru pirmininku Matteo
Renzi, dalyvavo spaudos konferenci-
joje, apsilankė Romos Koliziejuje, ku-
ris laikinai bus uždarytas lankyto-
jams. 
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Iš kosmoso nuskambėjo D. Grybauskaitės sveikinimas

Vilnius (ELTA) – Lietuviškas pa-
lydovas ,,LituanicaSAT-1” perdavė iš
anksto įrašytą Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės palinkėjimą – ,,Linkėjimai
visiems lietuviams visame pasaulyje”.
Lietuvos Prezidentė tapo pirmąją ša-
lies vadove pasaulyje, kurios balsas ir

sveikinimas buvo transliuojamas iš
kosmoso.

Radijo ryšio mėgėjams kovo 22–24
dienomis keletą kartų pavyko užfik-
suoti Lietuvos prezidentės sveikinimą,
kuris dar ne kartą turėtų nuskambėti
iš kosmoso.

Panevėžyje išdalyti ,,Auksiniai scenos kryžiai”

Panevėžys (ELTA) – Tarptautinę
teatro dieną, kovo 27 d., Juozo Miltinio
dramos teatre Panevėžyje ,,Auksiniais
scenos kryžiais” apdovanoti geriausi
2013-ųjų metų teatralai.

Metų režisiere tapo Lietuvoje gy-
venanti amerikietė Yana Ross, Nacio-
naliniame dramos teatre režisavusi
spektaklį ,,Mūsų klasė”.

Geriausių metų aktorių apdova-
nojimus atsiėmė Oskaro Koršunovo
,,Žuvėdroje” vaidmenis kūrę artistai –
metų aktore tapo Nelė Savičenko, spek-
taklyje atlikusi Irinos Arkadinos vaid-
menį, metų aktoriumi išrinktas Mar-
tynas Nedzinskas, O. Koršunovo spek-
taklyje sukūręs Trepliovo vaidmenį. 

Už gyvenimo nuopelnus Panevė-

žyje apdovanotas ilgametis Klaipėdos
dramos teatro režisierius Povilas Gai-
dys. Per penkiasdešimt metų teatre re-
žisierius pastatė apie 80 spektaklių. Jį
sveikino kultūros ministras Šarūnas
Birutis.

Filipinuose sukilėliai sudėjo ginklus

Manila (ELTA) – Filipinų vy-
riausybė ir didžiausia šalyje musul-
monų sukilėlių grupė „Moro islamis-
tinis išsivadavimo frontas” pasirašė
taikos susitarimą, nutraukusį 45-erius
metus trukusį konfliktą Mindanao sa-
loje.

Skaičiuojama, kad beveik pusę
amžiaus trukęs konfliktas Filipinų
pietuose nusinešė mažiausiai 120
tūkst. gyvybių, o musulmonų separa-
tistų ir maoistų parti-
zanų koviniai veiksmai
atbaidė nemažai poten-
cialių investuotojų gam-
tiniais ištekliais turtin-
gose vietovėse.

Musulmonų sukilė-
liai pažadėjo išformuoti
partizanų būrius, ati-
duoti ginklus ir atkurti
vietos bendruomenes,
tuo tarpu Filipinų vy-
riausybė pažadėjo auto-
nomiją savivaldos, eko-
nomikos ir kultūros sri-
tyse.

Nors istorinis susi-
tarimas ir įvyko, grėsmę
ilgalaikei taikai vis dar
kelia nedidelės Moro se-
paratistų grupuotės, nu-
sikaltėlių gaujos ir su

„Al Qaeda” susiję islamistai.
Taikos sutartis vainikavo beveik

17 metų trukmės derybas, prie kurių
stipriai prisidėjo Malaizija. Galuti-
niame dokumente įrašyti visi iki tol
pasiekti susitarimai, įskaitant val-
džios ir finansinių resursų padali-
jimą, taip pat atskiras policijos pajė-
gas autonominėje musulmonų apgy-
vendintame Bangsamoro regione.

JAV Kongresas: Rusija gali mėginti užgrobti Baltijos šalis

B. Obama susitiko su popiežiumi Pranciškumi

Siūloma suteikti teisę pase įrašyti tautybę

Danija siunčia 6 naikintuvus Baltijos šalims

Vilnius (ELTA) – Seimo Žmogaus
teisių komitetas, svarstęs Paso įstaty-
mo pakeitimo projektą, pritarė siūly-
mui leisti pase įrašyti asmens duome -
nis apie tautybę. 

Vertinant būtiną techninį pasi-
rengimą ir lėšų poreikį įstatymo įgy-
vendinimui, jis įsigaliotų nuo 2015
metų liepos 1 dienos. Jam įsigaliojus,

piliečio rašytiniu prašymu į Lietuvos
Respublikos pasą galėtų būti įrašoma
tautybė. Ši nuostata būtų taikoma
naujai išduodamiems pasams. 

Komitetas nepritaria, jog duome-
nys apie tautybę būtų įrašyti ir į as-
mens tapatybės kortelę, nes tam nėra
techninių galimybių. 

Vilnius (BNS) – JAV  Kongreso
karinės tarnybos komiteto nariai res-
publikonai perspėjo, kad Rusija gali įsi-
veržti į rytų ir pietų Ukrainą, Moldo-
vos Padnestrės regioną ir siekti už-
grobti Baltijos šalių teritorijų.

Anot CNN, toks perspėjimas yra
įslaptintame Kongreso narių laiške
Baltiesiems rūmams. Šis laiškas pa-
skelbtas po to, kai JAV kariuomenės ir
žvalgybos pareigūnai pateikė Kong-
resui informaciją apie galimus Rusijos
veiksmus.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius kovo 27 d. sakė,
kad Rusija neturi pajėgumų kėsintis į

NATO šalis.
Tačiau L. Linkevičius neatmetė ga-

limybės, kad po Krymo aneksijos
Maskva gali bandyti įsiveržti į Rytų
Ukrainą ar Moldovą.

„Neperspektyvu kalbėti apie Bal-
tijos šalių ataką. Kas yra tikrai grėsmė,
tai tolesnė invazija Ukrainos teritori-
joje, minėjau ir Moldovą. Tam tikrai
reikia užkirsti kelią, nes perbraižinė-
ti Europos sienas 21 amžiuje, ypač kai
tai daro Jungtinių Tautų Saugumo
Ta rybos nuolatinė narė, yra labai grės-
mingas faktas”, – sakė ministras.

Lietuva kovo 29 dieną mini dešim -
tąsias narystės NATO metines.

Kopenhaga (ELTA) – Danija siun-
čia 6 naikintuvus Baltijos šalims, siek-
dama padėti vykdyti oro policijos mi-
siją regione, kuriame  po Rusijos įvyk -
dy tos Krymo aneksijos įtampa ne-
slūgsta.

F-16 naikintuvai papildys išplėstą
NATO oro policijos misiją Baltijos ša-
lyse.

Numatyta, kad misija prasidės ge-
gužės 1 dieną ir tęsis iki rugpjūčio pa-
baigos. Danijos prisidėjimas prie mi-

sijos yra ,,bandymas pareikšti solida-
rumą Baltijos valstybėms dabartinėje
situacijoje”.

Prancūzija praėjusią savaitę pa-
siūlė pasiųsti keturis naikintuvus į
Baltijos šalis ir Lenkiją siekiant su-
stiprinti oro policijos misiją regione.

Tai pranešta po to, kai JAV nu-
sprendė sustiprinti karinį bendradar-
biavimą su Lenkija ir Baltijos valsty-
bėmis siekiant parodyti solidarumą po
Rusijos intervencijos Ukrainoje. 

JAV ambasadorė užtikrino Lietuvai saugumą
Kaunas (Kauno savivaldybės info)

– JAV yra pasirengusi užtikrinti Lie-
tuvos ir kiekvienos NATO narės sau-
gumą. Tokia poziciją išreiškė kovo 27
dieną su Kauno meru Andriumi Kup-
činsku susitikusi JAV ambasadorė
Lietuvoje Deborah A. McCarthy. Am-
basadorė dar kartą priminė, jog JAV
nuolat stebi situaciją rytinėje Europos
dalyje ir esant reikalui yra pasirengusi
įvesti naujas sankcijas agresorei. Anot
D. McCarthy, tokios nuomonės laikosi
ir praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjęs
JAV viceprezidentas Joe Biden. „Mes
vykdysime NATO aljansui duotus pa-
žadus. Lietuva puikiai pasirodė tarp-
tautinėje arenoje, žaibiškai reaguoda-
ma į įvykius Ukrainoje. Lietuva, kaip
ir visos NATO ir ES narės, privalo veik-
ti išvien. Šiuo metu vieni svarbiausių
uždavinių yra stiprinti saugumą Bal-
tijos šalių virtualioje erdvėje bei kovoti
su iš Rusijos sklindančia propaganda”,

– pabrėžė JAV ambasadorė. Vizito
metu buvo kalbama apie energetinės
nepriklausomybės nuo Rusijos siekį
bei galimybę po kelių metų Lietuvai
dujas importuoti iš JAV. Ambasadorė
taip pat domėjosi Kaune vykdomais
energetiniais projektais. „Pastarai-
siais metais mes darome konkrečius
žingsnius siekdami ištrūkti iš Kauno
termofikacinės elektrinės monopolio.
Investuojame į miestui priklausan-
čius šilumos gamybos šaltinius, taip
pat laukiame bendrovės „Fortum
Heat” investicijų į atliekų deginimo jė-
gainę”, – sakė Kauno vadovas A. Kup-
činskas. Kauno meras kartu su JAV
ambasadore sutarė daugiau dėmesio
skirti atnaujinant miestų partnerių –
Kauno ir Los Angeles – santykius,
skatinant bendradarbiavimą tarp vers-
lininkų ir viešojo sektoriaus atstovų.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Istorinė akimirka Filipinuose: musulmonų sukilėliai sudė-
jo ginklus.                                                          EPA-ELTA nuotr.

B. Obama Vatikane susitiko su popiežiumi
Pranciškumi. EPA-ELTA nuotr.
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– Ar namuose kalbate lietuviškai? Ar mokėtės lietu-
vių kalbos kursuose? 

Elaine: Mūsų seneliai kalbėjo lietuviškai. Gaila,
kad lietuvių kalba nebuvo perduota mūsų kartai. Ca-
rol labai domisi lietuvių kalba ir 2006 m. vasarą bai-
gė trijų mėnesių kalbos kursus Indiana University,
Bloo mington, ID – juos rėmė „Baltic Sum mer Studies
Institute” (BALSSI). Carol yra mūsų šeimos vertėja.
Ji iš vertė Lietuvos Vyčių 144-os kuopos tinklalapį ir
lietuvių kalbos grupės „Facebook” puslapį. Gal ne vi-
siškai tobulai, bet mums tai padeda ir primena ne-
užmiršti lietuvių kalbos. 

– Jūsų visa šeima aktyviai da lyvauja „Lietuvių dienose”,
Schuyl kill Mall, Frackville, PA. Kaip seniai jose talkinin-
kaujate? 

Elaine: Lietuvių dienos prasi dėjo 1914 m. Lake-
side Park, PA, Lie tuvių katalikų kunigų draugijos ini-
ciatyva. 1922 m. jos persikėlė į Lake wood Park, Bar-
nesville, PA. Čia vykdavo festivaliai, kurių tikslas
buvo su jungti šeimas, bendruomenę, kad žmonės ga-
lėtų pasidžiaugti ir pasidi džiuoti lietuvių kilme.
Apie 1978 me tus globoti šį renginį/festivalį pra dėjo
Lietuvos Vyčių 144 kuopa. Lakewood parkas užsidarė
1984 m. Kurį laiką šis metinis renginys vyko įvairiose
vie tovėse, kol pagaliau suradome nuo latinę vietą
Schuylkill Mall, Frackville, PA. Visa mūsų šeima ak-
tyviai talki ninkauja šiame festivalyje nuo 2000 m.,
kita labai aktyvi šeima yra Larry, John ir Paul
Domlakes. Mūsų duktė Carol atsakinga už reklamą,
144 kuopos tinklalapį ir 144 kuopos „Face book”
puslapį (www.kofl144weebly.com). Ji taip pat padeda
išdėstyti įvairius eksponatus Paveldo (Heritage)
kambaryje, visuo met pasipuošia tautiniais drabu-
žiais. O aš ruošiu kiekvienų metų temines parodas.
Šiais metais švęsime „Lie tuvių dienų” šimtmečio ju-
biliejų ir  parodos tema bus „Gintaras”.

– Kada Jūsų šeima pradėjo domėtis margučių dažy-
mu ir sku tinėjimu? 

Elaine: Aš pradėjau domėtis mar gučių dažymu
dar kai lankiau pradinę mokyklą. Mano mamos drau -
gė gavo margutį, kuris buvo papuoštas karoliukais
ir parodė jį mano ma mai. Nuo to laiko aš pradėjau
puošti margučius su karoliukais, o vėliau, būdama
septintame-aštuntame sky riuose, pradėjau puošti Fa-
berge stiliumi. Įvairių raštų rasdavau nuotrau ko se,
žurnaluose, knygose. Po kiek lai ko iš tėvelio išmokau
marginti kiau šinius su vašku. Gyvendami anglia-
kasių regione, namuose turė jom anglių ir dujų
krosnis. Iš bažny čios gaudavau žvakių, kurias tir pi -
nau ant anglių krosnies. Kai dar bu vau jauna, mano
teta vienuolė Nor berta man davė tris išskutinėtus
mar gučius. Man jie buvo labai įdo mūs. Tai skaičiau
ir varčiau įvairias knygas ir pati išmokau kaip
skutinėti kiaušinius. Abiejų margučių dailinimo
būdų išmokinau savo dukras Carol ir Christine. 

Christine yra tikra mūsų šeimos margučių me-
nininkė! Vieną margutį išskutinėti gali užtrukti net
kelias valandas.

Carol: Gimnazijoje netgi skai čiau pranešimą apie
šv. Velykų tradicijas Lietuvoje. Man buvo labai įdo-
mu ir mano mamytė man ir sesutei tas tradicijas per-
davė.  

Christine: Išmokau kiaušinius skutinėti kai bu-
vau jauna. Man buvo įdomu, ir mūsų mamytė mano
vyresnę sesutę Carol ir mane to išmokė. 2011 m. bai-
giau Duquesne Law School ir apsigyvenau Pitts-
burgh, PA. 2012 m. vasario 28 d. turėjau laikyti eg-
zaminą (State Law Bar Exam) ir kad atsipalaiduo-
čiau, skutinėjau margu čius. Kasdien žiūrėdavau
Martha Ste wart’s Show,  tvarkiau savo internetinę
margučių parduotuvę Etsy.com. Vie ną dieną gavau
el. paštu laišką iš Martha Stewart programos, kuri
ma ne kvietė dalyvauti jų laidoje ir pademonstruoti,
kaip marginti kiau šinius Velykų šventei. Martha Ste -
wart ruošė programą apie velykinius kiaušinius ir
norėjo išmokti naują būdą ar techniką bei parodyti
žiū rovams. 

Ji išbandė nesuskaičiuojamus kiau šinių dažy-
mo būdus, bet nie kuomet nebandė jų skutinėti.
Mano mama irgi yra didelė Martha Stewart gerbė-
ja. Aš tuojau paskambinau ma mai ir paklausiau jos,
ar ji nenorėtų dalyvauti Martha Stewart’s Show? Ma -
no mamytė nepatikėjo, kai jai pra nešiau, kad aš bū-
siu Martha Stewart laidos viešnia. 

Nuo pakvietimo dalyvauti Mar tha Stewart prog-
ramoje iki tos dienos kai pasirodžiau televizijoje, vis-
kas vy ko vėjo greitumu. Į TV laidą rei kėjo nusiųsti
savo video, kad ji ma tytų, kaip aš kalbu prieš kamerą.
Paruošiau margučius. Taip pat sura šiau visą mar-
gučių skutinėjimo procesą: nuo kiaušinio išpūtimo,
kiauši nio dažymo iki rašto skutinėjimo. 

Pateikiau Martha Stewart margučių dažų spal-
vas, kad ji galėtų išsirinkti patinkamą spalvą. Taip
pat reikėjo pateikti visus raštus, kad Martha galėtų
išsirinkti, kokį raštą ji norėtų skutinėti. Po poros sa-
vaičių su šeima jau keliavome į New Yorką repetuoti
Martha Stewart programoje. Dieną prieš laidą su-
sitikome su Martha Stewart asistentais, kuriems dar
sykį paaiškinau margučių dailinimo procesą. O jau
kitą dieną kartu su Martha Stewart rodėme žiūro -
vams margučių dažymo ir skutinėjimo meną. 

– Kokius įspūdžius paliko dalyvavimas Martha Stewart
televizijos laidoje? 

Christine: Mano susitikimas su Martha Stewart
buvo tikrai nuosta bus. Mūsų šeima labai vertina jos
dar bą, talentą ir kūrybingumą. Ne galėjau patikėti,
kad šis mano menas, kurio mokiausi nuo jaunystės,
su domino šią daug pasiekusią moterį. Tuo pačiu ži-
nojau – tai, ką mes kartu su mamyte ir sesute daro-
me, yra unikalu ir ypatinga. Jaučiausi, tarsi aš mo-
kinčiau savo draugę meno, ku ris man yra labai svar-
bus. Martha puikiai išskutinėjo savo pirmą mar gutį.
Po laidos  padovanojau jai keletą savo margučių. Ji
sakė, kad pasidės juos ant židinio atbrailos. Mano pa -
žintis su Martha Stewart ir dalyvavimas jos laidoje
buvo ypatingas parodytu dėmesiu lietuviškoms
margučių dailinimo tradicijoms.

Po dalyvavimo Martha Stewart’s Show sulaukiau
daug gražių atsilie pimų iš mūsų kaimynų ir šeimos
draugų. Žmonės domėjosi, kaip šis margučių daili-
nimo menas atsirado Lietuvoje. Juos taip pat domi-
no lietuviško meno tradicijos, kalba, kultūra ir is-
torija. 

– Ar Jūsų šeima pardavinėja margučius?
Elaine: Pardavinėjame margu čius per Lietuvos

Meilė Lietuvai išreikšta margučiuose
Atkelta iš 1 psl.

Vyčių suvažiavimą (Quincy, MA), „Lietuvių dienose”,
etniniuose festivaliuose, Kaziuko mugėse (Rockvil-
le, MD), Lietuvių festivalyje (Baltimore, MD),
Internatio nal Folk Festival (Pittsburgh, PA), Egg
Eggstravaganza (Uniontown, PA), Šokių šventėje
(Boston, MA). Taip pat parduodame parduotuvėse,
per kelias istorines draugijas ir internete –  Etsy.com
ir EBay. 

Christine: 2009 m. gavau užsa kymą iš New Yorko.
Prašė, kad iš skutinėčiau 220 margučių padovanoti
svečiams vestuvėse. Juos skutinėjau visą vasarą. Gau-
nu užsakymų iš vi sur. Netgi iš Australijos! Kiekvie-
nas margutis yra unikalus, skirtingas, kaip snaigės
– jos nevienodos. Kiek vienas margutis yra pasira-
šytas ir datuotas. 

– Ar Jūsų šeima skleidžia margučių dailinimo meną?
Nuo kada ir kur?

Elaine: Christine kasmet rodo margučių skuti-
nėjimo metodą „Lie tu vių dienose”. Luschas šeima su -
ruošė parodą Schuylkill County His torical Society.
Christine ten taip pat rodė margučių skutinėjimo
meną. Christine ir aš dalyvaujame ir de mons -
truojame margučių skutinėji mą International Folk
Festival ir Heinz History Center (abu –  Pitts burgh,
PA). Aš mokinu margučių skutinėjimo meno klasė-
je „Egg Retreat” Poconos mieste.

– Jūsų šeima ne tik sugeba margučius skutinėti, bet
ir daro šiaudinukus? Papasakokite apie tai. 

Carol: Mūsų šeima pradėjo daryti šiaudinukus
1999 m. rudenį. Mūsų mamytė Elaine Luschas daly-
vavo projekte „Treefest” Bloomsburg Theatre En-
semble, Bloomsburg mies te. Medžių augintojai pa-
dovanojo 150 medžių. Šie medžiai įvairių organiza-
cijų buvo papuošti, o vėliau pado va noti vargstan-
čioms šeimoms. Var žybos vyko tarp 10 gražiausiai pa -
puoštų medžių. Lietuvos Vyčių 144 Anthracite kuo-
pa nusprendė papuošti lietuvišką eglutę. Aplan -
kėme mažą muziejų angliakasių re gione, kur rado-
me gražių šiaudinukų pavyzdžių. Susitikome su
šiaudinukų menininke Annie Morgalis, kuri pa ro dė
kitokius šiaudinukų pavyzdžius. Tuomet pradėjome
pačios daryti šiaudinukus. Aišku, mūsų lietuviška
eglutė buvo pati gražiausia – laimė jome pirmą vie-
tą. Mes su mamyte darome šiaudinukus, o Christine,
tu rėdama laiko, iš šiaudų padaro paukš čius, į kuriuos
įdedame išmargintus margučius.

– Kokius kitus turite gabumus, talentus? 
Elaine: Esu matematikos mokytoja, bet jau išėjau

į pensiją. Mėgstu megzti, nerti kabliuku ir užsiimti
daržininkyste. O dabar mano naujas laisvalaikio už-
siėmimas – verpimas. Priklausau „Spins and Need-
les Fiber Guild”. Šios grupės narės „Lietuvių die-
nose” rodo kaip reikia austi ir verp ti. Kartu su
vyru Alvin ir dar trim autoriais parašėme knygą
„Ma hanoy Area Revisited” (Arcadia Pub lishing
2013) apie Vakarų europiečių imigrantų kultūros įta-
ką šiame JAV  regione. 

Carol: Esu Records Clerk for the Prothonota-
ry/Clerk of  Courts for Columbia County Courthou-
se, Blooms burg, PA. Mokausi lietuvių ir rusų kalbų.
Tapau bizantinio stiliaus ikonas, mėgstu fotografuoti,
gaminti etninį maistą ir užsiimti darži nin kyste.
Parašiau straipsnį „Vyties” žurnalui apie savo 2012
m. kelionę į Lietuvą. Parašiau kelis straipsnius
„Vilnews” („The Knights of   Lithua nia Keep Figh-
ting”. 2012 m. kovo mėn. ir „Kaunas Seen Through
Penn sylvania Glasses” 2012 m. lapkričio mėn. Taip
pat rašiau Schuylkill Plus Magazine – „Lithunian Te-
xtiles”, „The Battle of  Žalgiris”, „Lithuanian Lan-
guage and Music”, „Lithuanian Folk Art”, „Lithua-
nians in Sports” ir „Lithuanian Food/Folklore and
Tra ditions”.

Christine: Esu advokatė Derr, Pursel, Luschas ir
Naperstak firmoje, Bloomsburg, PA. Mėgstu muziką
–  groju smuiku ir klarnetu. Taip pat verdu ir kepu
įvairius patiekalus, mėgstu išbandyti Martha Stewart
ir Julia Child receptus. Kuriu atvirutes, siuvinėju
kryželiu, gaminu papuo šalus. Turiu nedidelę inter-
netinę parduotuvėlę. Mėgstu suderinti įvairias už-
duotis. 

Dėkoju Elaine, Carole ir Christi ne Luschas už pokal-
bį. Linkiu joms daug energijos, kūrybos ir sėkmės ateity-
je! Daug gra žių margučių ir šiaudinukų! My lėkime Lietu-
vą!

Kalbėjosi Regina Juškaitė-Švo bienė

Alvin Luschas, Carol Luschas, Martha Stewart, Elaine Luschas, Christine Luschas ir Christine sužadėtinis Rob Gilson.
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

4. Lietuviai po Pietų Kryžiumi:
brazilija

...O kokioje dabar aly
Tu atsidusti begali:
„Tai mano čia – namai namai...”

(Aleksandras Arminas. „Namai”)

Kunigas ir poetas Aleksandras
Arminas, pasirašinėjęs Venan-
cijaus Ali šo sla pyvardžiu, susi-

ejo savo likimą su Brazilija, kur dirbo
pastoracinį darbą lietuvių
kolonijose nuo 1937 metų.
Prieš mirtį savo broliui,
susiruošusiam į Šveica-
riją, jis palinkėjo: Kai su-
grįši Europon, prašau, ne-
sakyk nieko blogo apie
Braziliją...266 Gal būt la-
biau nei kuris kitas lietu-
vis Pietų Amerikoje jis
juto pusiausvyrą tarp išei -
vių gyvenimo sunkeny-
bės ir naujųjų namų, ku-
riuose reikėjo įsigyven -
ti, įsišaknyti ir įsijausti,
meilės. 1926–1930 m. nauja
masinės lietuvių imigraci-
jos ban ga darsyk istorijoje
atvėrė lietuvių pasaulio po
Pietų Kryžiumi platybes.
Tai antroji lietuvių banga į
kraštą, kuris jau buvo be-
veik visiškai pamiršęs
anksčiau, XIX a. pabaigoje,
čia koją įkėlusios diaspo-
ros pionierių pasakojimus.
Lietuvių atmintyje šis epi-
zodas yra vienas iš prie-
štaringiausių ir skausmin-
giausių. Naujos emigrantų
kartos tra gizmas ir užsi-
spyrusiai nuoseklus naujo
gyvenimo kūrimas paliko
gilius pėdsakus tiek protė-
vių gimtinėje, tiek Brazili-
jos lietuvių diasporos atmintyje.

1927 metai. Bom Retiro, sparčiai
augančio Sao Paulo [San Paulas] mies -
to žydų kvartalas. Visa tai matau
vaiko – prieš metus iš Lietuvos kaimo
atvykusio 7-rių metų vaikėzo – akimis.
Ne viskas, aišku, tikslu. Bet kai kurie
vaiko įspūdžiai todėl gilūs, neužmirš-
tami.

Žiauriausias nežmoniškos imig-
racijos krizės laikotarpis brazilų isto-
rijoje; gi liausias ateivių nusivylimas.

Pirmieji ateiviai, nugrūsti į toli-
mas kavos plantacijų sritis kaip laisvę
atgavusių vergų pakaitalas, pasijutę

apgauti ir išnaudojami, nusivylę, bū-
riais traukė iš „fa zendų” į miestą tikė-
damiesi žmoniškesnių gyvenimo są-
lygų.

Tačiau tuometinis San Paulas ne-
laukė tiek daug ateivių – ir neturėjo
kur juos dėti. Tad sunku gauti darbo,
o gal dar sunkiau rasti butą.267

Nemeluosime, jei tarsime, kad šie
braziliškos Prano Gavėno vaikystės
prisi minimų fragmentai priklauso
prie tipiško antrosios emigracijos ban-
gos pasako jimo. Viena spalvingiausių
tokio pasakojimo versijų priklauso
žurnalistui Linui Valbasiui, kurio at-
siminimai buvo sėkmingai išleisti so-
vietų cenzūros sąlygomis Lietuvoje.

Šiuo atveju sėkmingumu vadintinas
realistiškas, per daug komunisti nei in-
doktrinacijai neatiduotas turinys at-
skleidė vergystės takais praėjusių lie-
tu vių likimus:

1926–1930 metais San Paule, prie
Luso geležinkelio stoties, dažnai ga-
lima būda vo pamatyti susigūžusių,
raudonu purvu apskretusių žmonių
grupeles. Jų purvini ir apiplyšę dra-
bužiai, lagaminai ir ryšuliai rodė, kad
tai ne vietiniai Brazilijos gy ventojai.
Tokių žmonių būreliai pasipildydavo
iš traukinių, ateinančių iš periferi jos.
Jie susidėdavo savo daiktus netoli di-
džiųjų stoties durų, susispiesdavo it
bitės į vieną krūvą ir laukdavo... Šei-
mos galvos ar šiaip stipresnieji šeimos
nariai tuo tarpu eidavo į miestą ieškoti
šeimai pastogės. Būdavo atvejų, kai
tokios žmonių krūvelės su mažais vai-
kais, su sergančiais seneliais išbūdavo
stotyje net po keletą dienų. Apie juos
sukiodavosi batų valytojai ar miesto
valkatos, norėdami ką nors nudžiauti.
Jei tokia grupelė pasirodydavo sek-
madieniais arba švenčių dienomis,
apie ją susiburdavo visas pulkas Luso
sodo lankytojų. Daugelis jų užsuka
pasi žvalgyti po stotį, pasižiūrėti ar
nėra kokio pažįstamo, pabėgusio iš

plantacijų. Jeigu pabėgėlis turėdavo
mieste gyvenančio draugo ar pažįs-
tamo adresą, tai jam nušvis davo viltis
palikti stoties pastogę ir žioplių būrius.
Bet kas čia nieko nepažinojo, tam te-
kdavo stotyje vargti net ir keletą savai-
čių.

Taip 1928 metų pradžioje prie Luso
stoties durų atsirado dar dvi grupelės
molė tų ir kelionėje suvargusių žmonių
– mūsų ir Mačaičių šeimos.268

Antrosios bangos lietuvių emigra-
cija į Braziliją keliais bruožais
skyrėsi nuo pirmosios. Nekal-
bant apie skaičius (XIX–XX a.
sandūroje Pietų Amerikos kran -
tus pasiekė keliskart mažiau lie-
tuvių), pabrėžtina, jog pirmoji
banga kėlėsi į kran tą it kolonis-
tai į pažadėtąją laisvų žemių
erdvę, o jų lūkesčiai buvo ribo-
jami agra rinių idealų. Kaimo
žmogus, neturėjęs savo žemės
Lietuvoje, tikėjosi jos gauti
emig racijoje. Buvo persikelia -
ma per vandenyną, bet ne iš
kaimo į miestą. 1926–1929 m. to-
kių buvo mažuma. Daugumas
tikėjosi darbų vėluojančios in-
dustriali zacijos miestuose, ku-
rie tuo metu kaip tik įgijo be-
protišką vystymosi pagreitį ir
bent trumpam juose stigo euro-
pietiškai drausmingų darbo
žmonių.

Antras ypatumas slypėjo
ten, kad ankstyvosios bangos
patyrimai liko neuž rašyti, ne-
papasakoti ir pamiršti. Mes be-
veik nebežinome nei tikslesnių
skaičių, nei bendruomeninių
nuotykių. Kaip 1935 m. be gai-
lesčio ir abejonės išsireiškė Lie-
tuvos diplomatas P. Mačiulis, se-
nosios emigracijos pėdsakus
dar galima užtikti, bet mūsų

kraštui, Lietuvai, tos emigracijos daly-
viai ar ainiai jau yra mi rę269. Nors ne-
galima besąlygiškai sutikti su tokiu ga-
lutiniu autoriaus nuosprendžiu ir pasa -
kyti, kad net šiandien yra prasmės gai-
vinti tų senųjų išeivių prisiminimus,
tačiau šie žodžiai išduoda viešpatavu-
sias nuotaikas. Buvo juntama anks-
tesnė lietuvių kolonizacijos patirtis,
pleveno nuogirdos ir užuominos, kad
jų kažkur esama, bet sisteminiai abiejų
bangų išeivių kontaktai neužsimezgė.
Tik keli atsiminimuose išlikę atvejai,
apie kuriuos užsiminėme anksčiau.

Skirtingai nuo ankstesnių Pietų
Amerikos lietuvių, naujoji banga buvo
akylai stebima laisvos ir vis labiau iš-
prususios Lietuvos spaudos, užrašyta
atsiminimų knygose, tad labiau su-
prantama, vis dar prisimenama ir iki
dabar kelianti susidomėjimą. Nors abi
bangas skiria vos keliasdešimt metų,
tačiau kokie tai buvo metai! Permainų
tempas pasaulyje vertė tuos dešimtme-
čius kažkokia ypatinga epocha, kurioje
maišėsi optimizmą keliantys moderni-
zacijos bruožai, siunčiantys signalus
apie artėjančią imperialistinio pasaulio
pasidalijimo epochos pabaigą, taip pat
pir mieji globalizacijos požymiai ener-
gingame nacionalizmo ir rasizmo kli-
mate.

266. Saulaitytė, Marija. Lietuviai rašytojai
Brazilijoje. In: Lietuvių imigracijos Brazilijoje
penkiasdešimtmetis. 1926–1976, p. 157

267. Gavėnas, Pranas. Dievas... po stalu. In:
Lietuvių imigracijos Brazilijon penkiasdešimtme-
tis, p. 166.

268. Valbasys, Linas. Penkiasdešimt metų
tropikuose, p. 41.

269. Mačiulis, P. Kultūriška Brazilijos lietuvių
veikla. In: Pasaulio lietuviai, p. 96.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S 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 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
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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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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 



Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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

SiŪLo dARBĄ

ĮVAiRŪS
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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.

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

siu. Tel. 630-340-9604

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti,
ieško darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV
pilietė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Moteris  ieško žmonių priežiūros dar-
bo (dienomis, naktimis arba su gyveni-
mu) bet kurioje valstijoje. Legalūs doku -
mentai, CNA, rekomendacijos, anglų
kal ba, vairuoja. Tel. 708-955-3690

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel. 773-691-3796

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu NJ valstijoje. Nevairuo-
ja. Tel. 609-641-1797.

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

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus.Susikalba angliškai, vairuoja. Pa-
geidautina vakariniuose rajonuose. 
Tel. 630-212-9098.

� Moteris ieško darbo su grįžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Turi rekomendacijas ir
praktikos. Gali pakeisti nuo penktadienio
2 val. p. p. iki sekmadienio vakaro. 
Tel. 708-691-2948.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu lietuvių ar rusų šeimo-
se. Gali dirbti ir kitoje valstijoje. Nevai-
ruoja. Tel. 773-366-1448.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo savaitgaliais arba rytais valymo dar-
bo. Vairuoja, skaniai gamina valgyti, turi
dokumentus. Tel. 708-860-4643.

� Moteris ieško vyresnio amžiaus žmo-
nių priežiūros darbo. Geros rekomen-
dacijos, ilgametė patirtis. 
Tel. 773-759-8677.

DRAUGAS 773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 29 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KUPIDONAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 29
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Brigita Spokas, Palos Park, IL

,,draugo” sudoku nr. 74
atsakymus atsiuntė: 

ona Rukšenienė Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

DF PAVASARIO VAJAUS PRADŽIA – GERA

Įvajaus laiškus atsiliepė nema žai „Draugo” skaitytojų, net ir ne Drau go
fondo narių. Kartu su para mos čekiais ateina ir laiškeliai, kurie DF tary-
bą ypač džiugina. Skaitytojai rašo: „Patinka ‘Draugas’ – turtingas straips-

niais, maloniau skaityti popie rinį laikraštį nei kompiuteryje, nors ir labai
pavėluotai ateina.” 

Už Lietuvos ribų spausdintas lie tuviškas žodis vargiai pasiektų skai -
tytojus be finansinės paramos. Prie žastys visiems žinomos – popieriaus,
spausdinimo, pašto kainos nuolat kyla, dalis skaitytojų atgula amžinam poil-
siui, o DP kartos (jaunoji ir vidu rinioji) bei dabartiniai trečiosios bangos
imigrantai mažai skiria dė me sio lietuviškam žodžiui. Draugo fondas yra
didžiulis paramos šaltinis vieninteliam ir ilgiausiai už tėvynės ribų einan-
čiam laikraščiui. Džiugu gauti geradarių aukas iš įvairių Amerikos vietovių.
„Draugas” buvo ir išliks vienu geriausių lietuvišku laik raščiu JAV.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja geriausiems „Draugo” drau gams,
kurie sunkmetyje didesne ar ma žesne suma prisideda prie šio pa vasario
vajaus.

Rašydami testamentus, nepa mirš kime dalies turto paskirti Drau go fon-
dui.

Čekius rašykite: Draugas Foun dation ir siųskite adresu: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

dF pavasario vajaus įnašai
Su 300 dolerių:
Augusta J. Šaulys, Vallejo, CA,

garbės narė, iš viso 1,100 dol. 

Su 200 dolerių:
Raimonda Apeikytė, Los Ange -

les, CA, garbės narė, iš viso 3,055 dol.
Stanislava Cibienė, Lynbrook,

NY, garbės narė, iš viso 1,000 dol.

Su 100 dolerių:
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

Palos Heights, IL, garbės nariai, iš
viso 2,700 dol.

Algirdas ir Aušra Sauliai, Cla -
rendon Hills, IL, garbės nariai, iš
viso 1,650 dol.

Valerija Aukštikalnis, Boston,
MA, garbės narė, iš viso 1,180 dol.

Stasė Daugelienė, Bedford, NH,
garbės narė, iš viso 1,050 dol.

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto,
Sparkill, NY, garbės narė, iš viso
1,000 dol.

Viktoras Kuraitis, Mokena, IL, iš
viso 700 dol.

Lietuvos Dukterų draugija, Chi -
ca go, IL, iš viso 300 dol.

Cicero lietuvių Šv. Antano para-
pijos sekmadienio kavinė, iš viso 300
dol.

Dalia Garūnaitė-Sadauskienė,
Wheaton, IL, iš viso 100 dol.

Valius Cijunėlis, Lake in the
Hills, IL, iš viso 300 dol.

Dalia Bobelienė, St. Petersburg,
FL, iš viso 100 dol.

Su 50 dolerių:
Gražina Kenter, Danbury, CT,

garbės narė, iš viso 3,400 dol.
Vytautas Gutauskas, Palos Hills,

IL, garbės narys, iš viso 2,650 dol.
Dr. Thomas ir Daine Quinn,

Orland Park, IL, garbės nariai, iš
viso 2,080 dol.

Alma Vilkas-Stočkus, La Canada
Flintridge, CA, iš viso 600 dol.

Dr. Rima Binder, Long Beach, IN,
iš viso 300 dol. 

Jonas ir Jūratė Variakojai, Burr
Ridge, IL, iš viso 250 dol.

Vytenis Vilkas, Saugus, CA, 150
dol.

Msgr. Al Bartkus, St. Petersburg,
FL, viso 150 dol.

Aldona Kamantienė, Downers
Gro ve, IL, viso 75 dol.

Aldona Venckūnienė, Santa Mo -
nica, CA, viso 50 dol.

Violeta Leger, North Olmsted,
OH, viso 50 dol.

Paulius ir Alma Jankus, Sterling
Hts., MI, viso  50 dol.

Janina Racevičienė, N. Riverside,
IL, viso 50 dol.

Su 35-25-20-5 dolerių:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
1,495 dol.

Kęstutis Keblys, Baton Rouge,
LA, iš viso 706 dol.

Karolina Kubilienė, Willow -
brook, IL, viso 300 dol.

Jadvyga Savickas, Nashua, NH,
iš viso 180 dol.

Elizabeth Berchau, Walnut
Creek, CA, viso 135 dol.

Aušra Padalino, Chicago, IL, viso
50 dol.

Liucija Hofmanienė, Oak Lawn,
IL, viso 35 dol.

Mikalina Drimeikienė, Chicago,
IL., viso 20 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams

2014 m. RESPUBLIkOS 
PREZIDEnTO RInkImAI 
IR RInkImAI Į EUROPOS

PARLAmEnTĄ
KVIEČIAME REGISTRUOTIS BALSUOTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO 

RINKIMUOSE IR RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ!

Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar
rinkimų dienomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui
Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11
dieną, ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Meksikoje organizuos:

� Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone;

� Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;

� Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke;

� papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte (Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvykę
į Lietuvos diplomatinę atstovybę, privalo iki balandžio 15 d. re-
gistruotis Vyriausiosios rinkimų komisijos Rinkėjų, balsuojančių už-
sienyje, elektroninėje registracijos sistemoje. Registracijos anketą
pateikti ir daugiau informacijos gauti rinkėjai gali šiuose atstovy-
bių tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Washingtone –
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje –
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke –
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Įvedę Lietuvos Respublikos asmens tapatybę bei pilietybę pa-
tvirtinančio dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės
registracijos sistemos, rinkėjai pateikia Rinkėjo registracijos pra-
šymą.

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos
atstovybės, kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas
apsistojęs valstybėje, kurioje nėra Lietuvos atstovybės, registra-
cijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, kurioje rinkėjas gyvena ar yra
laikinai, ir sistema automatiškai parinks artimiausią Lietuvos at-
stovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pa-
geidauja balsuoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lie-
tuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis
dienomis ir laiku. Balsuosiantiems paštu prašyme nurodytu gy-
venamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus išsiųsti rinkimų
biuleteniai.

išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rin-
kimus ir rinkimus į europos Parlamentą yra skelbiama Vy-
riausiosios rinkimų komisijos svetainėje http://www.vrk.lt 

sk.02164
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

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 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

www.draugas.org/mirties.html

Mieli chorų vadovai ir atstovai!

Kviečiame į Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų Šventės chor-
vedžių seminarą!

2014 m. rugpjūčio 14–17 d.
dainavos stovyklavietėje

15100 Austin Rd.
Manchester, Mi 48158

Seminare susipažinsime su Šventės repertuaru, o taip pat kūrybiškai
atsinaujinsime ir draugiškai pabendrausime, kad grįžę į savo miestus galė-
tumėm uždegti choristus ir juos tinkamai paruošti 2015 m. Dainų šventei.
Nekantraujame kartu padainuoti dainų dainelę!

Kviečiami visi chorvedžiai, kurių chorai planuoja dalyvauti Dainų šven-
tėje. Taip pat skatiname, kad kartu su vadovu dalyvautų vienas choro narys.
Šis asmuo gali būti choro pirmininkas/ė, vadovo dešinioji ranka arba bet
kuris vadovo parinktas žmogus.

Seminaro kaina yra tik 50 dol. (JAV) asmeniui – įskaitant nakvynę ir
valgį. Šventės rengėjai norėdami, kad kiekvienas vadovas galėtų seminare
dalyvauti, sutiko padengti dalį seminaro išlaidų, tuo būdu sumažinant semi-
naro kainą dalyviams iki 50 dol.

Registracija jau prasidėjo! Registracijos anketą rasite Dainų šventės
internetinėje svetainėje, įvedę į savo naršyklę šį adresą:

http://www.dainusvente.org/lt/dalyviai/seminaras
Ten taip pat rasite smulkesnių žinių apie seminaro dienotvarkę.

Užpildžius registracijos anketą su Jumis susisieks seminaro ūkvedė Rusnė
Kasputienė ir praneš kaip persiųsti registracijos mokestį.

Internetinėje svetainėje (dainusvente.org) taip pat galite prisirašyti prie
Dainų šventės e-žinučių ir pasidalinti kaip lietuviška daina praturtina Jūsų
gyvenimą.

Nekantriai laukiame Jūsų Dainavoje!

Darius Polikaitis ir visa Dainų šventės komanda

Buvusiam Dainavos jaunimo stovyklos administra-
toriui

A † A
AIDUI KRIAUČIŪNUI

iškeliavus pas Viešpatį, nuoširdžiai užjaučiame jo tė -
ve lius – buvusį Dainavos Tarybos pirmininką dr.
ROMUALDĄ ir GRAŽINĄ KRIAUČIŪNUS, žmoną
TRACEY, vaikus AUDRĄ ir VYTĄ bei brolius ARĄ ir
ALDĄ su šeimomis.

Telydi Jus paguoda ir stiprybė šioje sunkioje valan-
doje.

Dainavos jaunimo stovyklos direktorių
taryba, bendradarbiai ir rėmėjai

Vyriausybė pritarė Švietimo ir
mokslo ministerijos inicijuo-
jamos Valstybinės lituanisti-

nių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m.
programos rengimui. Ypatingas ak-
centas joje numatomas lietuvių dias-
poros tyrimams bei Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio sukakčiai. 

Preliminariais skaičiavimais,
programos įgyvendinimui 2016–2024
metais reikės 60 mln. litų. Programą
pavesta rengti Mokslo tarybai, kuri
šiuo metu įgyvendina Nacionalinę li-
tuanistikos plėtros 2009–2015 metų
programą, koordinuojančią ir integ-
ruojančią svarbiausius lituanistikos
mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lie-
tuvoje bei užsienyje.

Tikimasi, kad naujoji programa
prisidės prie lietuvių tautos ir šalies po-
litinės bendruomenės kultūrinės bran-
dos, kūrybiškumo ir savarankiškumo
stiprinimo, visaverčio Lietuvos daly-
vavimo pasaulio kultūros ir mokslo po-
litikoje, stiprins valstybės humanisti-
kos plėtrą, suteiks mokslinį pagrindą
pilietinės savimonės ugdymui ir li-
tuanistinio paveldo saugojimui.

Šiuo metu vykdoma 2009–2015 m.
programa suteikia galimybes Lietuvos
ir užsienio mokslininkams vykdyti li-

tuanistinius tyrimus ir skelbti bei po-
puliarinti jų rezultatus, tęsti tradicines
lituanistinių tyrimų temas, imtis ino-
vatyvių mokslinių tyrimų projektų.
Kasmet konkursams pateikiama per
150 paraiškų, kurias parengia Lietuvos
mokslo ir studijų institucijos, nacio-
naliniai bei respublikiniai muziejai,
valstybės archyvai, bibliotekos, daly-
vauja apie 500–700 tyrėjų. Pagal prog-
ramą iki šiol finansuoti 339 įvairios te-
matikos ir apimties projektai. 

Per ketverius metus programos
lėšomis išleista 210 knygų, iš jų 82 mo-
nografijos, 30 straipsnių rinkinių ir tęs-
tinių mokslo leidinių, 62 lituanistikos
šaltiniai. Publikuoti žodynai, filosofi-
nio palikimo vertimai, lietuvių autorių
veikalų vertimai į užsienio kalbas,
mokslo populiarinimo leidiniai, atlasai,
moksliniai parodų katalogai. Taip pat
remiamas lituanistinių periodinių žur-
nalų rengimas ir leidyba, finansuojama
tarptautinė lituanistikos sklaida - tarp-
tautinės konferencijos, lietuvių autorių
vertimai į užsienio kalbas, mokslinės
ekspedicijos, komandiruotės į archyvus
bei į tarptautinius tyrimų centrus. 

Eltos info

Audronė Hoeschele, gyvenanti Plymouth, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Juzė Sakevičius, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Gediminas Indreika, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už para-
mą.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Lituanistikos prioritetai –
diaspora ir valstybės šimtmetis
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno ir kitų lietu-
vių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

Tel. 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.o. Box e34, S. Boston, MA 02127, USAwww.draugas.org

BRAnGiAi PiRKSiU
įvairius gintarinius papuošalus, gintaro
dir bi nius bei atskirus gintaro gabalus,

pagamintus iki 1990 metų. 
Tel. 617-4599-952 (USA), 

el. p. modeboston@yahoo.com 
Modestas Rimkus P.o. Box, 

e34, S. Boston, MA 02127, USA

�  JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 2 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk -
lą, kur matysite įspūdingą romantišką fil -
mą  ,,Laiškai Sofijai” apie  M. K. Čiurlionio gy -
ve nimą. 

� Balandžio 5 d., šeštadienį, 10 val. r. kvie-
čiame atvykti į Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejų, kur dailininkės Rasa Ibianskienė ir Asta
Zimkus padės sukurti meniškus margučius.
Jie papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana
svečiams ir artimiesiems. Atsineškite dažytų,
kietai virtų kiaušinių. Pamokos kaina – 15
dol.; muziejaus nariams – 10 dol.; vaikams
iki 12 metų – 5 dol. Muziejaus adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas už-
siregistruoti ir pasiteirauti: 773-582-6500.
Muziejaus internetinė svetainė: www.balze-
kasmuseum.org

www.draugas.org/kalendorius

Sveikiname 

Danutę Lipčiūtę

Augienę
šių metų balandžio 1-ąją 

švenčiančią savo 100-ąjį gimtadienį!

Tavo vaikai –
Rasa, Jurgis, Džiugas ir Rūta

Atsidėkodami už kalendorių „draugo” leidybai paremti pa au ko jo: 60
dol. Stasė Rudokienė, Chi cago, IL. 55 dol. Aldona G. Charlton, Cambridge, MA.
50 dol.: Marija Noreika, Putnam, CT; Petras T. Norkus, Palm Desert, CA; Jonas
Spurgis, Chicago, IL. esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

dalyvaukite pasaulio lietuvių kūrėjų 
dirbtuvėse ,,Migruojantys paukščiai” 

Šiais metais projekto organizatoriai Všį ,,LT identity” bendradarbiaudami
kartu su visuomenine jaunimo organizacija ,,Lentvario parko renesansas”, bei
projekte dalyvausiančiais kūrėjais, liepos 20–25 dienomis, ieškos būdų kaip
prisidėti prie Lentvario dvaro parko išsaugojimo.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – suburti emigravusius ir Lietuvoje gyvenančius kū-
rėjus, intelektualus bendram darbui, dialogui, kūrybos procesui. Projekto dalyviai
ieškos atsakymų į klausimus apie parko vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Kam
parkas tarnauja šiandien ir kam galėtų tarnauti ateityje? Kokį poveikį Lentvario
dvaro parkas ir jo ateitis galėtų turėti vietinių gyventojų ateičiai?

Jau ne vienerius metus po Lietuvą keliaujantis projektas pasižymi savo tarp-
discipliniškumu ir skiriamu dėmesiu kūrėjo bei visuomenės santykiui. Todėl ir
šiais metais dalyviai ieškos būdų, kaip prisidėti prie Lentvario dvaro parko ateities
bei kūrybiško pritaikymo šiandienos poreikiams. Sieks įtraukti vietos bendruomenę
į diskusiją ir atkreipti platesnės visuomenės dėmesį į šį primirštą kultūros pa-
veldą.

Per septynerius metus ,,Migruojantys paukščiai” tapo ne vieno bendro pro-
jekto, daugelio kūrybinių partnerysčių pagrindu, todėl būtent ryšių su išsibars-
čiusiais po pasaulį Lietuvos kūrėjais labiausiai ir ieškome.

Kviečiame:

Lietuvos kūrėjus, norinčius pasidalinti ir įgyvendinti savo idėjas ir kūrybą
kartu su kuriančiais užsienyje. Išeivijoje gyvenančius kūrėjus, besidominčius Lie-
tuvos visuomeniniu gyvenimu, atviru dialogu ir bendru kūrybiniu darbu.

KAdA? 2014 m. liepos 20–25 dienomis.

KUR? Lentvaris (Trakų raj.) Tikslesnė vieta bus paskelbta vėliau.

KAiP? Iki gegužės 1 d. užpildykite projekto dalyvio anketą, kuri patalpinta čia:

https://docs.google.com/forms/d/1FTKKATYnTG1YmTQQaJJkmY6Ja0YhZnk-
pYKnnW6m7aPk/viewform

SVARBU: Projekto metu dalyviams bus apmokamos apgyvendinimo ir maiti-
nimo paslaugos. Dalyvių prašome pačių padengti kelionės išlaidas į Lentvarį ir at-
gal. Ketinančių dalyvauti prašome  atkreipti dėmesį, jog pilnavertis įsitraukimas į
veiklas ir dalyvavimas visas dienas yra būtinas.

Dėl papildomos informacijos rašyti: manvydasdziaugys@gmail.com

NERINGOS NAUJIENOS

� Kviečiame remti Neringos stovyklą ir at-
vykti į koncertą Putnamo seserų sodyboje
(600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260). Ba-
landžio 6 d. 2 val. p. p. čia programą at-
liks  trimitininkas Dovas Lietuvninkas,  Ro-
chester (NY) Eastman School of Music stu-
dentas. Jam akompanuoja pianistas Forrest
Moody. Po koncerto kviečiame pasivaišinti ir
pabendrauti. Daugiau informacijos rasite:
www.neringa.org 

� Kviečiame registruotis Kerry Secrest ir
dr. Kristinos Maciūnaitės vedamam Moterų
savaitgaliui Neringoje, kuris vyks balandžio
25–27 d. Šių metų tema: ,,Awakening to Bo-
dies and Ourselves”. Programos aprašymą bei
registracijos informaciją  surasite  http:
//www.neringa.org/lt_events_forms.html 

� Tęsiame registraciją į abi – lietuviškai ir
angliškai kalbančių vaikų stovyklas Neringo -
je! Nuolaida vaikų stovykloms galioja iki ba-
landžio 1 d. Paraiškos Matulaičio Fondo pa-
ramai priimamos taip pat iki balandžio 1 d.
Registracijos anketas ir kitą informaciją ga-
lima rasti: www.neringa.org 


