
2004 m. Audrius (d.) kartu su savo broliu Linu dalyvavo Verdi operoje ,,Aida”
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Nors dar ir ne žmogus, bet jau ir nebe katinas...

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nupiešti apibendrintus įvairių
emigrantų kartų portretus
gana lengva. Pirmoji banga –

„grynoriai” – dažniausiai dirbo anglia -
kasiais, siuvėjais, skerdėjais, „karčem -
ninkais”. „Di pukų” gretose daugiausia
buvo inžinierių, architektų, gydy tojų.
Tarp „tre čiabangių” vyrauja statybi -
nin kai, ilgų nuotolių sunkve ži mių vai-
ruotojai, senelių ar ligonių slaugy -
tojai, auklės. Tačiau kiekvienoje emig-
racijos bangoje nemažai ir išim čių –
žmonių, kurių istorijos įdomios ir ne-
kasdieniškos. 

Visada turiu įprotį  – žiūrėdamas
kino filmą ar televizijos laidą, varty-
damas periodinį leidinį ar koncerto
prog ramėlę – ieš koti lietuviškų pa-
vardžių. Ir jų aš stebuklingai dažnai at-
randu! Taip atsitiko pernai rudenį,
Lyric operos parteryje belau kiant kol
nuskambės varpelis Verdi operos „La
Traviata” pirmam veiks mui. Bevarty -
damas operos progra mėlę, tarp išvar-
dintų statistų pa ste bėjau pavardę  Audi
Aleksiunas...

Lietuvis? Be abejo. Be to, pažįsta-
ma pavardė. Susiradau – gyvena Či ka -
goje, pietvakariniame priemies tyje. Ir
štai – pirmoji pažintis. Audrius Alek-

V.S. AUDRA LINTAKIENĖ
„Auš ros Vartų/Kernavės” tuntas, Čikaga

2013metais Dovilė Užubalytė Zduoba išleido
naują knygelę vai kams „Pro Felikso

dureles”. Iki 1992 m. Dovilė gyveno savo gimtinėje,
Čikagoje, kur baigė Pedagoginį lituanistikos insti-

tutą, o taip pat įgijo ekonomi kos bakalauro laipsnį.
Dovilė priklausė Čikagos „Kernavės” skaučių tun-
tui ir dalyvavo skautų veikloje. 1992 m. Dovilė su vy -
ru apsigyveno Sydnėjuje, kur ji įgijo kūrybinio ra -
šy mo ma gis tro laipsnį. Dabar ji veikli Australijos
skautų „Auš ros” tunte.

– 5 psl. 

siūnas gimė 1990 m. lapkričio 24 d. Či-
kagoje. Tėvai – Rasa Markulytė ir a. a.
Juozas Aleksiūnas. Turi bro lius – Da-
rių ir Liną. Politinių mokslų bakalau-
rą apgynė Ilinojaus universitete. Šių
metų sausį pradėjo studijuoti teisę
John Marshall Law School. Priklauso
Lietuvių skautų sąjungai, dainuoja

„Dainavos” ansamblyje. Laisvalaikiu
savanoriškai tvarko Budrio fotoar-
chyvą Lituanistikos ty rimų ir studijų
centre Jaunimo centro patalpose. 

Operos statistas – romantiška tai
ar neromantiška? Perskaitę mudviejų
pokalbį, spręskite patys!!!

– 7 psl. 

Muzika liks mano aistra, o teisė taps mano profesija

Pokalbis su Dovile Užubalyte Zduoba

Lietuvos konsulatui 
Čikagoje – 90 – 3 psl.

N. Stauskas – 
NBA akiratyje – 8 psl. 
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Įpusėjus Gavėnios metui nu skam ba ragi-
nimas džiaugtis. IV Ga vė nios sekmadienį
šv. Mišios prade damos pranašo Izaijo

kvietimu: „Drau ge su Jeruzale džiaukitės!
<...> Džiūgaukite kartu su ja visi, kurie dėl jos
liūdėjote!” (Iz  66, 10). Dievo žodis kviečia pa-
likti tamsą ir būti šviesos vaikais: „Jūs buvote
tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad el-
kitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai
reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir
tiesa” (Ef  5, 8–9). Kad taptume šviesos vaikais,
reikia palikti tamsos darbus – piktumą ir melą. 

O kaip piktumas graužia žmonių širdis ir tem-
do mūsų gyvenimą! Visa da galima rasti argumentų,
pateisinančių mūsų piktumą: Seimas kažką ne taip
nusprendė, Vyriausybė nepa si rūpina pensijomis, ne-
geri kaimynai, trūksta pinigų ir taip toliau. Mū sų ar-
gumentuose net gali būti daug tiesos, tačiau nuo to,
kaip reaguojame į kitų daromą blogį, priklauso, ar
mes gyvename tamsoje ar šviesoje. Jeigu tik pyks-
tame, kremtamės ir kaltina me, tuomet gyvename
tamsoje, o jei bandome išlaikyti širdies ramybę, už
tikrus ar tariamus priešus meldžia mės, atsakingai
naudojamės laisve ir darome viską, kad gyvenime
būtų dau giau gėrio, tuomet esame šviesos vaikai.

Dievo žodis skatina šalinti melą. Melas – tai ne
vien netiesos žodžiai. Bendraudami su žmogumi,
mes tiki mės, kad jis yra toks, kokį matome, tačiau daž-
nai nusiviliame pamatę jo tikrąjį veidą. Vadinasi, ma-
tėme ne tik rą žmogų, o tik jo kaukę. Šviesos vaikų gy-
venime negali būti nė šešėlio veidmainystės. Tačiau
kad būtume tiesūs, reikia būti labai atidiems Dievo
žodžiui: „Tavo (Viešpatie) žodis – žibintas man kojoms
ir šviesa mano takui” (Ps 119, 105).

Dievo žodis skatina būti teisius. Šventajame Raš-
te apie kai kuriuos žmones sakoma, kad jie buvo tei-
sūs. Teisusis Jobas klausė Dievo net tuo met, kai jį iš-
tikdavo didelės negandos, teisusis Juozapas rūpes-
tingai globojo Mariją ir Jėzų. Žmogaus tei su mas kyla
iš   klusnumo  Dievo valiai –  nedaryti nieko, kam

prieštarauja są žinė, ir visiems daryti tik gera. Ši taip
elgdamasis žmogus gyvena Die vo šviesoje.

Evangelija mums pasakoja apie neregio išgy-
dymą. Vyras nuo gimimo dienos buvo neregys ir Vieš-
pats jo pa gailėjo. Ta proga jis gavo iš Dievo ma lonę,
didesnę už akių šviesą. Kai Jė zus paklausė: „Ar tiki
Žmogaus Sū nų?”, išgydytas neregys sušuko: „Ti kiu,
Viešpatie! ir parpuolęs pagarbi no jį” (Jn 9, 38). Pa-
gydyta neregystė leido vyrui pamatyti regimą pa-
saulį, o tikėjimas – iki šiolei nepažintą ant gamtinę
tikrovę.

Gavėnia kviečia mus auginti sa vo tikėjimą.
Dažnai žmogus yra gundomas slysti tikėjimo pa-
viršiumi ir nesirūpinti, kad jis nušviestų mūsų šir-
dies užkaborius. Dar blogiau, kai vietoj tikėjimo pri-
simedžiojama prie tarų ar įvairių religijų trupinių,
bandant susikurti vadinamąjį dvasingu mą. Tai ne ti-
kėjimas, bet dvasinė ne re gystė. 

Dvasiškai praregime, kai skaitome Šventąjį
Raštą, Bažnyčios Kate kiz mą, rimtas dvasinio turinio
knygas, kurios pateikia aiškų Bažnyčios mokymą ti-
kėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo klausimais.
Todėl labai svar bu, kuo maitiname savo dvasią – ką
skaitome ir ko klausomės.

Tikėjimas auga ne tik gilinantis į jo paslaptis, bet
ypač juo gyvenant. Dėl to apaštalas Jokūbas sako:
„Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi tu rįs tikėjimą,
bet neturi tikėjimo dar bų?! <...> tikėjimas, jei netu-
ri darbų, jis savyje miręs” (Jok 2, 14–16). Tikras ti-

kėjimas turi būti matomas ne tiek iš reli-
ginių ženklų ar atliekamų apeigų, bet iš
mūsų elgsenos, santykio su žmonėmis. 

Mokantis gyventi tikėjimu gali ge rai
pasitarnauti mums gerai pažįstamos dva-
sinės pratybos – kasdienis sąžinės patikri-
nimas. Vakaro maldos metu Viešpaties
akivaizdoje apžvelgiame dienos darbus ir
pamąstome, ką atlikome pagal Dievo valią,
ką da rėme įkvėpti Dievo bei artimo meilės,
o kas buvo daryta tenkinant savi meilę ir

įgeidžius. Dvasinio gyvenimo žinovai pataria sąži-
nės patikrinimą įtraukti į dienotvarkę ir jo ne -
apleisti, kaip neapleidžiame kasdie nio valgio.

Dievo žodis mums pristatė pra našą Samuelį, tu-
rėjusį atrinkti tinka mą kandidatą būti Izraelio ka-
raliumi. Vienas po kito atėjo gražiai nuau gę septy-
ni Išajo sūnūs, bet nė vienas iš jų pranašui netiko. Bet
kai nuo gy vulių bandos atėjo Dovydas, pranašas pa-
tepė jį karaliumi. Dievo žodis skelbia: „Dievas ne taip
mato, kaip žmogus, – žmogus mato išorę, o Viešpats
žvelgia į širdį” (1 Sam 16, 7). Todėl mū sų darbai yra
geri ne tie, kurie gra žūs išoriškai, bet padaryti vyk-
dant Dievo valią. 

Mūsų darbų gerumas priklauso nuo vidinės nuo-
statos – intencijos, ko dėl atliekame vieną ar kitą dar-
bą: ar kad būtų patenkinta mūsų savimeilė, išpildytas
noras, ar dėl Dievo ir žmonių meilės. Iš artimo mei-
lės vargšui paduoti dvidešimt centų Die vo akyse bus
vertesni už tūkstantį li tų, paaukotų labdarai, jei tai
buvo padaryta siekiant pasirodyti žmo nėms. Dėl to
Jėzus kalbėjo: „Venkite daryti savo teisumo darbus
žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip ne-
gausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje” (Mt 6, 1). 

Apaštalo Pauliaus paraginime: „Pabusk, kuris
miegi, kelkis iš numi rusių, ir apšvies tave Kristus”
(Ef  5, 14) išgirskime asmenišką, kiek vie nam iš
mūsų skirtą Dievo kvietimą prieš Velykas atnaujinti
savo tikėji mą ir meilę.
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Šviesos vaikai
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gimtadienis
DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Kovo 16 d. JAV LB Lemonto apy -
linkės valdyba pakvietė lietu-
vius į Lie tuvos nepriklauso-

mybės atkūrimo dienos paminėjimą. 
Paminėjimą pradėjo JAV LB Le -

monto apylinkės valdybos pirmi nin kė
Violeta Valaitytė, kuri pradžioje per -
skaitė Prano Karoso eiles. Susi rin ku -
sieji, pritariant Praurimei Ra gienei,
sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus.

V. Valaitytė, sveikindama susi rin -
 kuo  siuosius Lietuvos nepriklauso -
mybės atkūrimo proga, kalbėjo: „Jau
24 kartą švenčiame Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dieną. 1990 me -
tų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiau -
sioji Taryba pasirašė Lie tuvos nepri -
klausomybės atstatymo aktą, kuriuo
paskelbė, kad Lietuva vėl tapo nepri -
klausoma valstybe. Aktas buvo priim-
tas 124 deputatams balsavus ‘už’ ir še-
šiems ‘susilaikius’. Sudarant Nepri-
klausomybės atstatymo aktą buvo re-
miamasi 1918 vasario 16 d. Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo aktu,
kuris niekados nebuvo nustojęs savo
teisinės galios. Taip mums pavyko

tapti laisviems, nors, rodos, visam lai-
kui buvome uždaryti už geležinės už-
dangos. Atgavome laisvę todėl, kad per
visus tuos ilgus okupacijos metus mu-
myse niekad nebuvo užgesusi nepri-
klausomybės idėja. Laisvė nebuvo ne-
tikėta, tarsi meteoritas iš dangaus, ji
buvo nuosekliai subrandinta idėja, ku-
riai buvo lemta išsipildyti tą vėlų va-
karą, kurio metu atidžiai sekėme
Aukščiausios Tary bos posėdį savo te-
levizorių ekranuo se. Tą kartą visoje
Lietuvoje, ištiso mis šeimomis, susi-
kibę už rankų skandavome: ‘Lietuva,
būk laisva’. Laisvės kaina buvo ne-
maža, pradžioje ji buvo laistoma trem-
tinių ašaro mis, politinių kalinių ir
partizanų krau ju. Vėliau ji pasireiškė
per meni ninkų ir mokslininkų kū-
rybą, mūsų tėvų pastangas, kurie auk-
lėjo mus didinga Lietuvos istorijos
dvasia. Ačiū jiems, tačiau laisvę pasie -
kėme tik pasistengus, solidariai, bran -
džiai visuomenei perėjus visus istori-
nius išbandymus. Pasikeitus Sovietų
Są jungos vidaus politikai ir prasidė-
jus M. Gorbačiovo palaimintai Pert -
var kai, buvo galima laisviau reikšti
savo mintis. Nors Gorbačiovas tą kar -

tą ir apkaltino Aukščiausiąją Tarybą
sie  kiant atkurti buržuazinę santvar -
ką, bet Rusija visišką Lietuvos nepri -
klau somybę pripažino tik 1991 liepos
29 d., su Lietuva pasirašydama su tartį
dėl tarpvalstybinių santykių. 

Pamirškime visus nesutarimus ir
nesėkmes, pažvelkime į kelią, kurį nu-
žingsniavome per tuos nepriklauso-
mybės metus. Jei nebūtų Kovo 11-osios
die nos, šiandien gyventumėme visiš -
kai kitaip, valdomi kitos šalies valdi-
ninkų... Tad su 24-uoju Lietuvos gim -
ta dieniu”! Baigdama V. Valaitytė pri -
dūrė: 

„Šiuo sunkiu keliu dabar eina Uk-
rainos žmonės. Vaizdai, rodomi per te-
leviziją tikriausiai kiekvieną verčia
susimąstyti ir prisiminti, kad ir mes
išgyvenome tą patį – liejosi kraujas,
žuvo žmonės. Tikėkimės, kad ir uk-
rainiečiams pasiseks su laukti išsva-
jotos šviesios ateities.”

Po šios kalbos JAV LB Lemonto
apylinkės narė Svajonė Kerelytė per-
skaitė Prano Karoso eiles „Sunkiai su-
grįžtam”.

Buvo sukalbėta malda už žuvu-
sius Ukrainoje ir už tai, kad Aukš -

čiausiasis apsaugotų mus visus nuo
karo, o pasaulyje vyrautų taika ir ra-
mybė.

Misijos choro narių padedami lie -
tuviai sudainavo dainą „Lietuviais
esame mes gimę”. Šia iškilminga dai -
na paminėjimas buvo užbaigtas.

JAV LB Lemonto apylinkės val dybos pir-
mininkė Violeta Valaitytė
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Konsulas apleidžia Chicagą 
lapkričio 2 dieną
Jį pavaduos dr. M. Bagdonas

Lietuvos konsulas Antanas Kal vaitis apleidžia
Chicagą lapkričio mėn. 2 d. Vyksta Lietuvon. Ame-
rikon nebegrįš. Greičiausia jam teks dirbti keletą
mėnesių užsienių reikalų ministerijoj, kol gaus
kitą paskyrimą. Teko nugirsti, kad laikinai A. Kal -
v aičio vietą Chicagoj užims dr. Mikas Bagdonas,
Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone sekretorius.

A. Kalvaitis Lietuvos konsulu Chicagoj išbuvo
nuo 1928 m. vasario mėnesio.

Antanas Kalvaitis, kuris šiomis dienomis apleidžia
Chicagą ir grįžta į Lietuvą. Gerb. p. Kalvaitis Lietuvos kon-
sulu Chicagoj išbuvo nuo 1927 metų vasario mėnesio. Jį
pavaduoti atvyko gerb. dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos Pa-
siuntinybės Vašingtone sekretorius. 

(parašas po nuotrauka)

Dr. M. Bagdonas Chicagoje

Šiomis dienomis atvyko į Čikagą dr. M. Bagdo-
nas, Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone sekreto-
rius. Kelioms dienoms sustojo pas savo giminaitį
kun. Ig. Albavičių. Konsului A. Kalvaičiui išva-
žiuojant į Lietuvą dr. Bagdonas nuo 1 d. lapkričio
perima Lietuvos Konsulato vedimą.

Vakar aplankė dienraščio  „Drau go” redakciją.

Draugo dienraštis, kaip ir Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas Čikagoje, buvo pamati-
nės išeivijos lietuvių sostinės institucijos. Tęs -

dami ciklą apie laikraščio bendravimą su konsulatu,
sustojame ties ketvirtuoju dešimtmečiu. Vartyti senus,
trupančius laikraščio komplektus – įdomu. Tačiau at-
rasti ką nors ypatingo nelengva (kaip ne keista!) – tai
vos ne adatos ieškojimas šieno kupetoje. 

Buvo nutarta pasirinkti „strateginius” metus –
1933-iuosius. Dariaus ir Girėno transatlantinis skrydis.
Komitete dalyvavo ir tuometinis generalinis konsulas
Čikagoje (nuo 1928 m. vasario 1 d. iki 1936 m. lapkri-
čio 1 d.) Antanas Kalvaitis. Bet vartant laikraštį nuo tų
metų pradžios iki mėnesio po tragiškosios lakūnų žū-
ties neaptikta beveik jokių pranešimų apie Lietuvos
konsulato sąsajas su „Lituanica”. Tik 1933  m. balan-
džio 6 d. Drauge užtinkame žinutę, jog konsulato pa-
talpose buvo sušauktas visuomenės veikėjų pasitari-
mas, ieškant Dariaus ir Girėno lėktuvui tinkamo pava-
dinimo. Net įvykus nelaimei, nesimatė Antano Kalvai-

čio komentarų – ir ne tik spaudoje. Žinome, kad praėjus
keletui dienų po lakūnų laidotuvių, populiarioje čika-
giečio verslininko Juozapo Budriko vedamoje radijo lai-
doje daugelis visuomenininkų (tarp jų ir Draugo vyr. re-
daktorius Leonardas Šimutis) kalbėjo apie šią tragediją.
Konsulas Kalvaitis toje laidoje nedalyvavo. Kyla klausi-
mas – kodėl? Galbūt jis norėjo likti nuošalyje, turint
omenyje, kad anuometinės Čikagos lietuviai buvo su-
siskaldę, ir lėšų telkimo vajus buvo itin sudėtingas?

Bene didžiausias konsulo Kalvaičio nuopelnas, tar-
naujant Čikagoje, buvo Lietuvos eksporto į JAV skati-
nimas. Iš Lietuvos kilę žydai užsisakydavo prekes iš Lie-
tuvos, ypač būdavo populiarūs džiovinti baravykai iš
Dzūkijos. Kita vertus, konsului dažnai tekdavo atremti
ir užsakovų skundus bei priekaištus dėl lietuvių eks-
portuotojų nesąžiningumo (!). Įdomu tai, kad tuome-
tiniame Drauge mirgėte mirgėjo ne džiovintų bara-
vykų, o lietuviškos degtinės
skelbimai – ypač dažnai laik-
raštyje  pasirodydavo „Mu-

tual Liquor Company” (4707 South Halsted Street) rek-
lama.

Kadangi pirminės paieškos neatitiko lūkesčių, nu-
tarta pakeisti kryptį ir stabtelti ties 1936 metų rudeniu
– žinant, kad tuo metu Kalvaitis apleido savo postą Či-
kagoje. Šįkart Draugo puslapiuose pavyko aptikti šį tą
daugiau. Apie konsulo išvykimą buvo rašoma spalio 6
d. („Konsulas apleidžia Čikagą lapkričio 2 dieną), spa-
lio 29 d. („Čikagos lietuvių moterų klubo atsisveikini-
mas su B. Kalvaitiene), spalio 31 d. (A. Kalvaičio konsulo
nuotrauka, o šalia pranešimas apie dr. Miko Bagdono
paskyrimą nauju konsulu) bei lapkričio 2 d. („Prelato M.
L. Krušo atsisveikinimo pietūs p. p. Kalvaičiams”). Bet tai
irgi – tik kuklios žinutės šeštame puslapyje, o ne pa-
grindinėse Draugo antgalvėse.

1936–1938 m. Kalvaitis dirbo Lietuvos užsienio
reikalų ministerijoje Kaune, o 1939–1940 m. buvo Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsulas Klaipėdoje.                                                                                                              

Parengė Raimundas Marius Lapas

Lietuvos konsulatui Čikagoje – 90

Chicago Lietuvių Moterų Klūbo
Atsisveikinimas  
Su B. Kalvaitiene

(Suvėlinta)

Bismarck viešbuty, spalių 15 d., Chic. Lietuvių Mo-
terų klūbo surengtas puošnus luncheon B. Kalvai -
tienei. Narių ir viešnių susirinko arti pusė šimto.

B. Kalvaitienė buvo to klūbo garbės narys. Ji vien
„garbe” nepasi ten kino, bet nuoširdžiai darbavosi įvai -
riose klūbo komisijose ir paren gi muose. Ponios kon-
sulienės dalyvavimas klūbo veikime  daug jam prestižo
pridavė. Tą ypatingą pabriežė O. Kirienė, sumani ir
veikli klūbo pir mininkė. Gražiai pasveikinus ir pa -
linkėjus laimingos kelionės garbės viešniai, Kirienė
perstatė „toast mistress” Vandą Bijanskienę (ką tik
grį žusią iš Lietuvos), kuri taisyklinga lietuvių kalba
perstatinėjo viešnias ir nares palinkėti išvažiuojančiai
kon sulienei viso gero. Pirm to Bijans kienė gražiai api-
budino Kalvaičių darbuotę chicagiečių tarpe. Linkėji -
mų pareikšta gausiai ir visos susirin kusios labai gra-
žiai ir nuo širdžiai pakalbėjo.

Įteikta brangi sidabro taca nuo klūbiečių dovanų
su lietuvišku užra šu. Taipgi apdovanota gėlėmis. Ji la -
bai draugiškai atsisveikino su klūbietėmis ir savo drau-
gėmis bei pažįstamomis. Jos kalba buvo puotos pažiba
ir ilgai pasiliks ją girdėjusių atmintyje.

Gaila sakyti su Diev taip poniai, kaip ir konsului
Kalvaičiui. Jų buvimas Chicagoje paliko visuose neiš-
dildomą atmintį ir gražiausius atsi mi nimus.

Rap.

Praloto M. L. Krušo 
atsisvei kinimo pietūs 
pp. Kalvaičiams

BRIDGEPORT. – Šv. Jurgio parapijos kle-
bono, praloto Krušo didelis svetingumas žino-
mas ne tik ameri kiečiams, bet ir Lietuvos sve-
čiams Štai, apleidžiant Chicagą ilgus metus
mūsų tarpe išbuvusiam konsului ir poniai Kal-
vaičiams, spa lių 29 d. pralotas surengė išleistu-
ves, nepaprastai puošnius ir turtingus pietus, o
stalo dekoracijos puotai tinkamai pritaikintos:
mėlynas laivas pilnas mėlsvų gėlių bangose – vi-
duryje stalo. Valgiai buvo duodami brangiame
„service” rankomis pieštose lėkštėse – dovana
pralotui seserų Pran ciškiečių. Be garbės svečių
Kal vaičių, buvo ir kitokių svečių: muz. A. Po-
cius, A. Nausėdienė, žurnalistas St. Pieža ir vie-
tiniai kunigai asistentai.

Gražiai visus pavaišinęs pralotas pa linkėjo
laimingos kelionės Kalvai čiams, širdingai su jais
atsisveikinęs. Kalvaičiai patiria didelio vaišin-
gumo ir svetingumo iš įžymiausių  asmenų, kaip
niekas dar nėra patyręs Chica goje. O Chicagos
lietuviai nuo seno žinomi savo svetingumu. 

Kalvaičiai apleido Chicago sekmadienį,
lapkričio 1 d.

Laimingos kelionės ir pasisekimo!
Prašome konsulo ir ponios Kal vaičių neuž-

miršti chicagiečių. Mes jų niekuomet nepamir-
šime.

Chicagietė
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BRONĖ LIPŠIENĖ

Kovo 29 d. MEILĖS galerijoje
Hiutenfelde buvo atidaryta Ma-
rijos Dambriūnaitės-Šmitienės

meninės fotografijos paroda. Ją ati-
darė galerijos savininkas Petras Ver-
šelis, kuris rūpinosi parodos apipavi-
dalinimu, visą vakarą globojo svečius
ir pats iš statė senų fotoaparatų bei fo-
tolaboratorijos įrangos kolekciją.

Jis nušvietė parodos autorės gy -
venimą, jos kelią iš Jungtinių Ameri -
kos Valstijų į Vokietiją. Jis pavaizdavo,
kaip prasidėjo Marytės draugystė su
fotoaparatu (parodė jį, tą pirmąjį varg-
šiuką menką aparatėlį,) ir kaip ši
draugystė išaugo į rimtą Vasario 16-
osios gimnazijos bei Vokietijos lie -
tuvių bendruomenės kronikininkės
uždavinį, kurį ji daug metų mielai ir
atsakingai vykdė. Atpažinęs savo se -
sės pašaukimą ir išeivijos laik raš čiuo -
se matydamas menkas jos apa ratėlio
galimybes, netrukus jos brolis Anta-
nas Dambriūnas padovanojo rim tą ir
tais laikais jau gana gerų ga limybių
fotoaparatą, kuris ištikimai tarnavo
iki pat skaitmeninių laikų. Būtų
įdomu žinoti, kiek nuotraukų su -

RŪTA AKELAITYTĖ

Kovo 28 d. Balzeko lietuvių kul tūros muziejuje
vyko grafikės Nelės Zirnitės ir tapytojo Er-
nesto Žvaigž dino darbų parodos atidarymo

va ka ras, organizuotas JAV Lietuvių Ben druomenės
Kultūros tarybos. Gausiai susirinkusius svečius
sveikino mu ziejaus prezidentas Stanley Balzekas,
muziejaus programų direktorė Rita Janz, parodos
darbų autoriai. Meni ninkai šiltai bendravo su pa-
rodos lankytojais, dalinosi mintimis apie kūrybinį
procesą, kartu  aptarinėjo  paveikslus. Susidomėji-
mas buvo di delis, tad parodos svečiams teko ir ei-
lutėje pastovėti, kad galėtų pasi tei rauti autoriaus
apie konkretų paveikslą ar tiesiog pasišnekučiuoti. 

Nelė Zirnitė-Žukauskaitė gimė Lietuvoje, studi-
javo grafiką Vilniuje, vėliau baigė Latvijos dailės
akademiją. Nuo 1985 m. ji yra Latvijos daili nin kų
sąjungos narė, aktyviai dalyvauja tarptautinėse  pa-
rodose daugelyje Europoje, Azijoje, JAV. Meninin kė
yra surengusi daugiau nei 30 individualių parodų
(Latvija, Lietuva, Estija, Vokietija, Švedija, JAV).
Žymi grafikė yra gavusi ne vieną svarbų apdova-
nojimą, iš kurių paminėtini ke li: 2005 m. Breslave
(Čekija) vykusioje tarptautinėje mažųjų formų gra-
fikos bienalėje ji buvo apdovanota Grand Prix. Taip

Meninės fotografijos paroda
liejumi, ir savo akimis ga lėjo įsitikin -
ti, kad jo dovanotas fotoaparatas bu vo
gera investicija.

Jubiliatę menininkę sveikino
Lam pertheimo miesto burmistras
Got tfried Stoermer, Hiutenfeldo se -
niūnas Karl-Heinz Berg, VLB valdy-
bos pirmininkas Antanas Šiugždinis,
Romuvos apylinkės valdybos pirmi -
ninkė Irena Timpf, Hiutenfeldo Dar -
bininkijos labdaros sąjungos pirmi -
ninkė Uta Kilian, brolis taip pat tarė
žo dį vokiškai.

Kalbėjo ir pati Marytė Šmitienė:
apie savo gyvenimo saitus su fotogra -

fija, apie sunkų laikotarpį mirus vy -
rui, kuomet atsirado poreikis kaž kuo
užpildyti staiga atsivėrusią tuš tu mą –
tada pajuto troškimą ieš koti kitų mo-
tyvų, tapo svarbus ne vien kroni ki nis
gyvenimo įamžinimas, bet ir meniniai
to gyvenimo aspek tai. Su kaupus ne-
mažai me ninių nuotraukų ir priartė-
jus jubi liejui, gimė idėja surengti šią
parodą.

Jubiliatės draugė Christel Fauter
praturtino vernisažą gražiomis dai -
nomis. Svečiai praleido dar ilgą ir gra -
žų vakarą aptardami nuotraukas ir
maloniai bendraudami.

kaupta Marytės archyvuose ir kiek pi-
nigų į juos sudėta, nes juodai/baltos
nuotraukos buvo brangesnės nei spal-
votos, ir prisimenu, kaip seniau ji guo-
dėsi, kad joms kitą kartą išleidžianti
daugiau nei po 200 markių per mėnesį.
Prieš parodą brolis padarė staigmeną
– kartu su žmona iš JAV į šią šventę,
ku ri sutapo su Marytės 60 metų jubi-

HIutenfeLd

Balzeko muziejuje – lietuvių tapyba ir grafika
CHICAGO, IL

Dailininkai Ernestas Žvaigždinas (tapyba) ir Nelė Zirnitė-Žukauskaitė (grafika). J. Kuprio nuotr.

Daiva Karužaitė, Aušrelė Sakalaitė, Algimantas Barniškis, Magdalena Stankūnienė, Jonas Kuprys, Dalia Sokienė, Indrė
Dabkienė. 

Ilgametę  Vasario 16-osios gimnazijos mokytoją Marytę Šmitienę (penkta iš k.), jubiliejaus proga surengusią gražią parodą sveikino šei-
mos nariai, draugai, miesto atstovai. Kamilės Ežerskytės nuotr.

pat pelnė pagrindinį prizą „9th Talino Grafikos Trie -
nale”, Estijoje. Nelės Zirnitės kū ri niai yra pristatyti
garsiajame leidinyje „The Best of  Printmaking” (1997
m. Rockport Publisher – Glou cester, USA), kuriame
išspausdinti 250 geriausių pasaulio grafikų darbai. 

Ernestas Žvaigždinas – Klaipė dietis meninin-
kas, tapantis tradicine aliejine technika. Dailinin-
kui dar jaunystėje meilę menui įskiepijo ir įkvėpė

kūrybai jo bendramoksliai P. Gužas ir R. Zdanavi-
čius. Menininkas yra surengęs tapybos parodų gim-
tojoje Klaipėdoje, kituose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose, JAV, Vokieti joje, Danijoje, Rusijoje.
Reikia pami nėti, kad Balzeko muziejuje meni ninkas
svečiuojasi jau nebe pirmą kartą. Lygiai prieš de-
šimtmetį, 2004 metais, muziejuje buvo surengta per-
sonalinė Ernesto Žvaigždino paroda. 
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Norėdama arčiau supažindin-
ti skai tytojus su Dovile ir jos kū -
ry ba, pasidalinu mū sų paskuti-
niu pasikalbė jimu.

„Pro Felikso dureles” – tavo antroji
knygutė vaikams. Aš atsimenu pirmąją –
„Šmikštys ir kompanija”, išleistą Lietuvių
Skau čių Seserijos Čikagoje 1974 metais.
Kodėl taip ilgai laukėme „Felikso”?

Iš tikrųjų labai ilgai truko.  Juk
1974 metais mes abi buvome tik jau-
nos merginos. Reikėjo subręsti, dau-
giau gyvenimo patirti. Mano ma mos
(rašytojos Nijolės Jankutės) įtaka
nuo pat mažens mane skatino rašyti.
Na mai skendo knygose, vaikystėje ji
man skaitydavo pasakas ir poeziją.
Dy go ir augo mano lietuvių kalbos
įver tinimas ir meilė. Nors rašiau
straipsnius įvairiems lei di niams,
mokslai ir gyvenimas traukė mane
kitomis kryptymis ir knyga kažkaip
užsimiršo.  

Kas lėmė šios knygos parašymą?
Pirmasis rašymo įstatas – rašyk

apie ką žinai. Vienas iš mano gyveni-
mo lemiamų įvykių buvo ište kėjusiai
palikti gimtąjį kraštą (JAV) ir emig-
ruoti į Australiją. Pagaliau pa tyriau
tą namų ilgesį, asmeniškai su pratau
diasporą – išsisklaidymą, išsiblašky-
mą naujoje vietoje – ką mūsų tėvai
patyrė palikę Lietuvą.  Žinoma, mano
kelionė nebuvo priverstinė klai kiu
ka ro metu, tai mano pačios apsi -
spren dimas. Tas pradinis vieni šu -
mas, nepritapimas kuteno rašymo
gyslelę. Pajutau, kad tie jausmai
lengvai reiškiasi rašant vaikiškos
fan tazi jos knygą.

O kodėl – lietuvišką knygą?  Tas pa -
čias temas galima nagrinėti angliškai di -
desniam skaitytojų ratui.

To manęs klausia visi ma no ne -
lietuviai draugai. Rašiau „Fe liksą”
ne tik norėdama išreikšti man as me -
niš kai artimą temą, bet ir kaip lietu-

Nors dar ir ne žmogus, bet jau ir nebe katinas...
Pokalbis su dovile užubalyte Zduoba
Atkelta iš 1 psl.

vių kalbos projektą. Įgijusi kūrybinio
rašymo ma gist rą čia, Austra li jo je,
patikėjau  savo gabumais ir iškė liau
sau iššūkį – rašyk lietuviškai!  Lie -
tuvių kalba – ne mano gimto krašto
kalba, todėl ir džiaugiuosi, kad kny -
gai nereikėjo milžiniškų taisymų ar
perrašymų. Tačiau lieku didžiai dė -
kinga knygos redaktorei ir kitoms
išankstinėms skaitytojoms už jų pas -
tabas ir patarimus. Noriu tikėti, kad
jeigu lietuvių kilmės vaikai paskai -
tys mano knygutę, gal tai prisidės
prie jų lietuvių kalbos domėjimosi ir

jos įvertinimo. Man tik labai
gaila, kad Australijoje yra
labai mažai lie tuviškai kal-
bančių ir skaitančių vai kų,
nebent neseniai iš Lietuvos
atva žiavusių. 

Žinau, kad pati esi kačių
mylėtoja, o štai Feliksas –  šuo! Kodėl?

Taip, kates labai myliu, jos „gimi-
niuojasi” su manimi nuo pat vai -
kystės. Tačiau galvojau, kad žmo -
giškumą vis tiek daugiau tikėtina su -
teikti šuniui negu katei. Vaiko drau-
gystė su naminiu gyvulėliu yra vie -
nas iš stipriausių ryšių, todėl pasa-
kos veikėjai Rimai, kuri jaučiasi vie-
niša naujame krašte, jos geriausias
draugas šunelis Feliksas yra labai
brangus. Aš, nors jau suaugusi, paty-
riau tokį brangų ryšį tik persikėlus į
Australiją.  Mes su vyru iš gyvulių
glo bos centro parsivežėm namo Tig -
rą: didelį oranžiniai rainą pamesti -
nu ką katiną.  Jo asmenybė buvo tokia
nepaprasta, tokia „šuniška”, kad ma -
no teta, atvažiavusi mūsų aplankyti,
tarė:  „Na, nors jis dar ne žmogus, bet
jau ir nebe katinas...” Feliksas gimė
iš šios draugystės.

Knygos iliustracijos žaviai spalvingos
ir gyvos. Kaip suderinote mintis tarp auto-
rės ir iliustratorės, kad taip gražiai pavy-
ko?

Lenkiu galvą dailininkei Adai
Sutkuvienei (JAV), sutikusiai iliust-
ruoti ma no  „Feliksą”. Vaikų knygai
gra  žios iliustracijos yra būtinos.
Dail. Sutkuvienė perskaitė kny gą ir
tuo met mes kalbėjomės laiškais, nuo-
traukomis ir paveikslėliais. La bai
džiaugiuosi dail. Ados darbu – mano
pasakėlės veikėjai tartum iššo ko iš
mano vaizduotės ir nutūpė knygos la -
puose.

Kam skirta ši knyga?
Pagrindinei knygos veikėjai

Rimai devyneri metai. Jos nuotykiai
su Feliksu yra pilni fantazijos:  kal-
bančios gėlės ir gyvūnai, stebuklin-
gas aitvaras, paslaptingas tartum
burtininkas kaimynas, ilga kelionė.
Knygos tema yra emigracijos lieka -
nos ir pripratimas naujuose namuo -
se, o fonas – Australija. Štai tam tik -
ras „egzotiškas” kraštas Amerikos ar
Lietuvos vaikams. Galvoju, kad ir
vai  kai atvažiavę iš Lietuvos į Austra -
liją ras tų daug „savo” šioje pasakoje.
Aš įsivaizduoju, kad pasaka būtų pa -
traukli gerai lietuviškai skaitan-
tiems tokio pat amžiaus ar truputį
vy resniems už Rimą. Tačiau išeivijos
vaikų lietuviško skaitymo lygis tik-
riausiai daug silpnesnis. Gal tėveliai
ar seneliai skai tytų ją savo vaikams
ar anū kams?

Ar jau dygsta mintys kitai knygai? Ar
galvoji toliau rašyti vai kams? Tikiu tavo
tre čios knygos ne reikės taip ilgai laukti
kaip antrosios?

Mano, kaip kiekvieno ra šan čio,
stalčiai (kompiuteris) pilni min čių,
pradėtų romanų, apsakymų, kuriems
reikia dėmesio, rūpesčio ir laiko juos
baigti, šlifuoti, redaguoti ir t. t. Ra šy -
tojo didžiausia nuodėmė – tai atidė -
lio jimas, delsimas. Esu dėl to kalta.
Šie kiti projektai – jau anglų kalba ir
suaugusiam skaitytojui. O nauji įvy-
kiai ir pergyvenimai nuolat auga, tad
man temų niekad nepri trūks. Neži -
nia – gal vieną dieną net išspausiu ro -
maną apie išeivijos lietuvių visuome-
nės gyvenimą, bet tai tik rai netiktų
vaikams! Tačiau pažadu nepamiršti
vaikų skaitytojų ir toliau ugdyti savo
meilę lietuviškai kalbai. 

Kaip skaitytojai gali įsigyti „Pro Felik -
so dureles”?

„Pro Felikso dureles” galima įsi-
gyti „Draugo” knygyne.  

Linkiu tau toliau sėkmės ir lauksime
ki tos knygos!

Ačiū, Audruže!

P.S. Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėti-
nės vertės mokestis – 9.25 proc., persiun-
timas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-
585-9500. 

Dovilė Užubalytė Zduoba
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

RAMINTA MARCHERTIENĖ

Š. m. kovo 15 d. Ateitininkų na muose, Lemonte,
įvyko Šeimos metų gavėnios susikaupimo
diena. Jai nieko netrūko. Susirinkę buvo pa -

vai šinti kava ir užkandžiais, galėjo pa sidžiaugti sau-
lėta diena, o svarbiau sia – išklausyti vedėjo pras -
min gų minčių. 

Susikaupimo dienos vedėjas, kun. Nerijus Šme-
rauskas gerai pažįstamas Čikagos ir apy linkių lietu -
viams. Jis čia gyveno ir mokėsi beveik 8 metus. Stu-
dijavo Catho lic Theolo gical University, dirbo lietu-
vių parapijose, reiškėsi visuomeninėje veikloje. 

Prieš trejus metus (2010 m.) kun. Nerijus buvo
įšventintas kunigu Kau ne. Dir bo Kauno Kristaus
Prisikė limo parapijos, Marijos Radijo bei Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ir jo ligoninės Kauno
klinikų kapelionu. 2013 m. rudenį atvyko į Kanadą,
Mississauga, kur šiuo metu darbuojasi Lietuvos
Kankinių parapijoje.

Kun. Nerijus yra išstudijavęs ateitininkijos pra-
dininko, Prano Do vydaičio darbus, gerai susipaži-
nęs su jo gyvenimu ir veikla. Pr. Dovydaitis 1911
metais, būdamas tik 24 metų, uždavė ateitininkams
tris pamati nius klausimus:  Kuo mes save vadi-

name? Ką mes aplink save matome?
ir Kokios mūsų priedermės, siekiai
ir keliai? Ne be reikalo jie yra pra-
minti „pamatiniais”, nes juos tinka
užklausti ir šiandieną. Kun. Nerijus
juos iškėlė svarstydamas mūsų kas-
dieninius dvasinius siekius bei mal-
dos įgūdžius. 

Štai keletas vedėjo iškeltų klau-
simų ir mano pasižymėtų minčių:

Eucharistija tai žodis, kūnas ir
veiksmas. 

Žodis. Kas mes esame? Esame
brangūs ir mylimi Dievo vaikai. Tu-
rime leistis būti atnaujinami. Kaita
yra gyvybės esmė – tiek biologinio
gy venimo, tiek dvasinio. 

Kūnas. Ką mes matome aplin -
kui? Eucharistija yra Kristaus kū -
nas. Priimdami Šv. Komuniją mes
esame maitinami tikru Dievo kūnu. Kaip jis mus
pakeičia? 

Veiksmas. Kokie mūsų siekiai? Kaip Eucha-
ristijos paveikti veikiam savo bendruomenę? Kaip
dalinamės Jėzaus duota dovana su kitais? Šv. Mišios

nepasibaigia paskutiniu pa laimi -
nimu, bet yra akstinas naujai pasi-
ryžti Kristaus auką toliau įgy ven -
dinti savo kasdieniniuose gyveni-
muose. Taip gyvenimas tampa der-
lingas.

Iškilo klausimas apie atgailos
sakramentą – ar tai yra „susitaiky -
mo”, ar „sutaikymo” sakramentas?
Kun. Nerijus aiškino, kad Kristus yra
mūsų sutaikintojas. Mes atsiliepiame
į Kristaus kvietimą. Po atgailos mes
esame įpareigoti įgyvendinti Dievo
gailestingumą ir susitaikyti su ki tais.

Kun. Nerijus siūlė sutaikymo
sak ramento metu savo nuodėmes ati-
duoti mirštančiam Kristui, kad jis jas
sunaikintų ant kryžiaus. Susi -

kaupimo diena buvo užbaigta asme -
niniu sutaikymo sakramentu.

Dienos susikaupime  dalyvavo apie 50 žmonių.
Jie buvo dėkingi kun. Ne rijui Šmerauskui ir Atei-
tininkų namų valdybai už suteiktą galimybę ati-
trūkti nuo kasdieninių rūpesčių ir atsigaivinti dva-
sinėje šviesoje ir šilumoje.

Kovo 8 d. po šeštadieninės mo kyklos pamokų New Yorko jaunučiai atei-
tininkai pasirodė lituanistinės mokyklos talentų popietėje. Jauniai su-
kūrė humoristinę dainą apie šeštadieninę mokyklą pagal ,,Paukščių

vestuvių” melodiją, pritaikė būgnus ir varpelius,  jaunutės sukūrė šokio ju-
desius, o patys jauniausi jaunučiai išrinko aprangą: lituanistinės mo kyklos
marškinėlius ir džinsus. Re petavom, repetavom, repetavom. Pa sirodymas įvyko
per šeštadieninės mokyklos popietinę pamoką kovo 15 d. Vienodai apsirengę,
garsiai ir aiš kiai dainavom, šokom ir grojom, o mums visi plojo ir dovanojo sal -
dai nių! 

Prasidėjo 
registracija į
JAS stovyklą
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos stovykla
vyks dainavoje birželio 29 d. – liepos 9 d.

JAS CV pirmininkė Laima Alek sienė
praneša, kad jaunieji ateitininkai jau gali
registruotis stovyklai, užpildydami anke-
tą tinklalapyje http://javjas.com/con-
tent/jas-2014m-stovyklos-registracija. Už-
siregistravę turės iki balandžio 20 d. paš-
tu išsiųsti čekį dėl stovyklos mokesčio ir pir-
kinėlių Dainavos krautuvėlėje.

Po balandžio 20 d. į stovyklą galės re-
gistruotis visi lietuviškai kalbantys vaikai
nuo 7 m. (pradedantys antrą skyrių 2014
m. rudenį) iki 13 m. (šįmet pabaigę 7-tą
skyrių).

Daugiau žinių apie stovyklą gali te
paskaityti tinklalapyje: javjas.com

Kad jūsų džiaugsmui 

nieko netrūktų (Jn 15:11)

Rekolekcijos
Ateitininkų
namuose

Ateitininkų Šalpos fondo
suvažiavimas ir tradicinė vakarienė

vyks šeštadienį, balandžio 26 d.,
4 val. p. p. Ateitininkų namuose

Norintys dalyvauti vakarienėje (6 val. vak.)
prašomi užsisakyti vietas pas Pranutę
Domanskienę  tel. 708-712-7112  arba pra -
neš ti el. paštu: FLD85@aol.com.

Gavėnios susikaupimą Ateitininkų namuose vedė kun. Nerijus Šmerauskas.  Dainos Čyvienės nuotr.

Kun. Nerijus Šmerauskas 

New Yorko jaunieji ateitininkai
pasidalino savo talentais

Jaunieji New Yorko ateitininkai kuria ir re -
petuoja. 



Prie pianino – vaikiška kančia?

– Bandau pažadinti savo at mintį. Kiek
žinau, Alek siūnų šeimoje puoselėjamos
gan senos muzikinės tradicijos?

– Be abejo. Mano tėvas Juozas dai-
navo Čikagos lietuvių operoje ir vai-
dino „Antrojo kaimo” satyros teatre, o
mama Rasa vaikystėje skam bino pia-
ninu, šoko baletą. Sa vaime supranta-
ma,  kad tiek aš, tiek mano broliai žen-
gė tėvų pėdomis – pra dedant pianino
pamokomis, vė liau įsijungiant į mo-
kyklos chorą ar pučiamųjų orkestrą, ir
galop tampant „supernumerary”  Ly-
ric operos spektakliuose.

– Kada suvokei savo meninius suge-
bėjimus? 

– Turbūt dainuojant ir vaidinant
prie laužo Rako skautų stovykloje.
Tuomet pajutau kaip smagu pasiro dyti
prieš žiūrovus. Jei sulaukdavau ploji-
mų ar kas nusijuokdavo po mano pa-
sirodymo, širdyje pasidarydavo ge ra –
ir didėjo noras dažniau tokias emocijas
patirti.

– O gimnazijos choras?
– Įstojau į chorą savo „sophomo re”

(antroji klasė – R.M.L. pastaba) metu.
Choro vadovas mus vertino kaip pro-
fesionalus ir reikalavo ati tinkamo el-
gesio. Atlikdavome nema žai ištraukų
iš miuziklų, tačiau kai reikėdavo atlikti
solo, vis pasirinkda vau operų arijas,
kurias girdėdavau vaidindamas Lyric
operos scenoje ar ten sėdėdamas kaip
žiūrovas. Patirtis Lyric operoje ne tik
padėdavo mano muzikiniam suprati-
mui,  bet ir vaidy biniams pradme-
nims atliekant solo partiją. 

– O ar buvo pasipriešinimas pianino pa-
mokoms, nuo kurių „ken tėjo” tiek daug di-
pukų atža lų?

– Kartu su broliais Dariumi ir
Linu jau pradžios mokykloje lankė me
pianino pamokas pas Mildą Me -
mėnaitę. Tai tęsėsi iki pat gimnazijos.
Nedžiugino pamokos, kurios vykdavo
po mokyklos penktadieniais. Juk ne-
sinorėjo taip savaitgalio pra dėti. Ta-
čiau, prisipažinsiu, esu lai min gas, iš-
sėdėjęs tas pamokas. Nors dabar ne-
belankau fortepijono pamo kų, vis kas-
dien prisėdu ir skambinu tai, ką pa-
mokų metu pramokau ir ką dabar pats
išmokstu.
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Pats pirmasis Audriaus išėjimas į sceną
bu vo 2001 m. Britten operoje ,,Billy
Budd’’

Nors ir ne Don José vaidmenyje, Alek siū -
nui buvo smagu  dalyvauti operoje ,,Ca r -
men”Naujausias Audriaus pasirodymas – pernai ,,La Traviata" 

Lyric operos spektakliai, 
kuriuo se dalyvavo Audrius Aleksiūnas:

2001: „Billy Budd” (komp. Ben ja min Britten)

2002: „Susannah” (komp. Carlisle Floyd)

2004: „Das Rheingold” (komp. Richard Wagner)

2004: „Aida” (komp. Giuseppe Verdi)

2004: „The Cunning Little Vixen” (komp. Leoš Janáček)

2005: „Fidelio” (komp. Ludwig van Beethoven)

2005: „Carmen” (komp. Georges Bizet)

2005: „Die Zauberflöte” (komp. Wolfgang Amadeus Mozart)

2006: „Der Rosenkavalier” (komp. Richard Strauss)

2007: „Così Fan Tutte” (komp. Wolfgang Amadeus Mozart)

2007: „La bohème” (komp. Gia como Puccini)

2009: „Tosca” (komp. Giacomo Puccini)

2013: „La Traviata” (komp. Giuseppe Verdi)

Muzika liks mano aistra, o teisė taps mano profesija
Atkelta iš 1 psl.

– O kada ir kokiomis aplinkybėmis įsto-
jai į „Dainavos” ansamblį? 

– Tai buvo 2010 metais – paklausiau
mamos patarimo. Ji nuėjo į jų koncer-
tą ir suprato, jog man ten dalyvauti
būtų pravartu. Baigęs gimnaziją, no -
rėjau ir toliau dainuoti chore, ir „Dai-
nava” buvo geriausias sprendimas.
Tai gera proga su savo tautiečiais pra-
leisti laisvalaikį, tarp kurių yra ir tie,
ku rie kartu su mano tėvu dalyva vo Či-
kagos lietuvių operos veikloje.

– Tačiau tu, Audriau, nepasi rinkai nei
muzikos, nei vaidybos studijų?

– Muzika visada liks mano aistra,
o teisė taps mano profesija.

– Baigęs politinius mokslus nutarei pa-
sukti į pelningesnę profesiją – būtent teisę?

– Tiesiog matau, kaip advokatai pa-
deda žmonėms sudėtinguose atvejuose.
Sugeba ne tik paaiškinti sudė tingus tei-
sinius įstatymus, bet ir pa guosti klien-
tą. Būtent taip noriu pa sitarnauti ir pa-
dėti asmenims ar bendrovėms, kurie
skęsta juridinėse prob lemose. Ne pa-
slaptis, jog advoka tai kartais stokoja
gero vardo, tačiau kai žmogų ištinka
nelaimė – nesvarbu kokia – kur jis pir-
miausia krei pia si? Ogi į advokatą!

Aistra meno mūzoms?

– Audriau, grįžkime prie ro mantiškesnių
temų – meno bei kul tūros. Manau, kad dau-
gelis mūsų nežino, ką reiškia žodis „su -
pernume rary”? Aš suprantu, kad teatro sce-
noje – tai statistas. Žodis kilęs iš lotynų kal-
bos „supernume ra rius” –  žmogus, kuriam
su mokama, kad jis pasirodytų masinėse sce-
nose arba operoje...

– Pridurčiau, kad statistai tampa
gyvybingu peizažu. Jų buvimas sce noje
prisideda prie bendro įspūdžio, kurį
operos režisierius bando pateikti žiū-
rovui. Pergalės maršo scena „Aidoje”
nebūtų efektinga, jei scenoje nedaly-
vautų 50 nedainuojančių ka reivių, žy-
giuojančių koja kojon.  

– 2001 metais, būdamas vos vienuo-
likos, Tu pirmąsyk pasiro dei statistu Lyric
operos scenoje Čikagoje kompozitoriaus
Benja min Britten operoje „Billy Budd”. Koks
buvo jausmas vaikui vaidinti stebint daugiau
nei 3,500 žiūro vų?

– Po vienuolikos nesėkmingų ban-
dymų kitose operose pavyko gau ti dar-
bą „Billy Budd”. Operos veiksmas
vyksta 1700 metais britų ka riniame lai-
ve. Mūsų vaidmuo buvo lakstyti po sce-
ną pristatant paraką patrankoms kovos

metu. Šį epizodą mes repetavome daug
kartų. Aš jau čiausi laisvai. Aišku, yra
tas jau dulys per premjerą, tačiau greit
susigyveni su tuo, kad dirbi su profe -
sio naliais dainininkais bei muzikan-
tais. Tuo met viskas nugalima leng-
viau negu kaip bet kokiame kitame
darbe. Skirtumas tik tas, kad tavo dar-
bą įver  tina ne vienas viršininkas, o
tūkstantinė minia.

– Bet palauk, palauk vaikine? Vie-
nuolika nesėkmingų perklau sų? Iš kur tiek
gali būti tokiame amžiuje?

– Pirmąsyk perklausoje dalyva-
vau būdamas devynerių. Su broliu Li -
nu bandėm pakliūti į „Atilla”, nors bu -
vo akivaizdu – ten nepakliūsime. Šiaip
– ėjome iš smalsumo. Tačiau Li nui
vis nuskildavo, ir jį vis įtraukdavo į sta-
tistų gretas. Mudu kartu su ma ma už-
kulisiuose stebėjome, kaip Linas sce-
noje repetuodavo. Mane vi sada žavėjo
kaip opera yra statoma. Jei manęs
klau stum, ar tuomet vyko vidinė bro-
liška konkurencija, – sa ky čiau – galbūt.
Žinau, kad dažnai at mesdavo mano
kandidatūrą tik todėl, kad netilpdavau
į sceninį kostiumą. Tačiau buvau pa-
siryžęs ir toliau ban dyti. Juk šeimoje
buvo puoselėjamos kultūrinės tradi-
cijos. Galop mano bro lis Linas jau ta -
po operos scenos „veteranu”. Aš buvau
pasiryžęs nepa siduoti ir nenusileisti.
Amerikiečiai čia pasakytų: „Patience
is a virtue”...

– Beje, o ar Britten operoje bu vai jau-
niausias statistas?        

– Buvau vienas iš dešimties sta-
tistų – visi berniukai, 10–12 metų am-
žiaus. Būna ir labai jaunų statistų  –
trejų ar ketverių metukų amžiaus, ta-
čiau tokių vaidmenų nedaug.

– Matyt, savo darbą atlikai gerai, nes
po metų sugrįžai į sceną dalyvauti kompo-
zitoriaus Carlisle Floyd  operoje „Susannah”?

– Statistai paprastai grįžta, jeigu jie
yra sąžiningi, moka atlikti tai, ko rei-
kalauja režisierius, na, o svarbiausia,
jei įtelpa į sceninį kostiumą...

– Kiek operų buvo po to?
– Nuo septintosios klasės pra džios

mokykloje iki gimnazijos laikų buvo
tiek vaikiškų, tiek suaugusiųjų „su -
pernumerary” vaidmenų.

Nukelta į 9 psl.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Savo žaidimu NCAA 
sužavėjęs Kanados lietuvis
kvietimo į Lietuvos 
rinktinę dar nesulaukė

Nikolas (Nick) Stauskas – lietuvių kilmės krep-
šininkas, kaip viesulas įsiveržęs į JAV studentų
lygos NCAA pirmenybių geriausių krepši -

ninkų sąrašus, šiemet nuskynęs „Big Ten” lygos ge-
riausio žaidėjo prizą, su dominęs ne vieną NBA klubą.
Jam jau dabar prognozuojamas aukštas I rato šauki-
mas šią vasarą vyksiančioje NBA naujokų biržoje. 

Tai yra būtent tas krepšininkas, kurio nuotraukos
niekad neišnyksta iš amerikiečių laikraščių puslapių
ar televizijos ekranų, apie kurį vis garsiau kalba ir
šviesią ateitį jam piešia pripažinti krepšinio žinovai. 

Svajoja apie pakvietimą į Lietuvos rinktinę

Paradoksas, tačiau šis talentingas žaidėjas lig šiol
nesudomino Lie tuvos krepšinio federacijos (LKF)
bei mūsų šalies rinktinės trenerių štabo ir kol kas net
nėra rinktinės trenerio Jono Kazlausko kandidatų,
besiruo šiančių Pasaulio krepšinio čempio natui Is-
panijoje, sąraše. LKF nėra už mezgusi jokio ryšio su N.
Stausku ir neskelbia savo planų pakviesti jį žaisti į Lie-
tuvą artimiausiu metu.

N. Stauskas – iš pažiūros kuklus 20-etis, 198 cm
ūgio gynėjas, Michi gano „Wolverines” komandos
antra kursis. Lietuvių – Paulo ir Rūtos Staus kų šeimoje
Ontario mieste (Ka nada) gimęs ir dvigubą (Kanados
ir Lietuvos) pilietybę turintis krepši nin kas, mintyse
slaptai viliasi su laukti pakvietimo į savo tėvų gimto-
sios šalies rinktinę. 

Dar praėjusiais metais, po pirmojo sėkmingo
NCAA sezono, iki studentų lygos finalo prasibrovęs
JAV Michigano „Wolverines” komandos debiutantas

Į NBA klubų akiratį patekęs N. Stauskas – 
prarastas Lietuvos rinktinės talentas?
atviravo: „Jei kada nors tu rė čiau galimybę atsto-
vauti Lietu vai, aš ją tikrai apsvarstyčiau.” Ta čiau
kol kas atverti jos duris ir parodyti visus savo su-
gebėjimus perspektyviam krepšininkui nebuvo
lemta. O tai kartu ir nesuteikta galimybė mū sų ša-
lies krepšinio gerbėjams iš ar čiau susipažinti su ne-
eilinių gabumų išeivijos lietuviu.

Kol LKF tyli, krepšininką vi lioja kanadiečiai

Į NCAA aukštumas su griausmu prasibrovusį
N. Stauską, bematant atkreipė dėmesį kanadiečiai
ir jau da bar savo vilionėmis tikisi įtraukti jį į Ka-
nados nacionalinę vyrų rinkti nę. Dar 2009 m. Ni-
kolas užsivilko Kle vo šalies jaunimo rinktinės
marški nėlius ir „FIBA Americas” U-16 čempiona-
te padėjo Kanados rinktinei iškovoti pasaulio čem-
pionato bronzos medalius.

Ši aplinkybė neturėtų sudaryti sunkumų N.
Stauskui atstovauti Lie tuvos rinktinei: jaunimo tur-
nyruose vienai šaliai atstovavusiems krepši nin kams
vėliau leidžiama žaisti už kitą valstybe jau vyrų
rinktinėse.

Dabar belieka apsispręsti pačiam krepšininkui:
N. Stauskas iki šiol turi teisę pasirinkti, kam at-
stovauti: Kanados ar Lietuvos rinktinei – vyrų
varžybose.

Žaidėjo ateitis – jo rankose. Gal būt N. Stauskas
pasirinks Kanadą ir ateitį čia. Tačiau mažoji šalis
už Atlanto turėtų susiimti, padaryti spaudimą ir su-
teikti jam galimybę pirmiausia pasirinkti Lietuvą.

Lietuviškai suprantantis, tačiau mažai šia kal-
ba bendraujantis išeivijos lietuvis apie Lietuvos
krepšinį turi nedaug žinių, bet puikiai žino lietuvius,
rungtyniaujančius NBA.

N. Stauskas – vienas iš Kanados 
rinktinės pergalių kalvių?

Būtų apmaudu, kad dėl mūsų šalies krepšinio
federacijos vadovų, trenerių neužmegztų ryšių bei
atvirų pokalbių, Lietuva prarastų šį neeilinių ga-
bumų krepšininką. Galbūt dėl to mums vėliau tektų
grauž ti nagus. Iki šiol, taip ir nesulaukęs jokių pa-
siūlymų iš Lietuvos, N. Stauskas greičiausiai pasuks
į Kanados rinktinę, kurioje jis laukiamas su malo-
numu.

Kanadiečiai tikisi suburti jauną ir talentingą ko-
mandą, kuri būtų pa jėgi kovoti 2016 m. olimpinėse
žaidy nėse Brazilijoje. Šiai įdėjai įgy ven dinti Ka-
nados krepšinio specialistai deda visas pastangas,
o vienu iš šios būsimos komandos pergalių kalviu
jau dabar yra įvardijamas būtent N. Stauskas. Su juo

ir dar keliais perspektyviais krepšininkais Kanados
rinktinė tikisi sėkmingai prašokti 2015 m. vasarą
vyksiantį atrankos turnyrą ir prasimušti į olimpi-
nes žaidynes.

Dar didesnius planus Kanados nacionalinė
rinktinė puoselėja 2020 m. Tokijuje (Japonija) vyk-
siančiose olimpinėse žaidynėse. Tuomet, prie da-
bartinių 5-ių NBA rungtyniaujan čių kanadiečių –
A. Bennett, A. Ni cholson, K. Olynyk, T. Thomson ir
C. Joseph prisijungus dar trims šiemet į NBA aukš-
tais numeriais numatomai pašauktiems N. Stauskui,
E. Whatley ir A. Wiggins, ši jauna ir talentinga Ka-
nados rinktinė bus išties kietas riešutėlis kiekvie-
nai komandai. 

Kanadiečiams jau dabar prana šaujama šviesi
ateitis: jei minėti krepšininkai ilgą laiką žais kar-
tu, šios šalies galimybės įgyvendinti sa vo planus yra
labai didelės. Klevo lapo šalies atstovai Tokijo olim-
piadoje slapčia tikisi netgi užsikabinti olimpinius
medalius.

Beje, nemažą įtaką N. Stausko pa sirinkimui
daro ne tik Kanados na cionalinės rinktinės trene-
ris J. Tria no, bet ir žymiausias Kanados krep š i -
ninkas Steve Nash. „Los Angeles Lakers” klube
rungtyniaujantis vete ranas puikiai sutaria su išei -
vijos lietuviu, dalina jam patarimus, kurie jam ypač
naudingi kopiant sportinės karjeros laiptais. 

Be to, S. Nash yra Kanados rink tinės vadybi-
ninkas, kuris ir buria minėtą perspektyvią ko-
mandą, tad šiame kontekste atrodo, kad turime ma-
žai vilčių pamatyti N. Stauską žaidžiantį Lietuvos
rinktinėje.

Tačiau, prisivilioti N. Stauską į Lietuvą gali pa-
dėti šlovinga mūsų šalies krepšinio istorija. Būtų ap -
mau du, jei šis Lietuvos neatrastas krepšinio talen-
tas, dėl LKF aplaidumo, užsivilktų Kanados rink-
tinės marškinėlius.

Krepšinio pagrindai – lietuvių „Aušros” klube

Dar besimokant penktoje klasėje Nikolui ir jo
vyresniajam broliui Pi teriui tėvai leido apsispręs-
ti, ką daryti su jų namo Mississauga miestelyje namo
kieme tvyrančiu plotu – ar  ap želdinti žolyte, įreng-
ti baseiną ar krepšinio aikštelę. Nors šiuo klausi mu
abiejų brolių mintys nelabai su tapo, tačiau Nikolo
žodis buvo lemiamas ir kieme buvo nutarta įreng-
ti krepšinio aikštelę. Nikolas čia praleido beveik vi-
sas savo vaikystės dienas. Ir jam buvo nesvarbu – ar
žiema, ar vasara, krepšinio kamuolį kiekvieną die-
ną jis čia gainiojo po 3–4 valandas.

Nukelta į 9 psl.

Nuo 7 metų amžiaus N. Stauskas (pirmoje eilėje – pirmas iš kairės) pradėjo žaisti krepšinį Toronto lietuvių  „Aušros”
klu be, o 2006 m. tapo ŠALFASS žaidynių jaunučių čempionu.

Lietuvių kilmės N. Stauskas kaip viesulas įsiveržė į JAV stu-
dentų lygos NCAA geriausių krepšininkų sąra šus. 
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Atkelta iš 7 psl.

– Ar statistui visos operos yra vienodos?
– Yra tokių operų, pavyzdžiui „Car-

men” ar „Aida”, kurios reika lau ja
daug statistų. Tačiau yra ir to kių spek-
taklių, kur iš anksto negali žinoti,
kaip režisierius pa si elgs, ko jis norės.

– Kokia tavo mėgstamiausia opera?
Kaip statisto ir kaip mu zikos mylėtojo?

– Kaip statisto mėgstamiausia
buvo „The Cunning Little Vixen”. Kiek -
vienas statistas joje turėjo individualų
vaidmenį. Režisierius dirbo su kiek-
vienu atskirai, kad įsilietume į spek-
taklio visumą. Šiaip statistai paprastai
dalyvauja masinėse sce no se, negau-
dami  jokių ypatingų nurodymų (arba
tik labai bendrus). Mylimiau sias kom-
pozitorius yra Giacomo Puccini, o
mėgsta miausios operos – „Tosca” bei
„La bo hème”.

Tyla – gera byla?

– Ar nedirgina tai, kai scenoje turi būti
„užsičiaupęs”? O gal retsykiais leidžiama
,,prabilti” kelio mis natomis?

– Kai stovi tarptautiniu mastu
pripažintos operos scenoje, tokios kaip
Lyric, ir klausaisi bene geriausių pa-
saulyje dainininkų, tu nori „tylėti”.
Būti statistu – tai pati geriausia vieta
teatre!

– Gal po spektaklio kokia diva patap-
šnojo tau per petį tardama „Audi, job well
done”?

– Ne, tačiau buvo tokių atvejų, kai
režisieriaus padėjėjai liepdavo nesi-
maišyti po divos kojomis.

– Ar gali pasirinkti, kokiuose spektak-
liuose nori dalyvauti?

– Ne visoms operoms reikia sta-
tistų. O jeigu reikia – perklausos atvi-
ros visiems.

– Pastebėjau tavo pavardę šio sezono
„La Traviata”. Mano manymu, spektaklis
buvo blankokas...

– Kadangi  „La Traviata” yra vie -
na iš labiausiai statomų operų, yra
svarbu pateikti ne šablonišką jos  pa-
statymą. Kaip statistas aš vertinu šį pa -
s tatymą, nes turėjau progos apsireng-
ti jaučio kostiumu. Anksčiau statis-

tams tokių vaidmenų nebūdavo! Kaip
žiū rovas galiu pasakyti, kad pastaty-
mas buvo nebūdingas, tačiau neiš laikė
egzamino pasiūlyti klasikiniam vei-
kalui naują versiją. 

– Ar statistui „leistina” pasakyti savo
nuomonę režsieriui?

– O taip – tuo atveju, jeigu jis ne -
benorės ateityje dirbti!

Motinos pasišventimas

– Tavo brolis taip pat dalyvauja operoje
kaip statistas? 

– Taip, mano vyresnysis brolis
tapo statistu porą metų anksčiau nei aš,
tačiau mes retai kartu dalyvaujame
tuose pačiuose spektakliuose. Aišku,
yra tokių statistų, kurie „ku ria savo re-
pertuarus” žymėdami, ko kiose opero-
se jie yra dalyvavę. Ta čiau yra ir tokių,
kurie dalyvauja iš meilės. Linas ir aš
priklausome bū tent pastarajai kate-
gorijai.

– Ar statistai gauna atlyginimą? 
– Statistai  yra neapmokami sava -

noriai. Suaugusiems išmokamas sim-
bolinis penkiolikos dolerių honora ras
už kiekvieną repeticiją bei spektaklį –
smulkioms išlaidoms padeng ti, to-
kioms kaip transportas, mityba. Anks-
čiau tas pats galiojo ir nepilna mečiams,
tačiau dabar vaikai statistai gali pa-
teikti paraiškas, kad suma žintų savo
mokslo išlaidas.

– Kai baigsi teisės mokslus, ar ketini
ir toliau pasirodyti scenoje?

– Savaime suprantama, tačiau ne
artimiausiu kelerių metų laikotar -
piu...

– Ar norėtum, kad Tavo vaikai žengtų
tais pačiais pėdsakais?

– Manau, kad tai itin vertingas dva-
sinis atpildas. Tikiu, kad turėsiu tiek
jėgų ir kantrybės kaip kadaise turėjo
mano mama, veždama Liną ir mane į
perklausas, repeticijas, spektaklius,
kar tais keletą kartų per sa vaitę, kant-
riai laukdama užkulisiuo se, atsipra-
šydama iš darbo, kai reikėdavo mus nu-
vežti į dieninius spektaklius. Nebūčiau
galėjęs dirbti Lyric operoje, jei taip pa-
sišventusi nebūtų mano mama.

Muzika liks mano aistra

Atkelta iš 8 psl.

Vaikystėje N. Stauskas lankė šeš-
tadieninę lietuvių mokyklą Toronte, to-
dėl supranta ir kalba lietuviškai. Jis
taip pat turi ne tik Kanados, bet ir Lie-
tuvos pilietybę, kuri jam atvertų kelius
į mūsų šalies rinktinę.

Nuo 7-erių metų amžiaus N. Staus-
kas pradėjo žaisti krepšinį lietuvių
To ronto „Aušros” klube. O tai yra di -
delis argumentas, kad krep šininkas bei
jo tėvai iki šiol domisi Lietuva, šios ša-
lies kultūra bei tradicijomis. Kartu
tai ir įrodymas, kad Lietuva jiems ne-
svetima.

2006 m. Nikolas tapo Šiaurės Ame-
rikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto
sąjungos (ŠALFASS) žaidynių jaunučių
čempionu. Jau tuomet tre neriai įžvel-
gė tuomet dar 12-mečio žai dėjo išskir-
tinius gabumus krepšinio aikštelėje. N.
Stausko krepšinio talentas pilnai atsi-
skleidė Episcopal mo kykloje vakarų
Bostone, kurią baigęs gabus krepši-
ninkas pasirinko studijas Michigano
universitete, kur rungtyniaudamas
„Wolverines” komandoje, jau pirmai-
siais metais užsitikrino vietą starti-
niame penkete. 

Puikiai komandoje užsirekomen-
davęs Nikolas bematant tapo univer-
siteto krepšinio sirgalių numylėti niu.
Namų rungtynėse į „Crisler Center” at-
vykę fanai iki šiol mojuoja mišriomis
Kanados ir Michigano universiteto
spalvomis apipavidalintomis vėliavo-
mis ir šitaip išreikia savo pagarbą N.
Stauskui.

„Tai nepakartojama! Aš niekad
netikėjau, kad ši šlovė mane užgrius
taip greitai”, – susižavėjęs sakė N.
Stauskas.

Per 5 min. pataikė
70 iš 76 tritaškių

Paprašytas  apibūdinti save kaip
žaidėją, krepšininkas teigė: „Esu ži no -
mas kaip metikas, bet taip pat ge rai val-
dau kamuolį ir aštriai veržiuosi į bau-
dos aikštelę. Be to, turiu gerą krepšinio
supratimą, tad sugebu su kurti gali-
mybes komandos drau gams. 

Visos karjeros metu aš nuolat tu-
riu įrodinėti savo vertę, tačiau tai ska-
tina mane dirbti dar sunkiau. Krepši-
nis ir aš – du neatskiriami dalykai.”

„Aikštelėje Nikas nori būti vis kuo,
kuo gali būti. Jis myli krepšinį ir jam
atsiduoda visa širdimi”, – tvir tino
„Wol verines” treneris J. Beilein.

Labiausiai N. Stauskas norėtų su-
stiprėti fiziškai ir tapti staigesniu, o
taip pat siekia patobulinti savo ka -
muolio valdymo įgūdžius, kad galėtų
atlikti klaidinamuosius judesius tiks-
liau ir greičiau.

Praėjusiais metais, prieš praside -
dant NCAA sezonui, N. Stauskas pa-
talpino vaizdo įrašą, kuriame jis sa vo
namo kieme įrengtoje krepšinio aikš-

telėje įspūdingai meta iš trijų taškų zo-
nos. Lyjant lietui krepšinin kas pataikė
70 tolimų metimų iš 76 bandymų ir visa
tai padarė per 5 minutes. „Visi sakome,
kad kokia bloga diena, nes lyja, bet Ni-
kas tiesiog tarė, jog tai puiki diena su-
kurti dar vieną klipą”, – rašoma prie
vaizdo įrašo. Beje, savo įspūdingos se-
rijos metu N. Stauskas buvo pataikęs
net 46 tri taš kius iš eilės.

Prognozuojama vieta NBA 

Lietuvių kilmės krepšininkas
ESPN apžvalgininkų apibūdinamas
kaip vienas iš geriausių NCAA krep -
šininkų. Itin taiklią ranką turinčiam
Kanadoje gimusiam gynėjui progno-
zuojama vieta NBA. 198 cm ūgio krep-
šininkas pasižymi itin geru pa taikymu
iš trijų taškų zonos.

Pagal žaidimo stilių N. Stauskas
primena Arvydą Macijauską. Ana li -
tikai pažymi, kad N. Stauskas dar turi
pagerinti kamuolio varymo techniką,
kuri padėtų prasiveržimui po krepšiu
ir jį prižiūrintį žaidėją pri verstų su-
kaupti dėmesiį ne vien ties gynyba prie
tritaškio. 

Talentingam gynėjui N. Stauskui
numatoma aukšta vieta šių metų Šiau -
rės Amerikos Nacionalines krep šinio
asociacijos (NBA) naujokų biržoje.

Michigano universitete rungty-
niaujantis lietuvių kilmės kanadietis
NBA komandų skautus žavi savo nuos -
tabiu sugebėjimu atakuoti krep šį iš
toli. Dvidešimtmečiui krepšinin kui
ESPN žurnalistas Chads Ford šiemet
numato vietą pirmajame bir žos rate.
„Jis galėtų tapti NBA žai dėju. Stauskas
yra ne tik metikas. Puolėjas taip pat yra
atletiškas ir taš kus gali rinktis kitais
būdais”, – kalbėjo Ch. Ford. 

Toronto „Raptors” komandoje
rungtyniaujantis Jonas Valančiūnas
šią vasarą galbūt sulauks malonios
staigmenos. Šiuo metu viena didžiau -
sių JAV krepšinio skautingo agentūrų
„Draft Express” prognozuoja, jog 2014
m. NBA naujokų biržoje „Raptors” tu-
rėtų pašaukti Lietuvos pilietybę tu-
rintį Niką Stauską. 

„Draft Express” Toronto klubui
prognozuoja I rato 19 šaukimą 2014 m.
NBA naujokų biržoje. Manoma, jog
„Raptors” juo turėtų pakviesti N. Staus-
ką. Galimybė, jog puolėjas papildys Ka-
nados klubo gretas – ganėtinai reali. 

„Aš nuo aštuonerių metų svajoju
žaisti NBA. Tai yra mano gyvenimo
tikslas, tad apie tai galvoju gan dažnai”,
– sakė N. Stauskas.

Ryškiausias komandos
ir NCAA žaidėjas

N. Stauskas solidžiai rungtyniau-
ja viename iš pajėgiausių NCAA uni-
versitetų, kuriame su Michigano ko -
manda pernai tapo NCAA vicečem-

pionu. Pirmajame, 2012/2013 m. NCAA
sezone Michigano „Wolverines” nau-
jokas vidutiniškai rungtyniaudavo po
31 minutę, rinkdavo 11,2 taško (46 proc.
visų metimų, 44 proc. tritaškių), su-
griebdavo po 3 atšokusius kamuo lius ir
atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavi-
mo. 

Vasarą į NBA lygą išvykus bu vu -
siems universiteto komandos geriau -
siems žaidėjams – Trey Burke ir Timi
Hardaway Jr., N. Stauskas užtikrintai
užėmė jų vietą. Šį sezoną lietuvių kil-
mės kanadietis vidutiniškai rinko po
17,3 taško (45 proc. tritaškių.), atkovo-
jo po 3,6 kamuolio ir atliko po 3,9 re-
zultatyvaus perdavimo.

N. Stauskas šiemet buvo visiškai
arti savo išsvajoto tikslo – pakartoti
praėjusių metų pasiekimą krepšinio
aikštelėje. 20-ečio Kanados lietuvio ve-
dama Michigano „Wolverins” NCAA
studentų lygos turnyro ket virtfinalyje
kovo 30 d. 72:75 turėjo pripažinti Ken-
tucky University prana šumą ir tuo
pa čiu baigė šio sezono varžybas. 

Esant lygiam rezultatui (72:72),
varžovai pergalingą tritaškį metimą
pelnė iki rungtynių pabaigos likus

žaisti vos 2.6 sekundes. N. Stauskas per
šį likusį laiką dar bandė išgelbėti rung-
tynes atakuodamas iš aikštės vidurio,
deja, šis tolimas metimas tikslo nepa-
siekė...

Kaip jau tapo įprasta, N. Staus kas
buvo rezultatyviausias „Wolve rins”
komandos žaidėjas: 198 cm ūgio puo-
lėjas surinko trečdalį komandos pel-
nytų taškų – 24 bei atliko 3 rezultaty-
vius perdavimus.

Įdomūs faktai: N. Stauskas šiame
sezone, vidutiniškai, kiekvienose rung -
tynėse surinkdavo trečdalį – 33.3 proc.
visų komandos pelnytų taškų kraitį.
Net 23 iš 37 šio sezono rungtynių jis
buvo rezultatyviausias „Wolverins”
žaidėjas. Be to, 17 rungtynių N. Staus-
kas pelnė 20 ir daugiau taškų, o 15 rung-
tynių iš eilės serijoje surinko dviženklį
taškų skaičių.

Šie N. Stausko pasiekimai neliko
neįvertinti: lietuvių kilmės krepši -
ninkas išrinktas geriausiu NCAA „Big
Ten” konferencijos krepšininku. 20
metų 198 cm ūgio puolėjas gavo dau-
giausiai komandų trenerių balsų. Taip
pat snaiperis išrinktas ir į simbolinį ge-
riausių žaidėjų penketuką.

Tėvų namo kieme įrengtoje  krepšinio aikštelėje Nikolas praleisdavo visą savo laisvalaikį.
Krepšinio kamuolį kiekvieną dieną jis čia gainiojo po 3–4 valandas. Būtent čia 20-etis krep-
šininkas per 5 min. pataikė 70 tolimų metimų iš 76 bandymų.
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Lietuvoje laikinai gyventi nori daugiau Rusijos piliečių 

Vilnius (BNS) – Migracijos pa-
reigūnai pastebi padidėjusį Rusijos
piliečių susidomėjimą laikinu gyve-
nimu Lietuvoje. Ši tendencija sustip-
rėjo šiais metais. Absoliuti dauguma

gaunančių leidimus laikinai gyventi
rusų Lietuvoje čia įregistruoja įmonę.
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ga-
lioja iki vienerių metų.

Iš sąrašo išbrauktas D. Kiseliovas

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė už apdovanotojo vardo
pažeminimą išbraukė Rusijos valsty-
binės žiniasklaidos atstovą Dmitrijų
Kiseliovą iš valstybės apdovanotųjų są-
rašo. Jis yra įtrauktas į Europos Są-
jungos (ES) patvirtintą asmenų sąrašą,
kuriems uždrausta įvažiuoti į ES te-

ritoriją ir kurių sąskaitos Europos
bankuose įšaldytos.

Rusijos televizijos laidų vedėjas D.
Kiseliovas, uoliai palaikantis Krem-
liaus politiką, viename Rusijos televi-
zijos kanalų veda savaitinę žinių laidą
ir vadovauja valstybinei naujienų
agentūrai.

Teismas už akių nagrinėja OMON vadų bylą

Dauguma verslininkų pritaria euro įvedimui

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos teismas balandžio 3 dieną ėmėsi už
akių nagrinėti buvusių Vilniaus so-
vietų specialiosios paskirties milicijos
OMON  vadų Boleslovo Makutynovi-
čiaus ir Vladimiro Razvodovo bylą dėl
karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmo-
niškumui 1991 metais.

Trijų teisėjų kolegija  pažymėjo,
kad Rusijoje esantys įtariamieji vengia
atvykti į baudžiamosios bylos nagri-
nėjimą. Teisinės pagalbos prašymai
yra išsiųsti, tačiau informacija iš Ru-
sijos nepateikiama.

Teismo posėdyje prokuroras Al-
vydas Valiukevičius skelbia kaltina-
mąjį aktą, kuriame rašoma, kad Šven-
čionių rajone 1957 metais gimęs B.
Makutynovičius 1991 metais rėmė Ru-
sijos agresiją prieš Lietuvą, rėmė rep-

resines struktūras jėga nuversti teisėtą
Lietuvos valdžią, dideliu mastu ir sis-
temingai užpuldinėti valstybines įstai-
gas.

Omonininkai užpuldavo polici-
ninkus, iš jų atimdavo tarnybinius
ginklus, asmeninius daiktus, neteisė-
tai sulaikydavo ir pristatydavo į už-
grobtą tuometinės Lietuvos policijos
akademijos pastatą.

Pernai gruodį Lietuvos apeliacinis
teismas paskelbė, kad Rusijoje besi-
slapstantys buvę sovietų OMON Vil-
niuje vadai galės būti teisiami už akių.
Rusija nebendradarbiauja su Lietuva
šioje byloje.

Lietuvos teisėsauga teigia byloje
teigia atskleidusi 16 Lietuvos pasienio
postų užpuolimo, ginklų grobimo, žmo-
nių sužalojimo bei apšaudymo epizodų.

Vilnius („Draugo” informacija) –
Dauguma Lietuvos verslininkų prita-
ria euro įvedimui, tačiau mano, jog ir
valstybė, ir jie patys dar nėra gerai pa-
siruošę. Nepaisant to, dauguma įmo-
nių vadovų tiki euro nauda jų verslui,
rodo banko „Danske Bank” užsakymu
atlikta Lietuvos įmonių vadovų ap-
klausa. 

20 proc. apklaustųjų teigė, jog eurą
reikėjo įvesti jau anksčiau, 27 proc. –
jog tai būtina padaryti 2015 metais, o 26
proc. eurui pritaria, tačiau mano, jog
skubėti nereikia. Euro įvedimui ne-
pritaria 25 proc. įmonių vadovų – pusė
jų galvoja, kad euro nereikia arti-
miausius metus, kiti – jog nereikia iš
viso.

Kaip rodo tyrimas, beveik pusė
verslininkų mano, jog papildomų kaš-

tų jie nepatirs, ketvirtadalis to dar
nėra įvertinę, kas penktas mano, jog
perėjimas prie euro pareikalaus iki 5
tūkst. litų, 5 proc. – nuo 5 iki 10 tūkst.
litų, o 3,2 proc. – daugiau nei 10 tūkst.
litų.

Teigiama euro įvedimo įtaka jų
verslo rezultatams įsitikinę 37 proc.
įmonių vadovų, 34 proc. mano, jog va-
liutos pakeitimas rezultatams įtakos
neturės, apie galimą neigiamą įtaką
galvoja 20 proc.

Tačiau kita apklausa rodo, kad
beveik trečdalis darbuotojų mano, kad
darbdaviai gali pasinaudoti euro įve-
dimu ir mažinti atlyginimus. Tuo tar-
pu darbdaviai labiausiai nerimauja
dėl išaugsiančios administracinio dar-
bo naštos, susijusios su euro įvedi-
mu.

Krinta žemės kaina

Vilnius („Verslo žinios”) – Šie-
met įsigaliojusius ribojimus įsigyti
žemės ūkio paskirties sklypus ir ak-
tyvų valstybinės žemės išpardavimą
jau pajuto dirbamų plotų pardavėjai –
kai kuriuose regionuose kainos pra-
dėjo kristi.

Kol kas rinkos dalyviai nesiima
spėti, ar tai tendencija, ar tik laikinas
stabtelėjimas. „Kaina krito iki 2 tūkst.
litų už hektarą. Derlinguose rajonuo-
se pernai už hektarą prašė iki 12 tūkst.,

o šiemet – 10 tūkst. litų už hektarą”, –
sakė Lietuvos žemės ūkio bendrovių
asociacijos direktorius Jonas Svi-
derskis.

Asociacijos vadovas įvardija ir
pokyčių priežastį – dėl ribojimų su-
mažėjo potencialių pirkėjų skaičius.
Kita vertus, įtaką žemės pardavimui
daro ne tik jau priimti valdomų skly-
pų (iki 500 hektarų) ribojimai, bet ir
laukiami nauji saugikliai, kuriuos
Seimas tik planuoja priimti.  

Rusija grasina
Briuselis (BNS) – Rusija imsis

visų politinių ir karinių priemonių,
kurias laikys reikalingomis atsakant
į bet kokius NATO sprendimus stip-
rinti Aljanso rytinių sienų apsaugą.
Tai pareiškė Rusijos ambasadorius
prie NATO Aleksandras Gruško, ko-
mentuodamas pasibaigusį Aljanso už-
sienio reikalų ministrų susitikimą
Briuselyje.

A. Gruško pabrėžė: „Valstybės,
kurios mūsų dienomis kalba apie sau-
gumo stygių ir baiminasi galimo Ru-

sijos karinio įsikišimo, tokiu būdu
ne tiesiogiai pripažįsta faktą, kad ne-
pakankamai rūpinosi žmogaus teisių
apsauga, – tvirtino Rusijos pasiunti-
nys. – Būtų geriau, kad ES ir NATO ša-
lys, užuot siuntusios naikintuvus į
Baltijos šalis su neaiškiais tikslais,
įtikintų Estijos ir Latvijos valdžią pra-
dėti konkretų darbą, kad būtų panai-
kintas gėdingas nepiliečių fenome-
nas, kai žmonėms nesuteikiama pilie-
tybė ir politinės teisės vien dėl to, kad
jie kalba rusiškai”.

JAV pažadėjo atimti didžiausią Rusijos rinką

NASA stabdo bendradarbiavimą su Rusija

Vilnius (ELTA) – Siekiant atrasti
naujus energijos šaltinius Europai,
Jungtinėms Valstijoms ir Europos Są-
jungai, teks įdėti daug pastangų ir
darbo, bet JAV sugebės pristatyti dujų
daugiau nei Europa suvartoja, kalbė-
jo JAV valstybės sekretorius John Ker-
ry Briuselyje per ES ir JAV posėdį
ener  getikos klausimais.

Pasak jo, galutinis šio darbo tiks-
las yra užtikrinti, kad „mes nepri-
klausytume nuo vieno vienintelio ener-
gijos šaltinio”.

J. Kerry tokio uždavinio sprendi-
mą sieja su dujotiekio „Pietų dujų ko-
ridorius” eksploatavimu, – šiuo dujų
koridoriumi ketinama transportuoti
dujas iš Azerbaidžano per Turkiją į Eu-
ropą.

Kaip pranešė JAV valstybės sek-
retorius, svarstomas ir suskystintų
gamtinių dujų terminalų ES teritori-

joje variantas: „Mes (JAV) tieksime
dujų daugiau, nei Europa jų suvarto-
ja šiandien”, – tikino J. Kerry, pastebė -
damas, kad suskystintų gamtinių dujų
tiekiamas pasaulinėms rinkoms iš
JAV bus pradėtas 2015 metais.

Abejonių dėl to, kad Europa atsi-
sakys rusiškų dujų, išsakė Europos re-
sursų ir energetinio saugumo centro
(EUCERS) direktorius Friedbert Pfliu-
ger ir investicinis bankas „Bank of
America Merrill Lynch”, o Briuselio
analitikos centro ataskaitoje pastebi-
ma, kad jeigu Europos šalys nutars iš-
keisti rusiškas dujas į alternatyvius
transokeaninius tiekimus, dujų kainos
pašoks pusantro du kartus. 

JAV Energetikos informacijos
agentūros duomenimis,  Vakarų Euro -
pai tenka 76 proc. viso Rusijos dujų eks-
porto.

Houston (ELTA) – Dėl Mask-
vos veiksmų Kryme JAV kosmoso
agentūra NASA praktiškai visiš-
kai stabdo bendradarbiavimą su
Rusija. Bus palaikomas  ryšys tik
dėl Tarptautinės kosminės sto-
ties (TKS), nes NASA astronautus
į orbitą gali skraidinti tik rusiš-
kais „Sojuz” kosminiais laivais.

Tačiau jokie kitokie ryšiai
draudžiami. NASA darbuotojai
negalės vykti į Rusiją ir atvirkš-
čiai. Nevyks dvišaliai susitiki-
mai, nebus keičiamasi elektroni-
niais laiškais, nebus rengiamos te-
lefoninės ar vaizdo ryšio konfe-
rencijos. 

JAV 2011 metų vasarą nu-
traukus savo erdvėlaivių progra-
mą, šalis amerikiečių astronautus
į kosmosą gali gabenti tik „Sojuz”
laivais. Už vieną tokią kelionę
NASA Rusijai sumoka 70 mln. do-
lerių.

Rusija reikalauja NATO pasiaiškinimų
Maskva (BNS) – Rusijos užsienio

reikalų ministras Sergejus Lavrovas
pareiškė, kad Maskva tikisi NATO at-
sakymų dėl „planuojamų intensyves-
nių karinių priemonių” Rytų Europos
šalyse.

„Laukiame ne paprasto atsaky-
mo, o tokio, kuriame būtų visokeriopai
remiamasi pagarba su mumis sude-
rintoms taisyklėms”, – pareiškė S.
Lavrovas per spaudos konferenciją
Kazachstane.

Jis aiškino, kad Vakarų karinio
bloko santykiai su Rusija turi būti
grindžiami „tam tikromis taisyklė-
mis, įskaitant Romos deklaraciją, Ru-

sijos ir NATO santykių pagrindų aktą.
Pagal (tuos dokumentus) neturėtų būti
nuolatinio papildomo karinio dalyva-
vimo Rytų Europos šalių teritorijoje”.

S. Lavrovas spaudos konferenci-
joje taip pat pabrėžė, kad Rusija turi
teisę savo nuožiūra perkėlinėti pajėgas
savo teritorijoje, ir pridūrė, jog kariai
ir karinė technika, šiuo metu sutelkti
prie Ukrainos rytinių sienų, grįš į
savo nuolatines bazes, kai pasibaigs jų
mokymai.

Pasak S. Lavrovo, Vakarų šalių ir
jų sąjungininkių reakcija į dabartines
karines pratybas Rusijos teritorijoje
„peržengia sveiko proto ribas”.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

,,Sojuz” kosminis laivas.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Laikas bėgo, bet nepasikeitė viena
lemtinga aplinkybė: Brazilija
buvo bekraštė šalis tokiam, jos

masteliu, menkam lietuvių skaičiui.
Maži lietuvių išeivių bū reliai buvo it
rasos lašai pietietiškos žiemos rytą.
Kita vertus, atslūgus visuome niniam
ir intelektiniam domėjimuisi XX a. 3–4
deš. emigracijos raida, kadaise popu-
liari tema taip ir nepasidarė sistemine
istorijos mokslo domėjimosi sritimi.
Rimtų Pietų Amerikos lietuvių istori-
jos tyrimų nebuvo, o neatsakytų ir vi-
lio jančių klausimų yra daug. Braziliš-
kasis motyvas nuo tų laikų yra labai
ryškus ir gajus lietuvių sąmonėje, bet
rašytinės istorijos pasakojimas nėra
nei išsamus, nei vientisas, nei deramai
įsiliejęs į lietuvių pasaulio istorijos
aruodus. Labiausia tikėtina, kad dėl to
Brazilijos ir lietuviškų brazilkų folk-
loras vis dar yra ryškus, o tikrų istori-
jos tyrimų ir žinių labai stinga. Tikė-
tina ir tai, kad lietuvių diaspo rinės tau-
tos istorijai tai nėra galutinai išplėštas
puslapis. Ir ne viskas ateityje bus pa-
aukota ant užmaršties aukuro.

Brazilijos epopėjos bruo žu laiky-
tina ir tai, kad 1926–1929 m. čia emig-
ravo ir jauni viengungiai, ir šeimos su
mažais vaikais. Nors pradžioje vyrų
procentas buvo truputį didesnis nei
moterų, tačiau kelių metų statistika
rodo, kad pamažu buvo pasiekta tam
tikra pusiausvyra. Vyrų vaidmuo sun-
kus ne tik todėl, kad juos alino darbas,
bet būdavo nelengva jo rasti. Retai kuri
naujakurių šeima ga lėjo pragyventi tik
vienam vyrui dirbant. Į darbus būdavo
įkinkomi ir paaugliai. Tai skyrėsi nuo
JAV lietuvių buitinių papročių ir ma-
terialinių galimybių. Panaši išdava
buvo tik ta, kad girtuoklystė, kaip viso
nepakeliamo egzistencijos sunku mo
kompensacija, labai stipriai išskyrė lie-
tuvius iš vietinių žmonių grupių. Vėl
pažvelkime į 4-ojo dešimtmečio San
Paulo lietuvių kasdienybę iškalbingo
liudi ninko akimis:

Ne paslaptis, kad daugelis mūsų
tautiečių labai mėgo ir vis dar tebe-
mėgsta karčiąją (...) O Brazilijoje pa-
prastoji cukranedrinė degtinė labai
pigi: už paprasto darbininko vieną
darbo valandą galima nupirkti tris
ketvirtadalius litro degtinės. Todėl
daugelis mūsų brolių pirmaisiais imig-
racijos metais labai maukė tą „degan -
tį vandenį”. Šeštadienių vakarais ir
sekmadieniais Bom Retiros rūsiai ir
Mookos rajone lietuvių apgyventos gat-
velės plyšo nuo lietuviškų dainų.

Įkaušę vyrai susi pešdavo, griebdavosi
peilių ir net šaunamųjų ginklų (...)
Taigi, nuo degtinėlės, nuo peilio smū-
gio ne vienas mūsų brolis neteko gyvy-
bės tolimoje atogrąžų žemėje.276

Moterų lemtis turėjo ir tam tikros
specifikos. Nors rimtų Pietų Amerikos
lietuvių diasporos socialinės istorijos
studijų nėra, tačiau viena kita kasdie-
nio išeivių gyvenimo pusė yra nu-
šviesta. Tik pradėjus formuotis naujo-
sios imigran tų bendruomenės švie-
suomenei, susikūrus pirmosioms
draugijoms, išryškėjo są moningos pa-
stangos skatinti švietimą, kelti kultū-
rinį ir tautinį išeivių gyvenimo lygį.
San Paulo lietuvių mokyklos mokytoja
Liuda Majienė 1935 m. savo straipsnyje
Lietuvė Brazilijoje atskleidė svarbiau-
sias ypatybes ir skaudžiausias mote-

riš kosios diasporos pusės ydas.
Imigrantėms nebuvo sunku gauti

darbo. Net ir ekonominės krizės sąly-
gomis buvo galima gauti darbo pasi-
turinčių brazilų namuose, ypač namų
ruošos ir vai kų priežiūros. Uždarbis
palyginti su vyrų algomis fabrikuose
ir dirbant lauko darbus taip pat buvo
visai neblogas. Vaikus prižiūrėjusi pa-
auglė mergaitė už dirbdavo 50–60 mil-
reisų per mėnesį. Tarnaitė gaudavo
80–150, o virėja 150–300 milreisų. Vi-
sos jos prie tar nys tės namų galimai
turėjo ir savo kambarį, ir maistą. Anot
L. Majienės, fabrike ir darbą gauti sun-
kiau, ir dar bo atlyginimas menkas.
Tik paty rusios audėjos ir siuvėjos ga-
lėjo uždirbti po 200 milreisų. Ką tai
reiškė anuomet? Milreisas buvo ver-
tas maž daug 30 lietuviškų centų, bet
kadangi perka moji galia beveik pri-
lygo 1 litui Lietuvoje, tai išeiviai to-
kias sąlygas galėjo laikyti geresnėmis
už jų paliktoje Lietuvoje.

Nors drabužis, ypač moteriškas,
čia nebrangus, bet brangus maistas ir
butas, todėl iš fabrikų uždarbio gana
sunku gyventi, ypač jei dar reikia
šeimą išlaikyti ar paremti. Čia sunku
rasti šeimą, kur moterys nedirbtų, nes
vyrams ne tik sunku darbas gauti, bet
jų ir uždarbis yra per menkas šeimai
išlaikyti. Su tokiu uždarbiu butas,
kurį būtų galima butu vadinti, mies te
darbininkui yra visiškai neprieina -

mas, todėl dau gelis neišmintingų žmo-
nių lenda į požemius, rūsius, kurie vi-
sai ne gyvenimui daryti.277

Negausios inteligentijos refleksijos
ir rūpesčiai po keleto metų vis labiau
buvo nukreipti ne į kokį nors materia-
linio gyvenimo pragarą – vargą dar
buvo galima palyginti su Lietuva, bet
dėmesys vis labiau telkėsi ties kultūri-
niais ir tautiniais klausimais. Pati
emigracija, kaip geresnio gyvenimo są-
lygų ieškančiųjų laisvos valios iš-
raiška, nebuvo blogis. Tačiau tokiu blo-
giu buvo regima itin greita ir ne -
reflektuojama asimiliacija.

Bet liūdniausia, kad ypač jaunes-
nės lietuvaitės miestuose labai linku-
sios nu tautėti, išsigimti; vos pramoku-
sios šiaip taip keverzoti portugališkai,
dedasi už miršusios savo kalbą, mėgsta
draugauti daugiausia su nelietuviais,
nepažįstamų tarpe geriau vadina save
„alleman” (vokietė) ar kitos tautos, gė-
dysi viešoje vietoje net savo tėvų ar pa-
žįstamų tautiečių. Žinoma, to negalima
sakyti apie visas, bet vis dėlto dauguma
taip daro. Progai pasitaikius lietuvai-
tės išteka net už juodžių  (negrų); ir to-
kių atsitikimų gana daug. Tai didelis
mūsų mergaičių nekultūringumo po-
žymis.278

Autorės užkabintas bruožas ir aki-
vaizdus tautinio nevisavertiškumo
komplek so apsireiškimas atrodo it
koks naujas reiškinys. Ankstesnės ban-
gos emigrantai Šiaurės Amerikos dias-
poroje kaip tik didino savo savivertę,
vis labiau rodė savo lietuviškąją pri-
klausomybę. Net ir su lenkais dėjosi
dėl to, kad nebuvo pasibaigęs lietuvių
saviidentifikacijos procesas, o ne dėl
kokio nors gėdijimosi. Juolab, kad len-
kai XIX–XX a. sandūros Amerikoje taip
pat buvo didokos paniekos objektas ir
nuo šių nepatogumų negalėjo apsau-
goti prisišliejusių lietuvių. Čia jau su-
sidu riame su kitokiu reiškiniu, kurio
priežasčių anuomet niekas rimtai ne-
analizavo. Po II pasaulinio karo ir Lie-
tuvos katastrofos Vakarų pasaulyje at-
sidūrę politiniai pabėgėliai taip pat ne-
rodė panašių bruožų. Jie, kaip tai beat-
rodytų paradoksalu, vėl išryškės poso-
vietinėje emigracijos bangoje iš nepri-
klausomybę darsyk atsta čiusios Lietu-
vos.

Liudos Majienės versija, ko gero,
buvo padiktuota tos aplinkybės, kad ji
buvo Lietuvos švietimo ministerijos už-
jūrin siųsta mokytoja ir gyveno iš Lie-
tuvos val džios mokamos algos. Ji ir
jautė savo misiją rūpintis visų pirma
lietuvybės išsau gojimu, diasporos są-
moningumo ugdymu ir kultūros porei-
kių tenkinimu.

Tačiau jos supratimas buvo grįstas
savo edukacinės misijos supratimu Lie-
tu voje, o ne diasporos patirčių ir lem-
ties supratimu. Tai paaiškintų, kodėl
po kelių praktikos metų San Paule ji
be gailesčio ir užuolankų parašys, kad

...iš to elemento, kuris atvažiavo
Brazilijon, sunku bebūtų ir didesnėmis
pastan gomis kas geresnio bepadaryti.
Atranka daroma: per spaudą, lietuvių
mokyklas ir esamas organizacijas. Ir
dar daug kas galima būtų padaryti,
bet nėra inteligentiš kų moterų pajėgų.
Maža saujelė esamų inteligenčių ir pu-
siau inteligenčių moterų daugumoj
vengia viešo darbo...279

276. Valbasys, Linas. Penkiasdešimt metų tropikuose,
p. 63–64.

277. Majienė, Liuda. Lietuvė Brazilijoje. In: Pasau-
lio lietuvis, p. 123.

278. Ten pat, p. 123.

279. Ten pat, p. 122.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Tipiškas Vila Zelinos lietuvio būstas, 1930 m.



2014 BALANDŽIO 5, ŠEŠTADIENIS

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 



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
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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

DRAUGAS 
773-585-9500

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Sudoku Nr. 75
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skaičiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
savaitgaliais arba rytais valymo darbo. Vai-
ruoja, skaniai gamina valgyti, turi dokumen -
tus. Tel. 708-860-4643.

� Ieškome virėjos šeimų stovyklai birželio
7–14 d. Susidomėjusius prašome skambinti
tel. 708-205-8742.

� 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.

� Vyresnio amžiaus moteris ieško žmonių
priežiūros darbo. Legalūs dokumentai, vai-
ruoja. Didelė darbo patirtis. Tel. 630-903-
4065

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

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

� Moteris, turinti patirtį, ieško  žmonių prie -
žiū ros darbo su gyvenimu.  Tel. 872-214-
9356.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu lietuvių ar rusų šeimose. Gali
dirbti ir kitoje valstijoje. Nevairuoja. Tel. 773-
366-1448.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Turi dokumen-
tus, vairuoja, didelė darbo patirtis, geros re-
komendacijos. Tel. 262-305-8533.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
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RENGINIŲ KALENDORIUS

Balandis 

Rytų pakrantė

Balandžio 6 d., sekmadienį: 2 val. p. p.
kviečiame pasiklausyti trimitininko Dovo Lie-
tuvninko atliekamos programos ir tuo pa-
čiu paremti ,,Neringos” stovyklą. Dovui
akompanuos pianistas Forrest Moody.
Koncertas vyks Putname seserų sodyboje,
500 Liberty Highway, Putnam, CT. Po kon-
certo – vaišės.  

Balandžio 9 d., trečiadienį: 7 val. v. LR
generalinis konsulatas New Yorke kviečia
į aktoriaus, režisieriaus, kompozitoriaus, vie-
no iš ,,Keistuolių teatro” įkūrėjų Aido Gi-
niočio kūrybos vakarą bei grafikės Nelės Zir-
nitės ir tapytojo Ernesto Žvaigždino darbų
parodos atidarymą.

Balandžio 25 – 27 d., penktadienį – sek-
madienį: Moterų savaitgalis Neringos sto-
vykloje, 147 Neringa Road, Brattleboro,
VT. Teirautis: Regina Kulbytė, regina@ne-
ringa.org, 978-582-5592.  

Balandžio 27 d., sekmadienį: 1 val. p. p.
Bostono lietuvių klube vyks Lietuvių fede-
ralinės kredito unijos ,,Taupa” 33-čiasis
metinis narių susirinkimas. Svečiai taip pat
laukiami! Adresas: 368 West Broadway,
South Boston, MA.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN) 

Balandžio 5 d., šeštadienį: 7 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje,  18022
Neff Rd, Cleveland, OH, koncertuos Prisi-
kėlimo parapijos jaunimo choras  iš Toron-
to, Kristina ir Penketukas iš Montrealio ir vai-
kų choras ,,Exultate” iš Clevelando. Teirautis:
Virginija Muliolienė, virginija@muliolis.net,
216-692-0322. 

Balandžio 13 d., sekmadienį: 3:30 val.
p. p. Toronto ,,Raptors” ir Detroito ,,Pistons”
krepšinio rungtynės Palace of Auburn Hills,
6 Championship Drive, Auburn Hills, MI. At-
eikite palaikyti Toronto komandos žaidėjo
Jono Valančiūno.  

Čikaga (IL)

Balandžio 6 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro (PLC) didžio-
joje salėje (14911 127th St., Lemont, IL
60439) vyks PLC metinis susirinkimas. Re-
gistracija ir įgaliojimų patikrinimas nuo 11 val.
r. Info: admin@lcenter.org, 630-257-8787.  

– Po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių JAV LB
Cicero apylinkė Šv. Antano parapijos kavi-
nėje ruošia kugelio pietus ir kavutę. Parapijos
nariai ir svečiai nuoširdžiai kviečiami daly-
vauti.

Balandžio 12 d., šeštadienį: 9 val. v. Či-
kagoje Copernicus Centre koncertuos gru-
pė SEL. Įėjimas nuo 8 val. v. Adresas: 5216
W. Lawrence Ave., Chicago, IL.

– 4 val. p. p. Ateitininkų namuose, 1380
Castlewood Drive, Lemont, IL, vyks Ateiti-
ninkų šalpos fondo narių metinis susirinki-
mas, o 6 val. v. tradicinė Ateitininkų šalpos
fondo vakarienė. Visi kviečiami. Užsisakyti
vietas vakarienei pas Pranutę Domanskie-
nę tel. 708-246-0049 arba e. paštu:
FLD85@aol.com. 

Balandžio 13 d., sekmadienį: Jaunimo
centro moterų klubas ruošia priešvelykinius
pusryčius. Kviečiame visuomenę pasivaišinti,
pabendrauti ir paremti Jaunimo centrą.

– 12:30 p. p. PLC Lemonte, didžiosios
salės rytinėje dalyje vyks JAV  LB Lemonto
apylinkės metinis  susirinkimas. Kviečia-
me apylinkės narius ir svečius gausiai daly-
vauti.

– Lietuvos Dukterų draugijos narės par-
davinės tortus, pyragus, margučius ir kitus
gardumynus PLC Lemonte, didžiosios salės
vakarinėje dalyje nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

Balandžio 25 d., penktadienį: PLC di-
džiojoje salėje Tony Mankus, buvęs IRS ad-
vokatas, ves seminarą ,,Apsaugokite savo
verslą: ką daryti, kai IRS beldžiasi į duris”.
Taip pat dalyvaus patyrusieji advokatai
Andrius Ramonas ir Rimas Domanskis.

Vakarų pakrantė

Balandžio 5–6 d., šeštadienį – sekma-
dienį: ,,Just Millin’ Around” teatro premjera
– Justinos Brazdžionis spektaklis ,,Smėlio
dėžė”. Šeštadienį –8 val. v., o sekmadienį –
12:30 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje, 2716 St. George St., Los An-
geles, CA.

Balandžio 26 d., šeštadienį: 8 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (2716
St. George St., Los Angeles, CA) koncertuos
grupė ,,Rondo”. 

Balandžio 17 d., ketvirtadienį: 7 val v.
San-Francisco apylinkių lietuvių susitikimas
,,The Trappist” bare (Oakland).

Gegužė

Rytų pakrantė

Gegužės 29 – birželio 1 d, ketvirtadie-
nį – sekmadienį: Cherry Orchard festivaly-
je bus rodomas Rusijos valstybinio akade-
minio J. Vachtangovo teatro spektaklis
,,Eugenijus Oneginas”, kurį režisavo Ri-
mas Tuminas. Ketvirtadienį, penktadienį ir
šeštadienį spektakliai prasideda 8 val. v., sek-
madienį 2 val. p. p. Info: 212-581-1212. Adresas:
New York City Center, 131 West 55th St.,
New York, NY.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Gegužės 17 – 18 d., šeštadienį – sek-
madienį: Jaunių sporto šventė įvairiuose
miestuose arti Detroito. Komandų regist-
racija iki balandžio 14 d. Susipažinimo va-
karas – šeštadienį Dievo Apvaizdos bažny-
čios parapijos salėje, 25335 West Nine Mile
Rd., Southfield, MI 48033-3933. Daugiau
info: http://salfass.org/jauniu-sporto-sven-
te-detroit/.

Čikaga (IL)

Gegužės 2 – 3 d., penktadienį – šešta-
dienį: Penktoji JAV lietuvių katalikų sielo-
vados konferencija Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje PLC Lemonte ir Ateiti-
ninkų namuose, 1380 Castlewood Drive, Le-
mont, IL. Penktadienį nuo 4 val. p. p. iki 10
val. v., šeštadienį nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.
Teirautis: Daina Čyvienė, dainacyvas
@gmail.com, 630-257-5613.  

Gegužės 3 d., šeštadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 51-asis metinis Lietuvių Fondo
narių suvažiavimas. Registracija 8:30 – 10 val.
r., pradžia 9:30 val. r. Daugiau info: www.Lie-
tuviuFondas.org. Teirautis: admin@lith-
fund.org, (630)257-1616.  

Gegužės 10 d., šeštadienį: Downers Gro-
ve North gimnazijos teatre (4436 Main
Street, Downers Grove, IL) 4 val. p. p.
,,Grandies” tautinių šokių ansamblio jubi-
liejinis koncertas ,,Atverkim šokių kraičio
skrynę”.

Kanada

Gegužės 23 – 25 d., penktadienį – sek-
madienį: ŠALFASS kasmetinė sporto šven-
tė įvyks Toronte, Kanadoje. Pradinė ko-
mandų registracija iki balandžio 10 d.:
https://docs.google.com/forms/d/1jxfulgVsm
TxloX56sTJtmnoH_YVPClBFITzZhbCwdpc/
viewform. Galutinė registracija, įskaitant žai-
dėjų sąrašus ir mokesčius, privalo būti atlikta
iki balandžio 20 d. pas Arūną Morkūną: aj-
morkunas@rogers.com. Adresas: Toronto
lietuvių namai, 1573 Bloor St. W., Toronto,
Ontario.

Birželis

Rytų pakrantė

Birželio 6 –7 d., penktadienį – šešta-
dienį: Rusijos valstybinio akademinio J.
Vachtangovo teatro spektaklis ,,Eugeni-
jus Oneginas”. Režisierius – Rimas Tuminas.
Spektakliai vyks 8 val. v. Cutler Majestic
Theatre, Emerson College, Boston, MA.

Birželio 7 – 8 d., šeštadienį – sekma-
dienį: Neringoje ruošiamas Talkos savaitgalis.
Teirautis: Regina Kulbytė, regina@nerin-
ga.org, 978-582-5592. Adresas: Neringos sto-
vykla, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT.

Birželio 14 – 15 d., šeštadienį – sek-
madienį: ,,Paslapčių ieškonė”. Prasideda bir-
želio 14 d. 1 val. p. p. Catholic University Cald-

well Auditorium, 620 Michigan Ave. N.E.,
Washington DC, 20064. Teirautis: Donatas
Ramanauskas, donatasramanauskas@roc-
ketmail.com.

Birželio 28 – liepos 2 d., šeštadienį – tre-
čiadienį: Neringos stovykla šeimoms su
jaunesniais vaikais, anglų kalba. Daugiau in-
formacijos: http://www.neringa.org/en
_camp_heritage_family.html#sthash.AEYt-
RiPZ.dpuf. Info: Regina Kulbytė, regi-
na@neringa.org, 978-582-5592. Adresas:147
Neringa Road, Brattleboro, VT.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Birželio 14 d., šeštadienį: prasideda Det-
roito skautų, Baltijos ir Gabijos Tuntų sto-
vykla, kuri vyks iki birželio 21 d. Daugiau in-
formacijos: Darius Rudis. Adresas: Dainavos
stovykla, 15100 Austin Rd., Manchester, MI.

Birželio 22 d., sekmadienį: prasideda
Sendraugių ateitininkų stovykla–2: ,,Mūsų
dienos kaip šventė”. Iki birželio 28 d. ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje, Manchester,
MI. Registracijos anketų teirautis el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com.  

Birželio 28 d., šeštadienį: prasideda Jau-
nųjų Ateitininkų stovykla Dainavoje, kuri vyks
iki trečiadienio, liepos 9 d. Daugiau infor-
macijos: Laima Aleksienė.  

Čikaga (IL)

Birželio 1 d., sekmadienį: Ateitininkų
namų gegužinė (1380 Castlewood Dr. Le-
mont, IL). Muzika, loterija ir gera nuotai-
ka. Pradžia – 12 val. p. p. Visi kviečiami.

Rugpjūtis 

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Rugpjūčio 14 – 17 d., ketvirtadienį – sek-
madienį: Dainavos stovykloje vyks Dainų
šventės mokytojų seminaras. Adresas:
15100 Austin Rd, Manchester, MI.

Rugsėjis

Čikaga (IL)

Rugsėjo 7 d., sekmadienį: 11 val. r. šv.
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje Marquette Parke (6812 S. Washte-
naw Ave., Chicago, Il, 60629) prasidės Ši-
luvos atlaidai. Savaitės dienomis šv. Mišios
bus aukojamos 10 val. r. Atlaidus užbaigsi-
me rugsėjo 14 d., sekmadienį, su iškilminga
procesija ir Mišiomis. Po to parapijos salė-
je vyks metinis pokylis. 

Spalis 

Čikaga (IL)

Spalio 10 –12 d., penktadienį – sekma-
dienį: Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL, vyks tryliktasis lietuvių te-
atro festivalis. Registruotis iki balandžio pa-
baigos. Kontaktinę informaciją siųsti elektro -
niniu paštu JAV LB Kultūros tarybai: lb.kul-
tura@gmail.com. 

•••

Sekmadieniais: PLC, Lemont, IL, 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos grupės
,,Šviesa” su sirin ki mai. Pradžia 7:15 val. v. Dau-
giau infor ma ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite
redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi -
cago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija@
drau gas.org. 

Neringos stovykla

http://draugokalendorius.org
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

A † A
NIJOLĖ DARGIENĖ

ILGINYTĖ
Po ilgos, sunkios kovos su vėžio liga, iškeliavo Amžinybėn

2014 m. balandžio 2 d., sulaukusi 58 metų.
Gimė 1956 m. vasario 26 d.
Nijolė buvo mama a. a. Karinos Dargytės, duktė a. a. Vlado ir

a. a. Stasės Ilginių ir sesuo a. a.  Rimanto.
Giliame liūdesyje liko: vyras Liutauras Dargis, duktė Lara ir

sūnus Rimas, brolis Kastytis su žmona Carolyn ir šeima; seserys
Danguolė Ilginytė ir Daiva Sexton su vyru Jeff  ir šeima; uošvė
Leontina Dargienė; brolienės Milda Ranney ir Jūra Robinson su
šeimomis; Lietuvoje brolienė Natalija Ilginienė su šeima; pusse -
serė Janina Žilienė su šeima; dukterėčios Danielle Czanady,
Tiffany Mullarkey su šeimomis; Katherine Ilginis ir Kristen ir
Bridget Sexton; sūnėnai Michael ir Matthew Ilginiai su šeimo -
mis; Lietuvoje sūnėnai Žydrūnas ir Evaldas, Vokietijoje dukte -
rėčia Ilona Kannengiesser su šeimomis.

Pavargo mūsų Nijolė šioje žemiškoje kelionėje ir Dievulis pa -
sikvietė į savo prieglobstį. Prašome pasimelsti už jos vėlę.

A. a Nijolė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 6 d. Donald
Petkus laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave., Lemont, IL,
nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v.

Pirmadienį, balandžio 7 d. šv. Mišios bus atnašaujamos už jos
vėlę 10 val. r. Our Lady of  Mt. Carmel bažnyčioje, 8404 S. Cass
Ave., Darien, IL. Po šv. Mišių Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Mylimam broliui

A † A
ALGIMANTUI KOKLIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Lietuvių Fondo tary-
bos narę DALĘ LUKIENĘ ir visus artimuosius.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
VYTAUTUI ŠAKENIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą žmonai RITAI ŠAKENIENEI, sūnui
TOMUI su žmona DANA, anūkams ARNUI ir GRAN-
TUI, visiems giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Brolio

A † A
VITO KOKLIO

netekus, skaudžią netekties valandą reiškiame gilią
užuojautą Lietuvių Fondo narei DALEI LUKIENEI
ir liūdime bei gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
JANINA BAJORIŪNAITĖ

BINDERIENĖ

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2014 m.
kovo 27 d. St. Pete Beach, Florida.

Janina gimė 1923 m. liepos 1 d. Žilainiuose, Panevėžio aps kri -
ty je. Lankė Panevėžio mergaičių gimnaziją, vėliau studijavo
aku šeriją Kaune. Po karo gyveno Vokietijoje ir 1949 m. atvyko į
Čika gą. Po vyro Napoleono Binderio miries, 1975 m. persikėlė į
St. Pete Beach, Florida. Vasaras praleisdavo lankydama  gimi-
nes Lie tuvo je, arba su artimaisiais Wilmette, Illinois.

Janina  labai mylėjo ir buvo pasišventusi savo šeimai, verti-
no draugus. Ji buvo šilta, optimistiška, pasaulį mylinti asmeny-
bė, ku  ri dosniai dovanojo džiaugsmą aplinkiniams. Nors pasku -
ti niais savo gyvenimo metais  jai susilpnėjo rega, tačiau ji
dalino si savo ryškiais prisiminimais, šiltais jausmais, ji mokėjo
matyti šir dimi.

Giliame liūdesyje liko: duktė Nijolė Daugirdienė su vyru
Tomu, anū kai Andrea, Kristoforas, Kristina su vyru Nicholas
Bagley, pro anūkai Celia ir Sebastian; taip pat duktė Anelė su
vyru Victor Semke, anūkė  Vicki  su vyru Kirk Schlupp, proanū-
kai Ralphie ir Alex.

Kovo 30 d. Šv.  Pranciškaus koplyčioje St. Pete Beach buvo au -
kojamos  šv. Mišios už Janiną. Gegužės 10 d. vyks privačios apei-
gos  prisiminti  mūsų brangiausią Janiną. Jos pelenai bus palai -
do  ti šalia vyro Napoleono Tautinėse kapinėse ir dalis  bus
išbars tyta Lietuvoje.

Mes liūdime ir jaučiame netektį, tačiau stengiamės džiaugtis
mielais ir gražiais prisiminimais, nes žinome, jog to norėtų Ja -
ni na.

Nuliūdusi šeima
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

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

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti  var -
 gingai gyvenantiems vaikams ir stu dentams Lietuvoje. Aukojo Rose marie
Ignash $8; tęsiant vaiko meti nę paramą Danguolė Jurgutienė $360, Nida
Verachtert $360, William Saunders $90, Gražina Mačiuikienė $360; studentų
paramai Robert Duda $150, Nijolė Dėdinienė $200. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630)
243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

www.draugas.org

�  JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 9 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite įdomaus biografinio filmo
apie Prezidentą Valdą Adamkų pirmąją dalį. 

� Š. m. balandžio 19 d. nuo 9:30 val. r. iki

1 val. p. p. Šv. Kazimiero parapijoje, Los An-
geles, vyks JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) suvažiavimas. Bus renkama nauja val-
dyba, aptariama lietuviško jaunimo JAV veikla
ir planai. Dalyvaukite asmeniškai arba per
Skype. Daugiau info: facebook.com/javljs bei:
javljsvaldyba@gmail.com. 

www.draugas.org/kalendorius

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

ČLKL pradeda „Play-off” varžybas
Kovo 29 d. Čikagos lietuvių krep šinio lygos (ČLKL) varžybose sužaistos paskutinės

ketverios reguliariojo sezono rungtynės, po kurių paaiškėjo atkrintamųjų varžybų
poros.

Pirmajame „play-off” varžybų eta pe, ketvirtfinaliuose, balandžio 5–6 d., šeštadienį
ir sekmadienį, tuo pa čiu laiku susitiks: 2 val. p. p. „Liet kabelis” – „Prima-Lituanica”, 3:10
val. p. p. „Žalgiris-35” – „Compass-Kunigaikščiai” („Iššūkio” taurė), 4:30 val.  p. p. „Švytu-
rys” – „Atletas”, 5:50 val.  p. p. „Lituanica” – „Stumbras”, 7 val. v. „M Brothers” – „Radviliškis”.

Ketvirtfinaliuose komandos tarpusavyje sužais dvejas rungtynes, o į pusfinalius –
„Final Four” varžybas pateks geresnį taškų santykį pagal dviejų rungtynių rezultatus tu-
rinti komanda.

Reguliariojo sezono nugalėtoja „Radviliškio” komanda į pusfinalio varžybas pateko
be žaidimo ketvirtfinalio rungtynėse. Be kovos į „Final Four” turnyrą taip pat pateko dvi
pirmąsias vietas „Iššūkio” taurės tur ny re iškovojusios – „Lietavos” ir „Jau nimo” koman-
dos.

Lemonte – ŠALFASS senjorų turnyras
Balandžio 4–6 dienomis ČLKL krepšininkai krepšinio aikštelę laikinai užleis

ŠALFASS senjorų komandoms. Tris savaitgalio dienas Čika go je vyksiančiame ŠALFASS
senjorų krepšinio turnyre šiemet varžysis 6 komandos.

A grupėje rungtyniaus Čikagos „Žalgiris-35”, „Žemaitija” ir Detroito „Kovas”, o B –
„Lituanica”, „Jagua rai” ir „Florida”.

ŠALFASS senjorų (35+) varžybas penktadienį, kovo 4 d., Pasaulio lietuvių centro
salėje Lemonte pradėjo Žemaitija” – „Žalgiris-35”,  „Litua ni ca” – „Florida”, „Žemaitija” –
„Ko  vas”.

Kovo 5 d., šeštadienį, ŠALFASS varžybos prasidės nuo 9:30 val. ryto: „Lituanica” –
„Jaguaras”, 10:30 val. r. – „Ko vas” – „Žalgiris-35”, 11:30 val. r. – „Florida” – „Jaguaras”.
Sekmadienį nuo 9 val. r. – ŠALFASS senjorų tur nyro finalai, po kurių bus žaidžiamos
ČLKL atsakomosios ketvirtfinalių rungtynės.

Laikas mūsų mėnesiniam susitikimui. Balandžio 17 d., 7 val. v. ateikite į ,,The Trappist” barą
(Oakland) pasisveikinti su naujai atvykusiais, užmegsti naujus ryšius ir pasiklausyti Bay Area
gyventojų istorijų. Jau kurį laiką nesimatę, linksmai praleisime vakarą.

Susitikimo vieta ,,The Trappist”  Bay Area garsėja savo alumi ir užkandžiais. Jei patiko
baras ,,Mikkeller”, šis patiks dar labiau, nes tai senesnis to paties šeimininko baras. 
Prisijunkite: https://www.facebook.com/events/648684331846407/ 

Mėnesinis San-Francisco lietuvių susitikimas 

Susitikimas ,,Mikkeller” bare vasario mėnesį 

dĖMeSio – KonKURSAS!
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygarda, skatindama moki-

nių domėjimąsi lietuvių kalba ir literatūra, ruošia prozos ir poezijos Dailiojo
skaitymo konkursą. Kviečiame dalyvauti visus lituanistinių mokyklų, esančių
Vidurio Vakarų apygardos ribose, 1–10 klasių moksleivius. Šiuo konkursu nori-
me pažymėti Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejų. Nugalėtojų
laukia puikios dovanos. Konkursas įvyks š. m. balandžio 26 d.,  2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte – 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439.

Norėdami daugiau informacijos rašykite:  svajone@sbcglobal.net arba
birutekairiene@yahoo.com arba skambinkite tel. 630-240-3343.

Prenumeruokime ir skaitykime 
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,,Draugą” atminkime savo testamente.


