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Profesinės šventės proga –
nusišypsokime! – 10 psl. 

Pamoka apie grožį, verslą ir
gyvenimą – 9 psl. 

Gegužės 6 dieną Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Tarptautinio Ka-
rolio Didžiojo apdovanojimo įteikimo Popie-

žiui Pranciškui iškilmėse. Iškilmės Vatikane prasidė-
jo Lietuvos kompozitoriaus ir dirigento Vytauto Miš-
kinio kūriniu „Gloriosa Dicta Sunt”.

Vienas garbingiausių pasaulyje apdovanojimų
Šventajam Tėvui įteiktas už vilties ir padrąsinimo ži-
nią Europai, jo indėlį siekiant globalios taikos, sklei-

džiamas gailestingumo, tolerancijos ir solidarumo ver-
tybes.

„Popiežius Pranciškus daugeliui europiečių yra mo-
ralinis autoritetas ir sąžinės balsas. Europai susiduriant
su sudėtingais iššūkiais ir išgyvenant pasitikėjimo kri-
zę, Šventojo Tėvo kvietimas saugoti vienybę, jo asme-
ninė lyderystė, meilė ir pagarba žmogui, gailestingumas
ir atjauta yra pavyzdys ir įkvėpimas milijonams žmo-
nių”, – sakė Prezidentė. –  3  psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo Tarptautinio Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimo popiežiui Pranciškui iškilmėse.

Vytautas Skripka

Kelias
Kur mėlynos žvaigždės,
Kur lygumos žalios,
Prasideda didelis
Dulkantis kelias.

Ir bėga laimingas
Į bėgantį dangų
Kaip baltas balandis
Nuo motinos rankų...

Popiežius Pranciškus – tvirtas Europos vienybės rėmėjas

Ačiū, mylimos Mamos,
už nutiestus 

gyvenimo kelius!

Broniaus Zalenso skulptūra ,,Švelnumas”, 1973 (Draugystės parkas, Kaunas). Lrytas. lt nuotr.



rantuotas patvirtinimas. Mes visi pri-
sikelsime iš kapo su naujais, pašlo-
vintais kūnais ir ženg si me į Dangų
Kristaus atvertu keliu. Tuo pradėsime
mūsų tikrąjį gyveni mą amžinoje lai-
mėje.

Tikra tiesa yra ir ta, kad mirus my-
limam žmogui, net ir geras krikš čionis
yra paliečiamas liūdesio bei ašarų.
Tai natūralu, nes gyvendami Žemėje
mes esame žemiški, turime ir išreiš-
kiame gražius jausmus. Kaip vienas,
jau miręs, garsus kunigas yra pasakęs
– ašaros yra mūsų meilės bro liai ir se-
serys. Tačiau įsitikinimas, kad mūsų
mylimas artimas nu ėjo į savo tikrąjį gy-
venimą ir ten lauks susitikimo su mu-
mis, kol ateis mūsų eilė, mūsų mintims
ir širdžiai yra tikra paguoda ir sustip-
rinimas. Visi žmonės nori gyventi am-
žinai su tais, kuriuose pažino meilę. 

Šis natūralus noras – amžinai gy-
 venti su visais tais, kuriuos mylime,
gali realizuotis tik Danguje. Taigi kū-
niškoji mirtis yra durys į amži nąjį, Die-
vo palaimintą gyvenimą.

Pažvelkite į Dangų šiandien. Ma ty-
kite – Kristus žengia pas savo ir mū sų
Tėvą. Pasakykite: ačiū, Dieve, kad su-
kūrei mane, kad per mylimojo Sūnaus
Įsikūnijimą turiu ne tik galimybę, bet
ir garantiją (jei aš žemėje gyvenau pil-
dydamas Dievo valią), nes atėjusi mir-
ties diena nebus man prie šas, bet drau-
gė, pagreitinanti mano perėjimą į tik-
rąjį – antgamtinį gyvenimą, kuriame
patirsiu Tavo beribę meilę, suplanuo-
tą ir parengtą dėl manęs.

Buvo rašyta ir pranašauta, kad

Mano miela Mamyte, 
aš Tave la bai myliu!

Ar reikia dar ką nors pridėti
prie šio pasakymo? Tikrai ne!
Viskas tuo yra pasakyta! Čia

net nereikia galvoti apie tai, ar ma-
mutė gyva, ar mirusi. Ji visuomet
gyva ir mylima, Dievo duota, maldose
kasdien minima. Ir gražiausiais žie-
dais išsipuošusį, Ma ri jos litanija skam-
bantį gegužį mes skiriame mūsų že-
miškos ir dangiš kos motinos garbei.
Žemiškajai Moti nai dėkoju už gyveni-
mą ir tikėjimą, dangiškajai Motinai dė-
koju už Jėzų Kristų ir rūpinimąsi
mano siela.

Nuostabus šių metų sutapimas,
kad Motinos diena švenčiama Kris taus
Dangun žengimo – Šeštinių li tur ginėje
šventėje. Dangiškoji Motina Marija
savo akimis matė Sūnaus bai sią kan-
čią ir mirtį. Šią dieną ji mato Sūnų, nu-
galėjusį mirtį ir iškilmingai žengian-
tį į Dangų. Koks džiaugsmas!

Šeimos nario ar mylimo draugo

mirtis yra liūdniausias įsivaizduotinas
įvykis ateisto gyvenime. Jis yra tas, ku-
ris yra įsitikinęs, kad Dievo nėra ir po
šio gyvenimo nėra ateities. Todėl gi-
minaitis ar draugas kape virsta tik dul-
kėmis, daugiau niekada su juo nesu-
sitiks. Baisiausia mintis, kad kiek-
viena praeinanti diena – tai artėji-
mas prie pačio liūdniausio likimo –
mirties, kuri bus visų jo ambicijų pa-
baiga, visų malonumų, siekių ir planų
galas, visko pabaiga! Ateistas mano,
kad jo gyvenimas tai atsitiktinumas,
tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių
įvykis. 

Ačiū Dievui, mes, tikintieji, esa me
laimingi, nes žinome, kad dėka Dievo
plano (jis gyvybės ir gyvenimo prie-
žastis) ir mūsų švento tikėjimo mirtis
nėra žmogaus, kaip būties, pabaiga!
Mirtis – tai naujo gyvenimo tobuliau-
siame lygmenyje reali pra džia. Šian-
dienos šventė – Viešpaties Jė zaus Kris-
taus Dangun žengimas žmogiškoje pri-
gimtyje į savo Tėvo ir mūsų Tėvo na-
mus – yra mūsų tikėjimo doktrinos ga-
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GANY TOJO  ŽODIS

LAIŠKAI
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Kristaus Dangun žengimas – tai mūsų kelias...
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Jo Ekscelencija, Šiaulių ordina ras, vyskupas Eugenijus Bartulis ba-
 landžio 17–gegužės 1 dienomis lankė si JAV ir Los Angeles Šv. Kazimiero,
Detroito Dievo Apvaizdos bei Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo lietu-
vių pa ra pijose ir teikė Sutvirtinimo sakramentą bei nuostabiai šiltai
bendravo su vietos lietuviais. 

Ačiū Ekscelencijai už suteiktas malones!
Kun. G. A. Jonikas

Sutvirtinimo sakramento metu Detroito Dievo Apvaizdos parapijoje  (iš k.): vysk. Eu-
ge nijus Bartulis, Faustas Garbenis su sutvirtinimo tėveliu Romualdu Maziliausku. 

Juozo Vaičiūno nuotr.

Padėka

Kristus kentės ir įeis į savo šlovę. Tar-
 nas – ne didesnis už šeimininką! Aš taip
pat turiu kentėti. Aš taip pat privalau
šiame gyvenime priimti sun kumus,
išbandymus ir iššūkius, jei noriu įeiti
į šlovės gyvenimą. Kris tus, kuris buvo
be nuodėmės, patyrė labai daug netei-
sybės, sunkumų ir skausmo. Aš taip pat
esu priežastis tos Dievo Sūnaus kan-
čios, nes, ne paisant gerų pastangų,
mano gy ve nimą sunkina ne viena nuo-
dėmė. Aš džiaugiuosi galimybe per-
maldauti Viešpatį už savo praeities
nusikalti mus, noriai priimti kryžių,
kurį jis man siunčia. Šis kryžius pa-
žymi Die vo susidomėjimą mano tikrą-
ja ge rove. Per kryžių jis suteikia man
galimybę parengti save atpildo dienai,
kur spręsis mano amžinoji ateitis. 

Šiandien karštoje maldoje pra šau
trijų dalykų: laimingos mirties, mirties
išlaisvinančios iš nuodėmės, taikos ir
ramybės Dievuje.

SUNKIAI IŠLAI KOMA TYRA

Perskaitęs Renatos Šerelytės
straipsnį „Kalbos tapyba” („Drau -
gas”, priedas ,,Kultūra”, balandžio
30 d.)  sutinku su jos mintim, kad mū -
sų gimtoji kalba sunkiai išlai koma
tyra. Tačiau man į akį krito straips-
nyje vartojamas žodynas, kuria me
suradau gan daug svetimžodžių, t. y.
žodžių, kilusių iš kitų kalbų, kurie da-
bar vartojami mūsų kalboje. Štai jų są-
rašas:

Objektas – dalykas daiktas/ konst-
rukcija – sudėtis/ ekspertai – žinovai/
elementarias – pagrindines/ kriteri-
jų – taisyklių/ subjektą – būtybę, as-
menybę/ prestižinės – įtakingos, pa-
garbios/ emocinio – jausminio/ inte-

lektualios – protinės, protingumo/
aspektų – požiūrių/ estetikos – grožio,
grožinės esmės/ siužetas – įvy kių vi-
suma/ ingredientai – sudė ties dalys/
personažų – asmenybių/ magijos –
burtų, užbūrimo.

Gal straipsnyje apie mūsų kalbos
grynumą, geriau būtų tikę savi lietu-
viški žodžiai?

O   dėl  „noblesse oblige”, gal ga-
lėtume tai išversti į „prakil nybė įpa-
reigoja”, tačiau taip padarę atimtu-
mėm galimybę girtis, kad kal bame
prancūziškai!

Antanas Grina
Bensenville, IL

www.draugas.org
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Užsienio lietuviai jaučiasi Lietuvos dalimi 
Užsienio reikalų ministerijos užsakymu visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus” 2015 me-
tais atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai pa-
rodė, jog absoliuti dauguma išvykusiųjų domisi įvy-
kiais Lietuvoje, nemato kliūčių bendradarbiauti su Lie-
tuva ir dalyvauti jos politiniame, ekonominiame,
kultūros ir sporto gyvenime bei siekia išsaugoti lie-
tuvybę.

Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama
„Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsi-
traukimo į Lietuvos gyvenimą – kūrimo 2011–

2019 m. programą, kasmet užsako užsienio lietuvių
poreikių apklausos atlikimą.

80 proc. apklaustųjų tvirtina, jog kliūčių ben-
dradarbiauti su Lietuva nėra, tereikia asmeninės ini-
ciatyvos, o lietuvybės išlaikymas užsienyje ir toliau
išlieka svarbus – tai patvirtino 89 proc. apklaustųjų.
Daugiau nei pusė užsienio lietuvių kasdieninį lie-
tuvių kalbos vartojimą ir lietuviškų knygų skaitymą,
jų rekomendavimą kitiems įvardijo kaip savo asme-
nines pastangas siekiant išsaugoti lietuvybę. Beveik
60 proc. užsienio lietuvių sutinka ar labiau sutinka
nei nesutinka su teiginiu, kad net ir nebūdami Lie-
tuvoje, jie dalyvauja Lietuvos politiniame, ekono-
miniame, mokslo, kultūros ir sporto gyvenime. Daž-
niausiai dalyvavimas viešajame gyvenime buvo sie-
jamas su ryšių palaikymu su tam tikra žmonių gru-
pe (77 proc.), dalyvavimu rinkimuose (56 proc.) ir da-

lyvavimu Lietuvoje vykstančiuose renginiuose bei
kultūriniame gyvenime (42 proc.).

Paskatos, kurios labiau motyvuotų išvykusiuo-
sius įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, įvardijamos
šios: internetinis balsavimas (73 proc.), dviguba pi-
lietybė (14 proc.), lietuvių emigracijoje draugiškes-
nis požiūris (10 proc.), bendruomenės plėtra (10
proc.). Pastebėtina, kad priklausymas užsienio lie-
tuvius vienijančioms bendruomenėms ir organiza-
cijoms, palyginti su 2014 m., išaugo tik 2 proc. ir sie-
kia 39 proc.

50 proc.  respondentų  pritartų  teiginiui,   kad
pas taruoju metu jų informuotumas įvairiais daly-
vavimo Lietuvos viešajame gyvenime klausimais pa-
gerėjo (tam nepritartų 25 proc.). Pažymėtina, kad 70
proc. respondentų pritaria teiginiui, kad bėgant lai-
kui atsiranda arba sudaromos vis platesnės galimy-
bės dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime (to-
kiam teiginiui nepritartų tik 15 proc. respondentų).

Šiemetinis tyrimas atskleidė, kad 42 proc. ap-
klaustųjų ketina balsuoti šiemet vyksiančiuose Sei-
mo rinkimuose, 31 proc. teigė neplanuojantys to da-
ryti, 26 proc. nurodė esantys neapsisprendę. Didžio-
ji dalis (73 proc.) neketinančių dalyvauti rinkimuo-
se nurodė, kad juos balsuoti paskatintų galimybė savo
valią pareikšti internetu, gavimas daugiau infor-
macijos (33 proc.) bei atskiros užsienio lietuviams
skirtos rinkiminės apygardos sudarymas (17 proc.).

Apklausa patvirtino, jog užsienio lietuvių do-
mėjimasis Lietuva ir toliau išlieka didelis – 93 proc.

teigė stebintys įvykius ir naujienas Lietuvoje. Beveik
visi jie gauna informaciją iš žiniasklaidos, daž-
niausiai iš interneto (87 proc.), tuo tarpu spausdin-
tus leidinius kaip informacijos šaltinį nurodė tik 3
proc. apklaustųjų. Tyrimas parodė, kad aktualios in-
formacijos užsienio lietuviams sklaidą tiek valsty-
bės institucijos, tiek užsienio lietuvių organizacijos
galėtų efektyviau vykdyti per socialinius tinklus –
palyginti su 2014 m. duomenimis, itin išaugo antro
pagal svarbą informacijos kanalo – socialinių tink-
lų – populiarumas, siekiantis 75 proc. (2014 m. – 45
proc.).

Apklausos rezultatai taip pat atskleidė, kad už-
sienio lietuvių apsisprendimui grįžti į Lietuvą svar-
biausi veiksniai yra darbo galimybės, geras atlygi-
nimas, karjera Lietuvoje, šalies ekonomikos, gerovės
augimas, asmeninė situacija (šeima, tėvai ir pan.). 40
proc. respondentų teigė besidomintys grįžimo į Lie-
tuvą galimybėmis (daugiausiai domisi gyvenantys
Jungtinėje Karalystėje (51 proc.) ir Rusijoje (61
proc.). Įdomu tai, kad užsienyje pragyvento laiko
trukmė beveik neturi jokio poveikio svarstymams
grįžti į Lietuvą.

Internetu vykdytoje apklausoje iš viso dalyvavo
1 720 užsienio lietuvių (18 metų ir vyresni, gyvenę už-
sienyje ne trumpiau nei 6 mėn.) iš 55 šalių. 64 proc.
respondentų buvo iš ES šalių (daugiausia iš Airijos,
Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Švedijos), likusie-
ji 36 proc. – iš kitų šalių (daugiausia iš Norvegijos,
JAV).

2016 m. užsienio lietuvių ap klausa bus atlieka-
ma rugsėjo-spalio mėnesiais.

Alfa.lt

Popiežius Pranciškus – tvirtas Europos vienybės rėmėjas

Atkelta iš 1 psl.

Popiežiaus teigimu, tik vieninga Europa yra stip-
ri ir gali pirmauti pasaulyje savo mokslu, kultūra,
žmogiškosiomis vertybėmis ir tikėjimu. Geriausias
atsakymas į bet kokią krizę yra solidarumas.

2015 m. pradžioje smarkiai stiprėjant migracijos
krizei ir Viduržemio jūroje masiškai skęstant mig-
rantų laivams, popiežius Pranciškus buvo vienas pir-
mųjų pasaulio vadovų, kuris ragino padėti nuo karo
baisumų bėgantiems žmonėms, užkirsti kelią ma-
siškoms žūtims jūroje.

Popiežius taip pat daug prisideda sprendžiant kli-
mato kaitos problemas, ragina tausoti gamtą, atsa-
kingai plėtoti ekonomiką, kad ši nedarytų žalos ap-
linkai. Šventasis Tėvas taip pat aktyviai skatina re-
ligijų dialogą, ieško ne skiriančių, bet vienijančių li-
nijų.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Tarptautinio
Karolio Didžiojo apdovanojimo laureatė. „Politikos
Oskaru” vadinamas apdovanojimas Lietuvos vado-
vei įteiktas 2013 m. už jos indėlį siekiant visos ES vie-
nybės ir ekonominio stabilumo, už pastangas su-
valdant sudėtingą finansinę krizę.

Šį apdovanojimą taip pat yra pelnę popiežius Jo-
nas Paulius II, vadinamieji „Europos Sąjungos Tė-
vai” – Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schu-
man, taip pat Didžiosios Britanijos premjeras Wins-

ton S. Churchill, JAV prezidentas Bill Clinton, Če-
kijos disidentas ir buvęs Prezidentas Vaclav Havel,
Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Nyderlandų ka-
ralienė Beatrix ir daug kitų iškilių asmenybių.

Moterų  aktyvumas padeda 
įveikti globalius iššūkius

Prieš atvykdama į Vatikaną Moterų pasaulio ly-
derių tarybai vadovaujanti LR prezidentė D. Gry-
bauskaitė Jordanijoje dalyvavo aukšto lygio tarp-
tautinėje konferencijoje „Moterys politikoje: spar-
tesnė pažanga". Jordanijos karaliaus Abdullah II glo-
bojamoje konferencijoje buvo tariamasi, kaip pa-
skatinti moterų dalyvavimą politikoje ir kaip at-
stovauti jų interesams priimant svarbius politi-
nius bei ekonominius sprendimus.

Skaitydama pagrindinį konferencijos praneši-
mą Lietuvos vadovė pabrėžė, kad nors moterų da-
lyvavimas politikoje per pastaruosius 20 metų išaugo,
pažangą reikia spartinti. Šiandien tik 3 pasaulio vals-
tybėse moterys sudaro daugumą parlamento narių
ir tik 10 moterų yra valstybių vadovės.

„Valstybės yra saugesnės, ekonomikos auga
sparčiau, o taika tampa ilgalaikė tuomet, kai mote-
rys aktyviai dalyvauja priimant svarbiausius poli-
tinius sprendimus. Istorijoje yra daug pavyzdžių, kai
krizės akivaizdoje moterys prisiėmė atsakomybę ir

suvaidino lemiamą vaidmenį įveikiant sunkiau-
sius nuosmukius. Šiandien susidurdami su globa-
liais terorizmo, karinių konfliktų, migracijos, kli-
mato kaitos iššūkiais negalime ignoruoti moterų, ku-
rios sudaro pusę žmonijos, balso”, – sakė Preziden-
tė D. Grybauskaitė.

Lietuvos vadovė pabrėžė, kad siekiant paskatinti
moterų dalyvavimą politikoje ir kitose visuomeni-
nio gyvenimo srityse pirmiausia būtina užtikrinti
moterų saugumą. Prezidentė paragino moteris par-
lamentares dėti visas pastangas, kad su smurtu prieš
moteris būtų kovojama visomis – teisinėmis, socia-
linėmis priemonėmis. Galimybės siekti išsilavinimo,
gauti kokybišką sveikatos apsaugą, lygų užmokes-
tį už tą patį darbą yra būtinos lygiaverčiam vyrų ir
moterų dalyvavimui politikoje užtikrinti. 

Aukšto lygio konferencija moterų lyderystės
klausimais pirmą kartą surengta Artimųjų Rytų ir
Šiaurės Afrikos regione. Joje dalyvavo daugiau nei
400 moterų parlamentarių iš 82 valstybių, taip pat
Maltos prezidentė Marie-Louise Colerio Preca, bu-
vusi Kosovo prezidentė Atifete Jahjaga, buvusios Slo-
vakijos ir Suomijos premjerės Iveta Radičova ir Mari
Kiviniemi, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos,
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos, tarptautinių kompanijų atstovai.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė su Liuksemburgo kunigaikščiu Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume. Prezidentę Dalią Grybauskaitę pasitinka Jordanijos karalius Abdullah II.
LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos
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TELKINIAI

Clevelando LB apylinkės metiniame
susirinkime pirmininkas Algis Gudėnas
įžvalgiai pristatė praėjusių metų vi-
suomeninę, politinę ir kultūrinę veiklą,
pasiekimus ir ateities planus. 2015 me-
tai buvo našūs ir veiklūs. 

Clevelandui buvo didelė garbė
globoti JAV LB Krašto tarybos
XXI sesiją, priimti jos garbingus

svečius: Lietuvos URM ministrą Liną
Linkevičių, LR ambasadorių Rolandą
Kriščiūną, PLB pirmininkę Dalią Hen-
ke, kitus svečius ir pačios Tarybos
prezidiumą bei pasišventusius sesijos
dalyvius. Teko uoliai darbuotis užsa-
kant viešbutį, patalpas sesijai, ren-
giant ekskursijas, poky lius, kultūrines
vakarones dalyviams.

Apylinkės valdyba surengė 12 po-
sėdžių ir šalia Tarybos sesijos ir Lie-

JAV LB Švietimo taryba 2016 m. balan -
džio 11 d.  posėdyje paskyrė 2015
metų Nusipelniu sio švietėjo ir ,,Gin ta-
rinio obuoliuko” premijas. Šių gar bin-
 gų premijų me ce natas  – Lietuvių Fon-
das (LF) .

Nusipelniusio švietėjo premija
paskirta Irenai Blekys (,,Lino”
litua nis tinė mokykla, Seattle,

WA), ,,Gin ta rinis  obuoliukas”  bus
įteiktas ,,Ge nio” lituanistinės mo-
kyklos (San Fran cisco, CA)  mokytojai
Neringai Willis. 

Nusipelniusio švietėjo premija
skiriama ilgus metus JAV lituanisti-
 niam švietimui atsidavusiam asme-
niui. Šiai premijai gauti buvo pasiūlyti
5 asmenys: Irena Blekys (,,Lino” li-
tuanistinė mokykla, Seattle, WA), Vio-
leta Fabianovič (Maironio lituanistinė
mokykla, Lemont, IL), Gaila Narkevi-
čienė (Bostono lituanistinė mokykla,
Boston, MA) ir Nijolė Pu pie nė (Čikagos
lituanistinė mokykla, Chicago, IL).
Nuo šios premijos įstei gimo 2001 m. iš
viso pagerbti še šio lika JAV LB litua-
nistinių mokyklų šviesuoliai. 

,,Gintarinio obuoliuko” premija
nuo 2001 m. kasmet skiriama savo
dar bu pasižymėjusiam JAV lituanis ti-
nės mokyklos mokytojui. Nuo įstei gi-
mo pradžios šia premija apdovanota aš-

JAV LB Clevelando apylinkės veikla

American Jewish Committee surengtoje Seder vakarienėje (iš k.): dr. V. Stankus; JAV se-
natoriaus Rob Portman atstovė, apygardos direktorė Caryn Candisky; United Ukrainian
Organizations Ohio prezidentė Marta Liscynesky-Kelleher; Cleveland AJC prezidentas Mi-
chael Cantor; kun. Thomas Chillikulam.

Valdyba: narė kultūros reikalams – Nomeda Vucianienė, pirmininkas – Algis Gudėnas, Gar-
bės narys – dr. Viktoras Stankus, narė renginiams – Virginija Motiejūnienė, iždininkas –
Vincas Taraška.                                                                                              Clevelando LB nuotraukos

Pagerbtos JAV lituanistinio švietimo darbuotojos

tuvių dienų renginių dar surengė pui-
kų Vasario 16-osios minėjimą, kurio
prelegentė buvo Gintė Damušytė, bu-
vusi LR ambasadorė, dabartinė am-
basadorė ypatingiems pavedimams ir
LR atstovė NATO. Iškelta Lietuvos vė-
liava virš Clevelando miesto rotušės,
gauti sveikinimai iš Ohio gubernato-
riaus John Kasich, JAV senatoriaus
Rob Portman, Clevelando mero Frank
Jackson. Dr. Stankus atstovavo apy-
linkei Vasario 16-osios šventėje St. Pe-
tersburge, Floridoje (ten buvo pa-
kviestas šventės kalbėtoju). Clevelan-
de paminėta Kovo 11-oji, rodytas filmas
„Mes dainuosim”.

Dalyvauta Ohio Amerikos lenkų
kongreso Konstitucijos dienos parade
ir Ukrainos Nepriklausomybės die-
nos iškilmingame  parade, JAV sena-
toriaus Rob Portman ir JAV Kongreso
atstovė  Marcy Kaptur pristatymuose

už Ukrainos laisvę, prisidėjo (kartu su
Lietuvių namais) pristatant parodą
apie Lietuvą „Maltz Museum of  Jewish
Culture”, dalyvavo „American Jewish
Committee” tarptautinėje diplomati-
nėje Seder vakarienėje. Kaip paslaugą
tikrino parapijiečių kraujo spaudimą
kas mėnesį po Mišių Šv. Kazimiero
parapijoje. Surengė dr. Rimo Liaubos
egzotišką pristatymą su skaidrėmis
apie jo drąsias keliones per Artimuo-
sius Rytus, Vietnamą ir Kambodžą.
Paremtos aukomis lituanistinės mo-
kyklos, Lietuvių radijas, kultūrinė
veikla.

Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos vedėja Asta Sclechticovienė
sklandžiai pristatė mokyklos mokyto-
jų, mokinių lituanistikos darbus. „Tė-
vynės žiburėlių” vaikų darželio vedė-
ja Rasa Taraškienė išsamiai apibūdino
darželio veiklą. Pristatė projektą rem-

ti Lietuvos našlaičius vaikus – su-
rinkti jiems minkštų žaisliukų ir pa-
rašyti draugišką laišką vaikams, kad
jie verti dėmesio ir meilės. 

Iždininkas Vincas Taraška kruopš-
 čiai pristatė apylinkės iždo ataskaitą.
Gražu, kad 2 240 dol. suma paremta: Šv.
Kazimiero lituanistinė mokykla, „Auš-
ros” aukštesnioji mokykla, „Tėvynės
žiburėliai”, kun. Lukas Laniauskas, SJ,
choras „Exultate”, Lietuvių radijas ir
kiti kultūriniai reikalai. 

Išrinkta nauja valdyba: Algis Gu-
dėnas, dr. Zita Maščinskienė, Virgini-
ja Motiejūnienė, Sondra Vaiciekaus-
kienė, Nomeda Vucianienė, Vincas Ta-
raška. Jie pasiryžę darbuotis apylinkės
lietuvių labui.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB Cleve-
lando apylinkės Garbės narys 

tuoniolika mokytojų, dirbančių JAV li-
tuanistinėse mokyklose. 2015 m. pre-
mijai gauti buvo pasiūlyta 10 kan dida-
tų: Eglė Grobe (Gedimino lituanistinė
mokykla, Mundelein, IL), Monika Kun-
gienė (Maironio lituanistinė mokykla,
New York, NY), Lo reta Lagūnavičienė
(Maironio litua nis tinė mokykla, Le-
mont, IL), Simo na Smirnova-Minns
(Bostono lituanistinė mokykla), Žane-

ta Steponavi čie nė (Maironio lituanis-
tinė mokykla, Lemont, IL), Irena Še-
bedienė (Bos tono lituanistinė mokyk-
la), Eglė Šle žienė (Bostono lituanistinė
mokykla), Kristina Vyšniauskienė
(Maironio lituanistinė mokykla, Le-
mont, IL), Živilė Učkuronienė (K. Do-
nelaičio lituanistinė mokykla, Was-
hington, DC) ir laureate tapusi Nerin-
ga Willis („Genio” lituanistinė mo-

kykla, San Francisco, CA).
JAV LB Švietimo taryba sveikina

laureates ir dėkoja visiems mokyto-
jams, uoliai dirbantiems lituanisti nio
švietimo baruose. Nuoširdžiai dė koja-
me mecenatui LF, dosniai remian čiam
lituanistinį švietimą JAV.

Laima Apanavičienė
JAV LB Švietimo tarybos narė

Seattle LB susirinkime Ireną Ble kys (v.) su garbinga Nusipelniusio švietėjo premija pasveikino
Seattle LB pirmi nin kas Arvydas Lukoševi čius ir ,,Lino” mokyklos vedėja Inga Daba šins-
 kaitė.                                                                                                      Nomedos Lukoševičienės nuotr.

2015 metų ,,Gintarinio obuoliuko” laurea-
tė Neringa Willis.

Asmeninio N. Willis archyvo nuotr.
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ROMA BANDZIENĖ

Gražų balandžio 23-iosios, šeštadie-
nio, vakarą buvome susirinkę į Šv. Ka-
zimiero parapijos auditorijoje vyr.
skaučių „Židinio” surengtą choro
„Exultate” koncertą.

Kadangi muzika yra mano pro-
fesija, pastebėjau, kad koncer-
tuose dažnai esu nusiteikusi

skeptiškai, galvodama – ką gi čia dabar
išgirsiu. Bet nuo pirmųjų „Ei, jovar, jo-
var!” dainos taktų skeptiškumas pra-
dėjo tirpti. Prisiminiau savo gerą pa-
žįstamą kompozitorę Nijolę Sinkevi-
čiūtę ir kitus pažįstamus kompozito-
rius: Vytautą Klovą, Lionginą Abarių,
muzikologą Vytautą Landsbergį...

Nuo pat pirmųjų muzikos garsų
ausį glostė darnus, suderintas choro
dainavimas, tiksliai atsiliepiantis į
choro vadovės Ritos Kliorienės diriga -
vimą. 

Klausydamiesi koncerto atlikimą
dažnai lyginame su kuo nors jau gir-
dėtu. Klausantis „Exultate” choro min-
tyse iškilo palyginimas su Clevelando
orkestro choru, taip pat slovėnų ben-
druomenės „Korotan” choru. Mano
nuomone, „Exultate” choras dainavimo
kokybe pirmauja. Gerai  suderinti
balsai, darnus skambesys, gražios dai-
nos.

Norėčiau taip pat labai pagirti
vaikų chorą. Jie dainavo iš visos šir-
dies, atidžiai sekdami vadovės Virgi-
nijos Bruožytės-Muliolienės  rankas ir
judesius. Matyti, kad buvo įdėta daug
darbo ir pastangų mokant vaikučius
dainuoti mintinai.

Visa programa buvo puikiai ir  iš-

Clevelande skambėjo „Tejungia mus daina”

radingai suplanuota. Gražūs, pras min-
 gi vaizdai ekrane ir, žinoma, puikaus
choro dainavimas neleido nuobo-
džiauti. Ir  klausytojai  galėjo kartu pa-
 dai nuoti bei pajudėti dainuojant „Pa-
dainuosim mes sustoję”. Ypač įdomi,
įspūdinga pasirodė „Dainuo janti re-
voliucija”. Įsimintinas V. Landsber-
gio balsas ir prasmingi žodžiai. Prisi-
menu jį dar iš studijų konservatorijo-
je laikų, vaikščiojantį ilgais korido-
riais, taip pat iš Kompozitorių sąjun-
goje vykusių koncertų.

Įsimintinas buvo ir Virginijos
Bruožytės-Muliolienės solo dainavi-
mas. Visada malonu klausytis jos pui-
kiai įvaldyto, gražaus tembro balso.
Skoningas ir profesionalus „Daina Lie-
tuvai” atlikimas sukėlė džiaugsmingus
plojimus.

Taip pat reikia pažymėti Edo Ki-
jausko gražų balsą ir dainavimą. Įsi-
mintinas jo ir Virginijos atliktas „Dai-
nų dainelės” duetas.

Pažymėtinas akompaniatoriaus
William C. Shaffer muzikavimas. Džiau-
gėmės džiaziniais fortepijono gar sais ir
profesionaliu pritarimu.  Labai malonu,
kad lietuviai turi tiek daug gražaus ta-
lento muzikai.

Taigi nuoširdus ačiū Ritai Klio-
rienei už pastangas puoselėjant chori-
nį dainavimą, taip pat organizuojant
koncertus. Didelis ačiū mieliems cho-
ristams. Jūs tikrai gražiai dainuojat!
Ačiū jauniems tėveliams, atvedantiems
vaikučius dainuoti. Ačiū solistams Vir-
ginijai ir Edui.

Linkiu ir toliau dainuoti. Galbūt
ateityje galima būtų programą pa-
įvairinti ir šokių kolektyvu arba netgi
kitų tautybių (ukrainiečių, slovėnų, lat-
vių ir kt.) kolektyvais arba artistais.

Lietuvių Bendruomenės Cicero apy-
linkė praeityje buvo viena di džiausių
Čikagoje ir aplink ją. Nors da bar ge-
rokai sumažėjusi, ji tebėra veikli.

Balandžio 10 d., po šv. Mišių, ku-
rias Šv. Antano bažnyčioje at-
našavo kunigas Gediminas

Keršys, visi rin kosi į parapijos ka-
vinę. Svečiai ka vinėje vaišinosi „Ra-
cine Bakery” pagamintu gardžiu ku-
geliu. 

Susirinkimo pradžioje už religi -
nius reikalus atsakinga Aldona Zails-
kaitė sukalbėjo invokaciją. Ta da val-
dybos sekretorė Audronė Ber na tavi-
čienė perskaitė 2015 m. metinio su-
sirinkimo protokolą, kuris buvo pri-
imtas be pataisymų. Iždininkė Vi da
Kuprytė pristatė finansinę ata skai tą
už praėjusius metus. Revizijos ko-
misijos aktą perskaitė Mindaugas
Bielskus, pabrėždamas, kad iždo pi-
nigai tvarkomi teisingai. 

Valdybos pirmininkė Birutė Za-
 latorienė skaitė 2015 m. veiklos pra-
 nešimą, paminėdama svarbiausius
veiklos įvykius. Ji kalbėjo, kad Va sa-
rio 16-oji buvo švenčiama tris kartus
skirtingose vietose. Cicero mies telio
rotušėje kasmet vyksta iškil min gas
Vasario 16-osios minėjimas, o prie ro-
tušės būna iškelta Lietuvos vėliava.
Minėjime dalyvavo Lietuvos Res-

pub likos generalinis konsulas Ma ri-
jus Gudynas, taręs sveikinimo žodį.
Kalbėjo miestelio atstovas John Ko-
ciolko, dalyvaujant kitiems oficia-
liems miestelio atstovams. 

Bažnyčios klebonas kun. Ser-
gio Solis šiemet šventė 15 m. kuni-
gystės sukaktį. Jį pasveikino ir įtei-
kė lietuviškas dovanėles Birutė Za-
la torienė ir Aldona Zailskaitė. Šv.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje (Marquette Park)  bendruome -
nės na riai dalyvavo atsisveikinime
su į Lie tuvą išvykstančiu ambasa-
doriumi Žygimantu Pavilioniu. Taip
pat dalyvavome Kovo 11-osios minė-
jime Le monte, kur pranešimą skai-
tė svečias iš Lietuvos prof. Vytautas
Landsber gis. Prieš šv. Kalėdas Cice-
ro kavinėje vyko rekolekcijos, vado-
vaujamos kun. Luko Laniausko, SJ.
Buvo pasiūlyta šelpti vargšus bei
neturtingus stu dentus Lietuvoje. 

Birutė Zalatorienė už darbą dė-
 ko jo valdybos nariams Audronei
Ber natavičienei, Mindaugui Biels-
kui, Algiui ir Danutei Kirkoms, Vidai
Kuprytei, Vilmai Meilutytei, Irenai
Messenger, Marijai Remienei, Ge-
nu tei Salyga, Mildai Šatienei, Aldo-
nai Zailskaitei bei fotografui Jonui
Kup riui ir kitiems.

Milda Šatienė
Cicero LB valdybos narė

Cicero Lietuvių Bendruomenės 
narių metinis susirinkimas

„Exultate” choro dirigentė Rita Kliorienė.

,,Exultate” choras su vadovais – muz. Rita Klioriene, muz. Virginija Bruožyte-Mulioliene
ir akompaniatoriumi William C. Shaffer.

Vadovės Virginija Bruožytė-Muliolienė ir Rita Kliorienė džiaugiasi sėkmingu koncertu. Abiejų chorų džiaugsminga nuotaika.                                           Vido Pliodžinsko nuotraukos
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IŠ ATEITININKų GYvENImO

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

Ateikite

Ateikite visi, kas tik norite.
Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys.
Ateikite nusivylę, pilni skausmo. 
Ateikite niekada skausmo nematę. 
Ateikite kadaise persekioti, pažeminti už tikėjimą. 
Ateikite kadaise persekioję ir pažeminę kitus. 
Bet ateikite dirbti, mokytis, mąstyti.

Ateikite kurti, o ne griauti. 
Ateikite tarnauti, o ne valdyti. 
Ateikite gauti, bet mokykitės duoti. 
Ateikite klausti, bet mokykitės klausyti.
Ateikite kalbėti, bet mokykitės išgirsti.
Ateikite pasiguosti, bet mokykitės paguosti.
Ateikite ieškodami supratimo, bet mokykitės suprasti.
Ateikite tam, kad jums labai reikia šios bendruomenės
ir būkite čia, kai kitiems jūsų reikės.
Ateikite, nes čia gera, bet padarykite, 
kad būtų dar geriau. 

Ateikite visi. 
Ateikite iš visur, kur buvote. 
Studijuokime, diskutuokime, mąstykime, tobulinkimės,
melskimės, tarnaukime, mirkime sau ir dalinkimės šiais
Dievo  dovanotais laimėjimais, kurie ateis iš mūsų darbo,
kad tauta galėtų prisikelti.

Bet virš visko ateikite ne dėl savęs, 
ne dėl kito žmogaus, 
bet ateikite dėl Kristaus. 
Tai yra vienintelė prasmė. 
Tai yra sunkiausiai suprantamas,
sunkiausiai pasiekiamas, 
bet vienintelis kelias.

Kun. dr. Arvydas Petras Žygas                           1989 m.

Lygiai prieš penkerius metus netekome
kun. dr. Arvydo Petro Žygo. Jis mirė
2011 m. gegužės 7 d. St. Louis mieste, su-

laukęs 54 metų. Kun. Arvydas buvo kunigas,
chemijos daktaras, antropologijos mokslų
dėstytojas, tautosakos rinkėjas, bet jo ypatinga
dovana buvo giliai užjausti gyvenimo nu-
skriaustuosius, užmirštus, paniekintus.  Jis iš-
kart pastebėdavo ligonį, senuką, asmenį su ne-
galia, ir jo veidas nušvisdavo. Juos užjausda-
vo, paguosdavo, prajuokindavo, o  iš kitų rei-
kalaudavo gerbti jų Dievo duotą orumą. To-
kiam jo darbui netiksėjo joks laikrodis. 

Kun. Arvydas  rodė ypatingą pagarbą se-
selėms vienuolėms, lituanistinių mokyklų
mokytojams, ateitininkų ir skautų vadams —
visiems, kurie savo darbu aukojosi lietuviško
jaunimo gerovei ir švietimui. Ant aukščiau-
sios pakylos jis statė sąžinės kalinius, kurie
viską ir sveikatą, ir gyvybę, aukojo dėl tiesos.   

Būdamas moksleiviu, kun. Arvydas įsto-
jo į Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus  atei-
tininkų kuopą ir nuo to laiko iki pat mirties ak-
tyviai ir kūrybingai dirbo ateitininkų baruose:
valdybose, tarybose, stovyklose, kursuose, ant
scenos, prie pulto, prie altoriaus.  Jis daug pri-
sidėjo prie ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje ir
įvedė moksleivių kursų  bei studijų dienų
programas, kurios tebevyksta ir dabar. 

Turbūt geriausiai kun. Arvydo  ypatingą
charakterį atskleidžia jo paties parašytas ra-
ginimas ,,Ateikite”, kuris buvo perskaikytas
1989 m. lapkričio mėn. Vilniuje per Lietuvos at-
eitininkų atkuriamąjį suvažiavimą. Jis tinka
visai lietuvių tautai ypatingai šiais Gailestin-
gumo metais. Ačiū kun. Arvydai už kvietimą.
Ilsėkis ramybėje, mielas idėjos drauge.

Vida Kuprytė

Prisimenant a. a. kun. Arvydą Žygą

Šv. Mišios kun. A. Žygo
vaikystės parapijoje Cicero

Kun. dr. Arvydo Žygo 5 m. mirties metinių pa -
minėjimas vyks sekmadienį, gegužės 8 d. Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, 1500 S. 50 Ave -
nue, Cicero, IL.  Šv. Mišios 8:45 val. r. Po Mišių
parapijos lietuvių kavinėje vyks paminėjimas.
Septyni kun. Arvydo draugai prisimins velionį.
Po to – pabendravimas ir vaišės. Visi maloniai
kviečiami dalyvauti.

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje veikianti Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa
jau daugelį metų gegužės pirmąjį sekmadienį sveikina visas miestelio mamas,
močiutes Motinos dienos proga. Ne išimtis buvo ir 2016 m. gegužės 1-oji. 

Angelės Buinienės nuostabiai papuoštoje Papilės šv. Juozapo bažnyčio-
je šv. Mišių metu ateitininkai skaitė Dievo žodį ir visuomeninę maldą,
adoravo, linkėjo ramybės, giedojo. Tradicija tapo, kad buvę mokiniai,

dabar jau ateitininkai studentai ar net sendraugiai, drauge su savo šeimomis
šią dieną kartu su jaunučiais savo ir viso miestelio Mamas sveikina būtent čia,
Viešpaties namuose. Giedojimui vadovavo kuopos narė, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto Muzikos akademijos studentė Lina Rovaitė, ateitininkė sendraugė,
pati auginanti dvi atžalas Laura Mažylė, joms talkino kita ateitininkė studentė
iš Kauno VDU Muzikos akademijos Viktorija Nociūtė, iš Norvegijos grįžusi
atei    tininkė studentė Ingrida Dantaitė.

Jaunieji kuopos nariai taip pat labai ruošėsi šiam renginiui: visą mėne-
sį savo rankomis darė ryškiaspalves gėles, sveikinimo atvirutes, kvietimus Ma-
mytėms, Močiutėms, mokėsi eilėraščių ir dainelių.

Šv. Mišių pabaigoje Papilės klebonas Jonas Jucys, pasveikinęs visas pa-
rapijos motinas, suteikė žodį ateitininkams. Ignės Laurynaitės ir Ugnės Stat-
kutės pasakyti eilėraščiai, Viktorijos Nociūtės profesionaliai akordeonu atliktas
muzikinis kūrinys, jos ir Linos Rovaitės atlikta daina apie mamą, Austėjos Rau-
donaitytės ir Akvilės Pundziūtės dueto melodija – viskas buvo skirta parapi-
jos motinoms, tą dieną susirinkusioms Šv. Juozapo bažnyčioje. 

Po programos būrys ateitininkų pasklido po visą bažnyčią: sveikino savo
Mamas, Močiutes, krikštamotes, sveikino visas Motinas, atėjusias į Šv. Juozapo
bažnyčią. Pražydo sena bažnytėlė gėlių žiedais, pasidabino Motinų rankos pa-
dėkos atvirukais, šiltas ateitininkų dėmesys ir meilė sušildė visų širdis — ne-
liko nė vienos nepasveikintos Motinos.

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja,

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos vadovė

Papilės ateitininkai sveikino parapijos Mamas

Kun. dr. Arvydas Petras Žygas
1957–2011

Jaunosios Papilės ateitininkės su savo rankomis padarytomis gėlėmis.
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SAULIUS KAJOTA

Tik prieš porą savaičių kartu su iš Lie-
tuvos atvykusiu Šiaulių vysku pu Euge-
nijumi Bartuliu džiaugėmės būreliu jau-
nimo, priimančio Sutvir ti nimo sakra-
mentą, o štai praėjusį sekmadienį, ge-
gužės pirmąją, Šv. Ka zimiero bažnyčia
šurmuliavo dar jau nesnių vaikučių bal-
sais. Po kruopštaus pasiruošimo, kuriam
vadovavo lietuviškosios šeštadieninės
mokyklos mokytoja Tara Barauskaitė,
vai kučių būrelis priėmė Pirmąją Ko-
muniją. Pirmąją išpažintį vaikai atliko jau
seniau, mūsų parapijoje dar svečiuo-
jantis kunigui iš Lietuvos Kęstučiui Dva-
reckui. Tai buvo pasi ruošimo Pirmajai
Komunijai viena iš svarbiausių dalių.

Tiek vaikučiai, tiek ir jų tėveliai
sekmadienį buvo iškilmingai
pasi puo šę. Būryje parapijiečių

sukiojosi ir neseniai Los Angeles ati-
daryto Lietuvos Respublikos konsula-
to generalinis konsulas Darius Gaidys
su žmona Renata. Tačiau šį sekmadienį
konsulo misija buvo ne pasakyti iš-
kilmingą sveikinimo kalbą ar daly-
vauti oficialiame priėmime. Darius
su žmona į bažnyčią atlydėjo savo du
sū nelius, kurie priėmė Pirmąją Komu -
niją kartu su kitais Los Angeles lietu-
vių vaikais. Labai malonu matyti, kad
konsulas taip aktyviai įsilieja į Los An-
geles lietuvių gyvenimą ir renginius.

2016-aisiais Pirmąją Komuniją
priėmė šie vaikai: Julija Udrytė, Ves-
 ta Konstantanavičiūtė, Atėnė Mon roy,
Magnus Grinius, Dominykas Ka jota,
Gabija Pakuckaitė, Liam Rozen feld, Li-
lija Žukauskaitė, Andrius Pa kuckas,
Kalia Roper bei Dominykas ir Povilas
Gaidžiai.

vAKARų KRANTAS

Pamaldos prasidėjo iškilminga
vaikų procesija per bažnyčią. Paki-
 liai nusiteikę vaikai susėdo pačiame
priekyje, o pamaldų metu aktyviai da-
 lyvavo – kiekvienas paskaitė po dalį vi-
suotinių maldų, o vėliau tėve lių ir
visų susirinkusiųjų džiaugsmui su-
giedojo giesmelę. Bažnyčios suolų šo-
nus puošė specialiai šiai progai pačių
vaikučių padarytos vėliavos. 

Mišias aukojo Šv. Kazimiero pa ra-
pijos klebonas kun. Tomas Kara naus-
kas. Šio sekmadienio klebono pasaky-
tas pamokslas nebuvo eilinis. Klebono
žodžiai įstrigs vaikams ilgam, nes Pir-
mosios Komunijos die ną prisimename
visą savo likusį gy venimą. Išėjęs iš sa-

kyklos kunigas Tomas priėjo arčiau
vaikų, kad jo tariami žodžiai juos leng-
viau pasiektų. Buvo kalbama apie Ko-
munijos svarbą kiekvieno žmogaus
religiniame gyvenime, apie Komunijos
pa galbą kiekvienam iš mūsų priimant
Jėzų, apie didžiulę svarbą ne tik kū niš-
kojo maisto, kurį mes valgome kas dien,
kad būtume fiziškai stiprūs, bet ir
dvasiškojo, kurį gauname Ko munijos
pavidalu. Jis mums būtinas, jei norime
išlikti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai
stiprūs. Klebonas taip pat papasakojo
istoriją apie legendinį karvedį Napo-
leoną Bonapartą. Kai kaž kas jo pa-
klausė, kokia diena Na poleonui buvo
įsimintiniausia jo gy venime, daugeliui

labai netikėtai kar vedys nevardijo di-
džiausių savo pergalių, laimėtų mūšių,
o pasakė: „Tai buvo diena, kai aš priė-
miau Pirmąją Komuniją”.

Po pamaldų visi kartu nusifoto g-
rafavę, vaikučiai, jų tėveliai ir kvies tie-
ji svečiai rinkosi į viršutinę pa rapijos
salę. Čia vėl kiekvienas vai kas, priė-
męs Pirmąją Komuniją, bu vo atskirai
pasveikintas, klebonas To mas įteikė po
sertifikatą ir spalvotą knygutę „Mano
Pirmosios Komuni jos Biblija”.

Vėliau visi vaišinosi Jūratės Ja ke-
liūnienės vadovaujamų šeiminin kių
paruoštais skaniais lietuviškais pa-
tiekalais.

Iškilmingos dienos Los Angeles tęsiasi

Pirmąją Komuniją priėmę vaikai su kun. Tomu Karanausku. Kęsto Kazlausko nuotr.

ŠOKIO TEATRAS „AURA”

Kauno šokio teatras „Aura“ –
vienintelis municipalinis šio
žanro teatras Lietuvoje,  dau-
gybės tarptautinių renginių
dalyvis bei konkursų laurea-
tas, pasirodys tarptautinia-
me šokio festivalyje „Beyond
the Threshold“, The Seattle
International Dance Festival.

Daugiau apie renginį suži-
nosite internetinėje svetai-

nėje: seattleidf.org

Birželio 17–19 d.
Raisbeck Performance Hall

2015 Boren Avenue, Seatle, WA 98121

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

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

Juozo Javaičio filmas
„The Age of Czeslaw Milosz” 

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

Visi išsiilgę meno iš Lietuvos kviečiami į Loros Juodkaitės šokio teatro
spektaklį „Atmintis” San Francisco menų festivalyje (Fort Mason Center
Firehouse, 2 Marina Blvd., San Francisco, CA 94123).

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

Loros Juodkaitės šokio teatro spektaklis „Atmintis”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Incidentas Astravo AE
Vilnius („Draugo” info) – Balta-

rusių tinklalapis belsat.eu paskelbė,
kad netoli sienos su Lietuva statomo-
je Astravo AE balandžio viduryje su-
griuvo būsimo branduolinės priežiūros
pastato atraminės konstrukcijos. Ast-
ravo AE atstovai šią informaciją pa-
vadino visiška nesąmone. Baltarusijos
ambasada Vilniuje nurodė neturinti jo-
kios informacijos apie galimą inci-
dentą.

Dėl galimo incidento statomoje
Astravo atominėje elektrinėje (AE) į
Užsienio reikalų ministeriją buvo pa-
kviestas Baltarusijos ambasadorius
Aleksandras Korolis, jam įteikta nota.

Lietuva sieks gauti informacijos
apie galimą incidentą Baltarusijoje
statomoje Astravo atominėje elektri-
nėje (AE), teigia energetikos ministras
Rokas Masiulis. Anot jo, incidentas pa-
tvirtina Lietuvos nuogąstavimus, kad
AE statybos vyksta, nesilaikant tarp-
tautinių taisyklių.

R. Masiulis pakartojo, kad Lietu-
va gali apriboti elektros srautą iš Bal-

tarusijos, jei Astravo AE toliau statys
jėgainę ne pagal taisykles. Ministras
prašo aplinkinių šalių palaikymo.
Mokslininkai sako, kad viena tva-
riausių alternatyvų būtų Rusijos ir
Baltarusijos elektros linijų atjungi-
mas.

Lietuva dar kartą pareikalavo, jog
Baltarusija kuo skubiau pasikviestų
Tarptautinės atominės energijos agen-
tūros (TATENA) aikštelių vertinimo
misiją, kuri turi visa apimtimi įver-
tinti Astravo aikštelės tinkamumą AE
statybai ir jos atrankos kriterijus; at-
likti išsamius, pagal ES metodologiją,
rizikos ir saugos įvertinimo atsparumo
testus, kuriuos Baltarusija įsipareigojo
atlikti 2011 m. birželio 23 d. pasirašy-
tame susitarime su Europos Komisija;
persvarstyti savo neigiamą poziciją
dėl tarptautinės ekspertų komisijos su-
darymo, kurią pasiūlė Jungtinių Tau-
tų Espo konvencijos Įgyvendinimo ko-
mitetas, kad būtų išsamiai įvertinti
Baltarusijos veiksmai statant Astravo
AE.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybės rū-
muose gegužės 5 d. pagerbti Pasaulio
Tautų Teisuoliai, Antrojo pasaulinio
karo metais gelbėję žydus nuo nacių
genocido.

Renginyje kalbėjęs ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius teigė,
kad prieš 75-erius metus Holokausto
tragedija nusinešė šimtus tūkstančių
Lietuvos piliečių, mūsų draugų, kai-
mynų, artimųjų. O jų būtų buvę dar
daugiau, jeigu ne tie, kurie išdrįso
net ir sunkiausiomis akimirkomis iš-
likti žmonėmis.

Ministras pirmininkas kalbėjo,
kad švietimo vaidmuo aiškinant Ho-
lokausto tragediją yra nepaprastai
svarbus. Jo teigimu, mūsų vaikai turi
sužinoti apie XX amžiaus kančias ir di-
dvyrius, kurie, aukodami viską, bandė
tą kančią sumažinti.

Premjeras padėkojo Pasaulio Tau-

tų Teisuoliams už jų pasiaukojimą, tau-
rumą ir drąsą. „Tegul išgelbėtųjų dė-
kingumas visuomet būna siejamas su
Jūsų vardais”, – linkėjo A. Butkevičius.

Iškilmių metu Izraelio valstybės
ambasadorius Lietuvoje Amiras Mai-
monas Teisuolių artimiesiems įteikė
Garbės raštus ir medalius, kuriame iš-
kalti žodžiai: „Išgelbėjęs vieną gyvybę
– išgelbėja visą pasaulį”.

Šiemet Pasaulio Tautų Teisuo-
liais (po mirties) pripažinti: Kazys
Grinius (1866–1950) ir Kristina Gri-
niuvienė (1896–1987), Viktorija Jaci-
navičaitė (1897–1988) ir Elena Jacina-
vičiūtė (1895–1975), Juozas Petrulis
(1904–1975), Balys Simanavičius (1907–
1984), Konstantinas Sokolovskis (1885–
1962) ir Viktorija Sokolovskaja (1888–
1963), Helena Talkevičiūtė (1899–1986),
Juozas Zaveckas (1891–1978) ir Marce-
lė Zaveckienė (1900–1971).

Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius pa-
tvirtino, kad oficialūs Lietuvos atsto-
vai nedalyvaus Pergalės dienos kari-
niame parade Maskvoje, tačiau vyks į
renginius, skirtus pagerbti Antrojo
pasaulinio karo aukoms.

Anot ministro, minėjimų rengi-
niuose Rusijoje dalyvaus Lietuvos am-
basadorius Maskvoje Remigijus Mo-

tuzas ir jo padėjėjai.
Ministras taip pat pažymėjo, kad

Antrojo pasaulinio karo aukas Lietuva
tradiciškai pagerbs gegužės 8 d. Rusi-
joje pergalės diena minima gegužės 9 d.

Po 2014 m. Rusijos įvykdytos Uk-
rainos Krymo pusiasalio aneksijos da-
lyvauti gegužės 9 d. kasmetiniame ka-
riniame parade Maskvoje atsisakė
daugelis Vakarų šalių vadovų.

Vilnius (Susisiekimo ministerijos
info) – Po ilgai trukusių derybų ir
techninių derinimų bendrovė „Lietu-
vos geležinkeliai” ir Lenkijos įmonė
„Przewozy Regionalne” atliko pirmą-
jį bandomąjį važiavimą maršrutu
,,Kaunas-Balstogė”.

Nuo 2015 metų kovo mėnesio tru-
kusios derybos pasiekė finišo tiesiąją
– reguliarus susisiekimas bus pradėtas
nuo birželio 17 dienos. Maršrutu „Kau-
nas-Balstogė” kursuos lenkiški mo-
dernūs traukiniai.

Šis susitarimas suteikia galimybę

traukiniu greitai ir patogiai pasiekti
Europą. Panorusiems kelionę tęsti į
Varšuvą, Ščeciną, Gdynę arba Elką te-
reikės persėsti į kitą traukinį. Dera-
masi ir dėl susisiekimo maršrutu
„Kaunas-Varšuva-Krokuva”. Tai bus
itin patogus susisiekimas – iš Varšuvos
keleiviai galės priderintais trauki-
niais tęsti keliones į Berlyną, Vieną,
Prahą ir kitus miestus.

Kelionės bilietas iš Kauno į Bals-
togę kainuos 11 eurų. Kelionė iš vienos
iki kitos traukinio stoties truks apie 4
val. 40 min.

Berlynas (BNS) – Europos Sąjun-
gos (ES) ir JAV laisvosios prekybos
sutartis, dėl kurios šiuo metu vyksta de-
rybos, vokiečiams kelia vis daugiau abe-
jonių, rodo naujausios apklausos. 

Net 70 proc. vokiečių mano, kad
Transatlantinės prekybos ir investici-
jų partnerystės (TTIP) sutartis bus ne-

naudinga. 
Manančiųjų, kad ši sutartis bus

naudinga, buvo tik 17 proc., nors prieš
beveik dvejus metus jų buvo 31 pro-
centas.

Tikimasi derybas užbaigti iki 2016
metų pabaigos.

Jeruzalė (BNS) – Izraelio prem-
jeras Benjamin Netanyahu paskelbė,
kad žydų valstybė užmegs glaudes-
nius ryšius su 28 nares turinčiu NATO
kariniu aljansu, atidarydamas savo
nuolatinę atstovybę prie jo būstinės
Briuselyje.

„Izraelis priims kvietimą ir ati-
darys biurą artimiausioje ateityje”, –
sakė B. Netanyahu. „Pasaulio šalys
nori su mumis bendradarbiauti dėl
mūsų ryžtingos kovos su teroru, mūsų
technologijų išmanymo, mūsų žval-

gybos tinklo ir kitų dalykų”, – patvir-
tino jo biuras.

NATO neseniai paskelbė sutikusi,
kad prie NATO būstinės būtų įkurta
oficiali Izraelio atstovybė, kuriai va-
dovautų žydų valstybės pasiuntinys
prie ES.

Šis žingsnis yra kitų Aljanso narių
spaudimo Turkijai rezultatas. Ankara,
įstojusi į NATO 1952 metais, buvo ra-
ginama atšaukti savo veto glaudes-
niems Aljanso ryšiams su jos buvusiu
sąjungininku.

Berlynas (ELTA) – Daugiau kaip
60 procentų Vokietijos gyventojų yra
prieš EK rekomenduojamą bevizį re-
žimą su Turkiją. 

Briuselis ir Ankara kovo 18 d. su-
sitarė grąžinti visus nelegalius mig-
rantus, atvykusius per Turkiją į Grai-
kiją, mainais į bevizį režimą Turkijos
piliečiams, 3 milijardus eurų ir į Tur-

kiją patekusių pabėgėlių sirų priėmi-
mą Europos Sąjungoje.

Prieš vizų panaikinimą Turkijos
piliečiams yra 62 procentai apklausos
dalyvių, 33 procentai jam pritaria. ES
ir Turkijos susitarimą neigiamai ver-
tina 57 procentai vokiečių, apie 39 pro-
centus jį laiko sveikintinu. 

Maskva (ELTA) – Rusijos mies-
tuose prieš vyksiantį iškilmingą per-
galės prieš nacistinę Vokietiją Antro-
jo pasaulinio karo metu minėjimą
buvo pastatyti sovietų diktatorių Josifą
Staliną garbinantys reklaminiai sten-
dai. 

Komunistų partijos atšaka Novo-
sibirske sakė prieš Pergalės dienos
minėjimą pastačiusi daugybę stendų
tam, kad pagerbtų sovietų pajėgų vy-

riausiąjį vadą J. Staliną, nes jo pajėgos
nugalėjo nacius. Partijos pranešime
teigiama, kad karo veteranai džiau-
giasi, nes taip partija atkurianti isto-
rinį teisingumą. 

Manoma, kad Stalino valdymo
metais daugiau nei milijonas žmonių
buvo nužudyti per taip vadinamą po-
litinį valymą. Milijonai mirė belaisvių
stovyklose, nuo bado bei trėmimų. 

Havana („Draugo” info) – Pran-
cūzijos mados namai „Chanel” suren-
gė Havanoje pirmąjį per 50 metų ma-
dos parodą. Į renginį atvyko dešimtys
pasaulio garsenybių.

Ant Kubos sostinės pajūrio bul-
vare įrengtos pakylos buvo demonst-
ruojami „Chanel” drabužiai, nors kom-
panija nepardavinėja savo produkcijos
Kuboje.

Šis renginys yra Prancūzijos kul-

tūros mėnesio Kuboje dalis. Jis laiko-
mas dar vienu įrodymu, kad gerėja Ku-
bos santykiai su Vakarais. 

Kovo mėnesį JAV prezidentas Ba-
rack Obama lankėsi Kuboje su oficia-
liu vizitu, o grupė „Rolling Stones” su-
rengė nemokamą koncertą, į kurį su-
sirinko 1,3 milijono žmonių. 

Tačiau daug paprastų kubiečių
nusivylę šiuo renginiu – į jį pateko tik
išrinktieji.

Rusija ir JAV susitarė dėl paliaubų Alepe
Wa s h i n g t o n a s

(Alfa.lt) – JAV ir Rusija
susitarė dėl paliaubų
Sirijos Alepo provinci-
joje, kurioje šiuo metu
verda nuožmūs mūšiai.
Dabar tikimasi, kad Ru-
sija įtikins Damasko re-
žimą laikytis ugnies nu-
traukimo. JAV esą savo
ruožtu mėgins paveikti
sukilėlius.

Prieš tai Vokietija
ir Prancūzija pareiškė,
kad paliaubos Alepe yra
sąlyga tolesnėms taikos deryboms. Ne-
paisant vasarį suderėtų paliaubų, ka-

dais didžiausiame šalies mieste kelias
savaites nesiliauja įnirtingos kovos. 

Padėka už pasiaukojimą, taurumą ir drąsą

Oficialių Lietuvos atstovų parade Maskvoje nebus

Traukiniu į Europą – jau vasaros pradžioje

Abejoja ES–JAV prekybos sutartimi

Izraelis sutvirtins ryšius su NATO

Dauguma vokiečių – prieš bevizį režimą su Turkija

Rusijoje pristatyta Staliną garbinančių stendų

„Chanel” surengė Havanoje mados parodą

Sutarta dėl paliaubų Alepe mieste.                  icrc.org nuotr.
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773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Motinos dienos proga Balzeko lietuvių
kultūros muziejus moterims surengė iš-
skirtinį susitikimą. Šešta dienį, gegu-
žės 30 dieną, muziejuje ap silankė gar-
si Čikagos verslininkė, kosmetikos ir
kvepalų magnatė Mari lyn Miglin. 

Įsusitikimą atėjusios moterys ne
tik sužinojo, kaip pusvalandį pra-
leidu sioms prie veidrodžio atrody-

ti ge rokai jaunesnėmis ir gražesnėmis.
Pasinaudojusios proga, jos garsiai
verslininkei M. Miglin uždavė ir asme -
niškų klausimų. 

Pamokos dalyvės turėjo progą iš-
 bandyti M. Miglin sukurtos kosme ti kos
– visoms buvo padalinta po specia lų šių
priemonių rinkinuką. Mote rys taip
pat galėjo įvertinti kosme tikos mag-
natės sukurtus kvepalus „Pheromone”
ir „Destiny”. Aromatų kūrėja atsklei-
dė, kurie moters kūno taškai yra tin-
kamiausi kvėpinti – nuo pėdų iki vir-
šugalvio. „Tik niekada netepkite kve-
palų už ausų. Nes tuo met nuslopinsite
savo kūno skleidžiamų feromonų kva-
pą”, – patarė Marilyn. 

Kartu su M. Miglin į muziejų at vy-
ko ir jos dukra Marlena. Ji žengia
savo mamos pradėtu keliu – dirba kos-
 metikos ir parfumerijos kūrimo bei
pardavimo srityje. M. Miglin turi duk-
rą ir sūnų bei šešis anūkus. Jos verslas
ir toliau klesti, nes M. Miglin sukurti
kokybiški grožio produktai užkariau-
ja naujų vartotojų dėmesį. Prestiži-
nės Oak gatvės atkarpa (tarp Rush ir
Michigan gatvių, kurioje kadaise M.
Miglin atidarė mažą parduotuvėlę),
dabar vadinama „Marilyn Miglin ke-
liu”, o balandžio 15-toji die na Čikago-
je paskelbta Marilyn Mig lin diena. 

„Jeigu nori ko nors pasiekti vers-
le, privalai dirbti 24 valandas per pa rą.
Tol neužrakinti boutique durų, kol
jame yra nors vienas klientas. Tu ri pa-
daryti viską, ką gali, ir dar daugiau.
Tai yra sunku, kai turi vaikų, žinai,
kad jie tavęs laukia, o auklei rei kia eiti
namo. Tuomet širdis dau žosi. Esu ne
kartą atsivedusi savo vai kus į darbą”,
– sakė M. Miglin paklausta, kaip su-
gebėjo tiek daug pa siekti savo gyveni-
me. 

Savo verslą M. Miglin pradėjo apie
1963-iuosius metus. Prieš tai ji de-
šimtmetį dirbo kaip modelis, de monst-
ravo madas ant pakylos, pozavo rekla-
minėms nuotraukoms. 

Ji prisiminė, kad būdama mode liu
mokėjo pati pasidaryti makiažą, atsi-
siųsdavo geriausios kosmetikos iš viso
pasaulio. Tačiau žinojo, kad dau geliui
moterų praverstų makiažo pa mokos. 

„Tam tikslui aš išsinuomojau pa-
 talpas ir atidariau mažą, maždaug 250
pėdų parduotuvėlę Oak gatvėje. Pa si-
unčiau apie 500 laiškų draugams ir pa-
kviečiau atvykti į makiažo pamo kas.
Kai kas sakė, kad mano verslas neiš-
silaikys nė dešimties dienų, nes nega-
lės konkuruoti. Kaip pradėjau kurti
savo kosmetiką? Nuvykau į New Yor-
ke esančią laboratoriją ir paprašiau
priimti mane ten pasimo kyti. Sakiau,
kad noriu sukurti ką nors savo. 

Paskui atsirado žmogus, kuris pa-
laikė mano idėją kurti kosmetiką. Jis
padėjo man, dirbome kartu. Pir masis
produktas buvo kremas, skirtas pa-
akiams, vėliau buvo labai geros koky-
bės lūpų dažai. Nes aš rinkausi pačias
kokybiškiausiais medžiagas”, – prisi-
minė M. Miglin. 

Kartą vienas pirkėjas paklausė, ko-

M. Miglin pamokoje – apie grožį, verslą, gyvenimą

dėl verslininkė nesukuria kvepalų.
Tokio siūlymo padrąsinta M. Miglin
ėmėsi juos kurti. Visa tai įgyvendinti
užtruko sep tynerius su puse metų.
Bet darbo ir laiko sąnaudos pasiteisi-
no. Buvo sukurti jos  patys populia-
riausi ir pardavimo viršūnes pasiekę
kvepalai „Pheromo ne”. Jie tapo tarsi
Merilyn verslo vizitine kortele. Pra ėjus
beveik keturiems de šimtmečiams nuo
jų sukūrimo, šie kvepalai išlieka tarp
geriausiai per kamų.

Prieš daugiau nei 50 metų savo
verslą pradėjusi M. Miglin iki šiol ku-
ria naujus produktus, apie juos pasa-
koja savo TV laidoje. 

Humoro jausmo nestokojanti mo-
 teris prisiminė pamoką, kurią gavo pir-
mą kartą dalyvaudama TV laidoje.
„Aš studijoje pasakojau apie savo par-
duodamus produktus laidos prodiu-
 se rei. Ji pasakė, kad kalbėdama ne į ją
turiu žiūrėti, o į tą raudoną lemputę,

mirksinčią filmavimo kameroje. Jeigu
noriu daugiau parduoti, tai turiu žiū-
rėti į tą lemputę taip, tarsi tai būtų vy-
ras, su kuriuo galėčiau pa simylėti.
Matyt taip ir išmokau žiūrėti. Nes da-
bar TV laidoje per dvi dešimt minučių
savo kosmetikos produktų ir kvepalų
parduodu tiek, kiek anksčiau parduo-
tuvėse parduodavau per metus”, – juo-
kėsi Marilyn.

Kalbai pasukus apie vyrus, susi-
tikimo dalyvės klausė, kaip M. Mig lin
susipažino su savo būsimu su tuok tiniu
ir vaikų tėvu Lee Miglinu. Amerikoje
gimęs, iš didelės, šešių vai kų šeimos ki-
lęs Lee buvo jau ne mažai pasiekęs ne-
kilnojamojo turto versle.

Jis Marilyn pakvietė į kiną, pa vė-
žino prašmatniu kabrioletu, po to pa-
kvietė išgerti kavos. „Jis buvo pirmas
vaikinas, kuris iš karto po pirmo pa-
simatymo mane pabučiavo. Mane tai la-
bai papiktino. Pasakiau jam ‘kaip drį-

sai?’, o pati nubėgusi išsiploviau bur-
ną”, –  prisiminusi pasimatymą juokėsi
M. Miglin.

Moteris suprato, kad tuomet no rė-
damas ją užkariauti, Lee panaudojo
savo versle įgytą patirtį. Po pirmojo pa-
simatymo jai neskambino kelias sa-
vaites. Vyro planas pasiteisino: Ma ri-
lyn sunerimo, nes visi iki šiol jos dė-
mesio siekę vaikinai taip nesielgdavo.
Todėl kai Lee pagaliau paskambino ir
pasikvietė į garsųjį „Tip Top Tap” klu-
bą pašokti, ji iš karto sutiko. 

Po šio susitikimo nepraėjo nė me-
 tai, kai pora susituokė. Jiedu kar tu pra-
gyveno 38 metus. 1997 metais L. Miglin
tapo serijinio žudiko auka. „Daug metų
buvau laiminga su savo vyru. Kol Die-
vas nenusprendė, kad mums atėjo lai-
kas išsiskirti. Bet nie ko tame negalė-
jau pakeisti. Gyveni mas tęsėsi. Priva-
lėjau eiti toliau”, – lakoniškai apie vi-
sos šeimos išgyventą tragediją kalbė-
jo Marilyn. 

Prieš 19 metų likusi našle, M. Mig-
 lin džiaugiasi savo abiem vaikais ir še-
šiais anūkais. Į mamos verslą atėjusi
Marlene turi net keturis sūnus. 

„O aš turiu namą, katiną ir šunį.
Pradžioje maniau, kad įsigysiu mažą
šuniuką. Tačiau vietoje jo namuose at-
sirado koli, aviganio ir auksaspal vio
retriverio mišrūnas. Aš jį vadinu Či-
kagos šunimi”, – juokėsi M. Miglin. 

Verslininkė bent kartą per me tus,
paprastai prieš Velykas, su visa šeima
apsilanko Balzeko lietuvių kul tūros
muziejuje, pasikalba su jo pre zidentu
Stanley Balzeku Jr. Miglin šeimai, o
ypač anūkams patinka čia rengiamos
kiaušinių dekoravimo pa mokos. Ar
Marilyn turi lietuviškas šaknis? 

„Esu pusiau lenkė, pusiau čekė.
Bet mano vaikai ir anūkai turi lietu-
viško kraujo. Aš pati labai mylėjau sa -
vo lietuvę anytą. Todėl planuoju šią va-
sarą aplankyti jos gimtinę – Lie tuvą”,
– sakė M. Miglin.

M. Miglin ir S. Balzekas – seni ma lonūs pažįstami.                                                                                                                  V. Petrauskienės nuotraukos

M. Miglin savo išskirtinėje pa mokoje su moterimis kalbėjosi ne tik apie kosmetiką ir ma-
kiažą, bet ir apie gyvenimą.                                
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SPYGLIAI  IR DYGLIAI

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

POETO ŠIRDIS

Dr. S. Aliūnas

Aš poetas, brangieji, poetas,
Aš kuriu, kai keliu ir guliu,
Karvė baubia lankoj menuetus
Ir plasnoja arklys drugeliu.

Neša kurmį šlapia metafizika,
Aš einu į gigantišką tolį,
Patikėti manim jokia rizika,
Minkau žodį, kablelį ir molį.

Širdyje džiūsta gėlės ir  šienas
Ir didžiausia botanika guli,
Ant galvos man šviesi mėnesiena,
O galvoje kalvė didžiulė.

Ir ji nukala kažką, kažinką,
Kažkas, kažkur, kažinkas kaip grabas,
Filosofija judina kinką,
Ir bučiuoja blondinę arabas.

Širdyje daug žolelių pridėta,
Ramunėlės, žibutės, vosilkos,
Kai ekstazėj sunku pajudėti,
Jūs įsmeikit į nugarą spilką.

Ar girdėjot, yra toks pegasas,
Toks arklys, su sparnais ir su kojom,
Kai mane nelabai jisai neša,
Ant ožkos aš Olimpan nujoju.

Aš poetas, galbūt, filosofas,
Ir, tiesiog, net sakyt nepatogu,
Jūs visi – atsisėdę ant sofos,
O aš užsilipęs ant stogo.

Antanas Gustaitis

Lai šlovė apšviečia Daktarą Aliūną
Ir jos neužtemdo jokie daktarai,
Sau pasižaboję mūs veiklos arkliūną,
Kur atgal šlubuoja, kai pirmyn varai.

Šlovėje jo plunksna sidabru težėri,
Saulės auksu – skylės rūmų stoguose
Ir kristalo taurės, iš kurių mus šėrė
Hennessy konjakais ir tautos dvasia.

Lai iš jų vėl kietus pirmūnus vaišina
ALIJOŠIAUS LAPŲ karčia arbata,
Ir kurie už airės Cadillac mašiną
Lovoj suminkštėja tartumei vata.

Lai visus – ar būtų užkurys ar svainis,
Jei staiga apkursta, kai kovon šauki,
Ar devintą kailį dešimtu pamainęs
Su kuolu žygiuoja mūsų priešaky.

Ir kursai išaugo valdžioje į plotį
Ir kūmus išstūmė iš tautos vadų,
Kurs iš krūmų moka buldogu suloti,
O atliepia balsas volungės aidu.

Lai visiem – po lašą, kam naudos per maža,
Ar, užsmaugęs kapšį letena grubia,
Į tautinį kapą, baigęs žemės lažą,
Save patį veža svetimam grabe.

Ir kurie liežuviais mums ausis nuskaldo,
Choru rausvą melą gieda prakilniai,
Ir tylos žmogelį, nuostabiai pamaldų,
Jeigu jį apžergia devyni velniai.

Kur darbe atšąla, o bare įkaista,
Iš garbės tribūnų spjaudo skystimu, –
Lai visiem Aliūnas čia prirašo vaistą,
Kurį net ir ašen pagiriom imu!

AUTOBIOGRAFIJA

Česlovas Senkevičius

Gimimo dvidešimt pirmų,
Vietovė – Joniškėlis...
Nuo ten žygiuoju ir budžiu
Lelijos vėliavą iškėlęs...

Nuo ten – į Mūšą ir į Kruoją,
Kur kvepia upių ajerai,
Vieta vadinasi Pakruojis –
Aplink laukai, dvarai, draugai...

Tos vietos širdyje nešiotos
Atgijo kaip balti žiedai...
Iš miesto, baisiai bombarduoto
Beliko klaikūs pelenai...

Likimo verstas dipuku,
Manau, kad pranašu tapau,
Dažnai visai kitu vardu
Kalbėjau ir rašiau...

Toronte per visas naktis –
tik Skautų aidas ir spauda.
Ir mielas Steponas Kairys,
O ir Danaitis su žmona...

Knygas pradėjau leisti pagaliau –
Tai toks likimas ar bausmė
Kad Joniškėlin negrįžau,
Kur liko mano a-bė-cė...

Duona karti pajaco,
Kai reikia juoktis ir dainuoti
Ir garsiai šaukti – ačiū, ačiū,
Kad dar įstengiu žiburiuoti...

Dėkoju Viešpačiui už laiką,
O kalba už mane beržai baltieji...
Belieka klausimas – ką veikia
Pirma manęs NAMO išėję mylimieji?

Juozas Olinardas Penčyla. „Min ties”

laikraščio (Memmingenas, Vo kie tija)
leidėjai ir bendradarbiai. Eilė se iš kai-

rės: leidėjas – vyr. redaktorius Jonas

Vasaitis, redaktorius Henrikas Žeme-

lis, redaktorius Stasys Kalvaitis, ben-

dradarbis prof. Myko las Biržiška, re-

daktorius Vladas Bal sys, bendradarbiai

Bronys Raila ir Antanas Rūkas, Vy-
tautas Meškaus kas, Jeronimas Cicė-

nas, Lietuvių žurnalistų sąjungos
valdybos narys Vin cas Trumpa, Juo-

zas Penčyla. 1948 m.

Autoriaus pašlovinimas ir užkeikimas
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KULTŪRNEŠIAI

Česlovas Senkevičius

Kultūrnešiai dejuoja ir verkšlena,
Kad jų darbai nereikalingi...
Žmoguis be jų gerai gyvena.
O dar geriau – jei tingi.

Devyni amatai, dešimtas badas,
Kultūra viską vainikuoja...
O margas pusnuogių paradas
Kultūrnešius kasmet rikiuoja.

Jeigui esi dar sveiko proto,
Kaip nors pataikai koją kojon,
Tada gali ir Mūzą išmazgotą
Aukštai iškėlęs nešti į rytojų...

Koks kūrinys išėjo – neišėjo,
Nedaug kam rūpi paraduojant.
Svarbu linkėti gero vėjo
Ir drąsiai žengti koją kojon...

HUMORISTINĖ

ŽURNALISTO

TRAGEDIJA

Antanas Gustaitis

Skęsta piniguos žmogulis,
Gimsta, miršta pranašai,
O tu stačias ir prigulęs
Vis rašai, rašai, rašai, –
Kad po lašinių pluta
Neužmirštų jų tauta.

Kad aliarmai nuaidėtų,
Jeigu sukruta blusa,
Kad nuo atlapų žvaigždėtų
Šviestų tamsoje tamsa,
Paskui bėgdamas šauki,
Kad girdėtų priešaky.

Rodai plunksna vadui kelią,
Filosofą pataisai,
Jeigu šuniui dantį gelia,
Kandi užkulnį patsai,
Velniui velnią įvarai, –
Vis gerai, gerai, gerai...

Juodos raidės raidę gena
Baltu popieriaus taku,
Griauna mokslą, geria meną,
Verčia žirnį Puntuku, –
Bėga tiesiai ar kairiau,
Kaip visuomenei geriau.

Gieda giltinė solistė,
Staugia lalurų alkana,
Noris jos gerklėn įlįsti
Ir surikt: gana! gana! –
O mėnulio šviesoje
Parašai: „Dangaus fėja...”

Viltį daugini iš trijų,
Gundai debesų laivais,
Šildai grabą ant žarijų
Su numirėliais gyvais,
O po amžiaus pagaliau –
Kalba kvailas dar kvailiau...

Valgę valgo, gėrę geria,
Valdę valdo be tavęs,
Perka sąžinę nešvarią,
Kelia kuilio vestuves, –
O suniekintas, aure,
Srėbi ašaras taure...

Dar mintis liežuvy klapa,
Tik jau nieks jos negirdės:
Žiurkės graužia gelsvą lapą –
Garbę tavo pavardės,
Sagą žygių iškilių
Baigia musė taškeliu...

Juozas Olinardas Penčyla.
Taip leidžiamas „Suvalkietis”.
Laikraščio perpetum mobile
suka, žodžius ir po pie rių pi-
nigais versdamas, redaktorius
leidėjas Petras Mažunaitis.
Rašo ir svajoja redaktorius
Kazys Bridžius (Alfredas Ban-
ga). Pinigų prašo „Dir vos”
spaustuvės savininkas Bro-
nius Sirutis. Snaudžia korek-
torius V. Mo zūraitis. Pusla-
pius laužo ir į mašiną deda
spaustuvės vedėjas J. Kveda-
ra vi čius. Laikraštį iš mašinos
paima „Suvalkiečio” ekspedici-
jos vedėjas Ado mas Čiuode-
ris. Ant mėnulio sėdėdamas
rašo „Suvalkiečio” karikatū-
 ris tas Juozas Penčyla. Į vis-
ką iš pa dan gių žiūri komen-
dantas plk. ltn. Andrius Ker-
belis, kuris 3 mėn. buvo laik-
raščio cenzorius, o dabar tė-
viškai jį globoja. 1933 m.

Iš Raimundo Mariaus Lapo asmeninės bibliotekos

Juozas Olinardas Penčyla. Spaudos baliaus klumpakojis. 1939 m
.

Vincas Krėvė
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,Surašymo” Nr. 57 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: GENEROLAS

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 57
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Danguolė Macke vičienė, Palos Hills, IL
Bronė Kudirka, Oswego, IL

,,Draugo” sudoku Nr. 103 atsakymus atsiuntė: 
Martin Taoras, Findlay, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

SKELBImAI • 773-585-9500

ĮVAIRŪS

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

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gali-
mi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
331-245-5378.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

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

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

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis. Gali pakeisti

bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559

n   Medikė ieško senų žmonių priežiūros dar-
bo IN , MI, IL valstijose. Patirtis, rekomen-
dacijos, gali išleisti atostogų. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-280-3421.

n  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Gali gyventi kartu, vairuoja, turi
rekomendacijas. Gali dirbti bet kurioje vals-
tijoje. Tel. 847-281-6659.

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

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

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu, ar grįžimu, ar savaitgaliais. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

,,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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 
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Gegužė

Rytų pakrantė

Gegužės 14–15 d., šeštadienį – sekmadienį: Ca-
tonsville Armory (130 Mellor Ave., Cantosville, MD
21228) nuo 11 val. r. vyks kasmetinis LR Marylando fes-
tivalio komiteto organizuojamas Lietuvių  festivalis. Dau-
giau informacijos el. paštu: Baltimore.lithuanian.fes-
tival@gmail.com.

Gegužės 22 d., sekmadienį: Apreiškimo parapijos
salėje (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211) po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių vyks JAV LB New Yorko mies-
to apylinkės metinis susirinkimas.

Vakarų pakrantė

Gegužės 21 d., šeštadienį: 6 val. v. Santa Monica Bay Wo-
man’s Club istorinėje salėje (1210 Fourth St., Santa Monica,
CA 90401) vyks Rambyno 50-mečio pokylis. Bus vakarienė,
muzika, tyliosios varžytinės. Bilietus galima užsisakyti pa-
skambinus tel. 310-963-9738 (Laima), 310-666-0376 (Daina),
323-665-4082 (Danutė). Renginį ruošia lietuvių skautų sąjungos
Ramiojo vandenyno rajono skautai. 

Čikaga (IL)

Gegužės 8 d., sekmadienį: po šv. Mišių, Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL) Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės ,,vyrų
komanda” Motinos dienos proga ruošia šventinius pie-
tus. Bus loterija ir kitos linksmybės. Meninę programą atliks
jaunas smuikininkas Jonas Bribiesca ir Algimantas ir Ligita Bar-
niškiai. 

Gegužės 8 d., sekmadienį: Šaulių namuose (2417 W. 43rd.
St., Chicago, IL 60632), 1 val. p. p.  įvyks susitikimas su rašy-
toja Gabriele Dimaite Tymarskis. Ji pristatys savo eilėraščių
knygą ,,Svetimas miestas”. Gitara gros Paul Strolia. Rengi-
nio metu bus galima pasigrožėti ir įsigyti Ramutės veltų skrais-
čių, Agnės stiklo papuošalų, Virginijos šakočių, knygų vaikams
ir paaugliams. Veiks virtuvė ir baras. Pasiteirauti tel. 773-875-
4531 (Rasa).

Gegužės 8 d., sekmadienį: 3:30 val. p. p. Maria del Po-
polo parapijoje, Mundelein, IL, vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės metinis narių susirinkimas. Jo metu
bus išklausyti valdybos pirmininko ir iždininko  pranešimai apie
atliktus darbus, ateities planus, iždo stovį, ir kt. klausimai. Vyks
naujos valdybos ir narių rinkimai. 

Gegužės 14 d., šeštadienį: 10 val. r. – 4 val. p. p., Euro-
pos Sąjungos ambasados ir ES delegacija JAV atvers savo du-
ris visuomenei. Renginys siūlo lankytojams retą galimybę pa-
sižvalgyti ambasadų viduje ir suteikia unikalią galimybę su-
sipažinti su 28-nių šalių kultūros paveldu bei nacionalinėmis
tradicijomis. Paragausite maisto, pasigrožėsite nacionaliniais
šokiais, dainomis ir muzika. Daugiau informacijos tinklalapyje:
euopenhouse.org.

Gegužės 15 d., sekmadienį: Lietuvių Operos premjera –
Franz Lehar operetė ,,Paganini” 3 val. p. p. Morton High
School auditorijoje (2423 S. Austin Blvd, Cicero , IL 60804).
Informacija tel. 773-547-0520.

Gegužės 22 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje (14911 127th St. Lemont, IL 60439) vyks Pasaulio
lietuvių centro metinis narių susirinkimas. Registracija nuo
11 val. r., susirinkimo pradžia 12:30 val. p. p. 

Birželis

Rytų pakrantė

Birželio 30–liepos 3 d., ketvirtadienį-sekmadienį: XV Lie-
tuvių tautinių šokių šventė Baltimorėje. Pagrindinis renginys
– liepos 3 d. 1 val. p. p. Royal Farms Arena, Baltimore, MD.
Liepos 1–3 d. Hilton Baltimore Hotel vyks lietuviška mugė. Dau-
giau informacijos tinklalapyje: sokiusvente2016.org/lt.

Vakarų pakrantė

Birželio 5 d., sekmadienį: 10 val. r. Kennedy Grove poil-
siavietėje (6531 San Pablo Dam Rd., El Sobrante, CA 94803)

vyks kasmetinis Baltijos piknikas. Bus daug žaidimų ir už-
siėmimų visai šeimai. Daugiau informacijos el. paštu:
info@sflithuanians.com.

Čikaga (IL)

Birželio 11 d., šeštadienį: Old Oak Country Club
(14200 South Parker Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks Pa-
saulio lietuvių centro labdaros golfo turnyras. Daugiau
apie renginį tinklalapyje: lithuaniangolf.com.

Birželio 12 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439), 12:30 val. p. p.  vyks
lietuvių tautinio ansamblio „Grandis” koncertas „Puoš-
kim šokių šventės kelią”. Ansamblis atliks šokius iš lie-
pos mėn. Baltimorėje vyksiančios XV Šokių šventės re-
pertuaro. Daugiau informacijos el. paštu: grandis.va-

dovai@gmail.com.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 21–28 d.: Neringos stovykloje (147 Neringa Rd.,
Brattlebor, VT 05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Registracijos anketas
ir visą informaciją galima rasti tinklalapyje: neringa.org.

Spalis

Rytų pakrantė

Washington (DC)

Spalio 9 d., sekmadienį: Washingtone  vyks Šiluvos Mer-
gelės Marijos koplyčios auksinio jubiliejaus šventė, kurioje da-
lyvaus Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas,
S. J.

Lapkritis

Čikaga (IL)

Lapkričio 5 d., šeštadienį: kasmetinis Lietuvių Fondo po-
kylis. Apie pokylio vietą ir laiką bus pranešta vėliau.

Lapkričio 13 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Palos Country Club,
13100 Southwest Hwy, Orland Park, IL, įvyks Čikagos lietu-
vių moterų klubo rudeninis pokylis. Informacija tel. 708-925-
5209. 

KALENDORIUS

Linksmi Neringos stovyklautojai
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BRONISLAVA ŽEMELYTĖ
KATELIENĖ ŽVINAKIENĖ

1912.11.26–2006.05.07

Su liūdesiu ir meile prisimename brangią mamą, močiutę ir
promočiutę, kuri mirė 2006 m. gegužės 7 d.

Prašome prisiminti Bronę savo maldose.

Duktė Janina Čikotienė su šeima

Mūsų mylima mama

A † A
JUZEFA ŠUKYTĖ

VIZGIRDIENĖ
mirė 2016 m. balandžio 29, sulaukusi 92 metų.
Gimė 1924 m., Naujųjų metų dieną, gražiame Rukšnių kaime,

Slavikuose.
Gyveno Vokietijoje, Montrealyje, Čikagoje, Seminole, FL ir

Concord, MA.
Dideliame liūdesyje paliko dukterį Joaną Vizgirdą, žentą Stein

Jacobsen, seseris Agotą Gustainis ir Petre Spear, brolį Joną Šukį,
daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis bei kitus gimines,
draugus ir pažįstamus.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 8 d. 5 val. p. p. Tur-
ner and Porter, Butler Chapel, Toronte.

Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 9 d. 11 val.
r. Prisikėlimo bažnyčioje, Toronte ir bus palaidota Šv. Jono ka-
pi nėse, Mississauga, Ontario, Kanadoje.

Vietoje gėlių aukas prašome siųsti Sophia Sukys Walsh Me-
morial Endowment Fund for Ovarian Cancer, Loyola Universi-
ty Medical Center, 2160 S. First Ave., Maywood, Illinois 60153.

Nuliūdusi šeima

A † A
VIKTORIJA MORKŪNAITĖ

KARAITIENĖ
Mirė 2016 m. gegužės 5 d.
Gimė Kaune 1923 m.
Amerikoje, Čikagoje ir Union Pier MI, išgyveno 66 metus.
Viktorija buvo žmona a. a. Algirdo Karaičio, sesuo a. a. Kon-

s tancijos Balzarienės, a. a.  Vlado Morkūno, a. a. Sofijos Pūrienės
ir a. a. Valerijos Šileikienės.

Liūdi sūnus Gintaras su žmona Christine, duktė Aušrinė, anū -
kai Žaibas Valaitis, Aras, Vytenis ir Ava Karaičiai, giminės
Amerikoje Laima Hood su vyru John, Aldona Marijošienė su vyru
Mariumi, Rimas Šileikis su žmona Dalia, Algis Pūras, Han na
Rovinskienė, Kęstutis Dailidė su Virginija, Aras Dailidė su Ra-
mune, Dana Trotter su John, Lenis Rovinskas su Janet, Reni
Bruner su Steve, jų vaikai, anūkai ir draugai. Lietuvoje liū di
Jokubauskų, Markūnų, Rovinskų, Žeglių ir Žurauskų šeimos.

Viktorija įsigijo gailestingos sesers patyrimą Lietuvoje, o
Amerikoje, kartu su Algirdu, buvo savininkai Vicki’s Food
Store Brighton Park, vėliau Gintaro vasarvietės, Union Pier, MI.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 9 d. 9 val. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus pa laidota
Šv. Kazimiero  kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

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

Valstybės sekretorius Jo Emi nen cija
kardinolas Pietro Parolin paskirtas Po-
piežiškuoju legatu Lie tuvos Nacionali-
niame Gailestingumo kongrese, vyk-
siančiame gegužės 6–8 d. Vilniuje.

Jo Eminenciją Popiežiškąjį le gatą ly-
dės:  Vilniaus Šv. Teresės parapijos kle-
bonas ir Mergelės Marijos, Gailestingu-
mo Motinos, šventovės rektorius mons.
Kęstutis Latoža ir  Vilniaus Šv. Juozapo
kunigų semi na rijos vicerektorius kun.
Andžej Šuš kevič.

Skelbiame Šventojo Tėvo laišką Jo
Eminencijai kardinolui Pietro Parolin:

Dievas yra atlaidus, gailestin-
gas ir nepalieka nė vieno, kuris
juo viliasi. Jis kaip maloningas

Tėvas priima kiekvieną vaiką, grįžusį
į atgailos ke lią. Reikia, kad ir tikintie-
ji savo ruožtu būtų gailestingi, atlaidūs
ir padėtų tiems, kurie patiria sunkumų
ir ken čia nuo bet kokio skurdo. 

Mums yra žinoma apie neabejoti-
nai pagirtiną sumanymą, kad šių me -
tų gegužės 6–8 dienomis Vilniuje bus
švenčiamas Lietuvos Nacionalinis gai-
 lestingumo kongresas. Tikrai teisinga,
kad toks sumanymas yra įgy ven dina-
mas, nes būtent Vilniuje įstabi šven toji
sesuo Faustina pasirūpino, kad būtų
nutapytas gailestingojo Jė zaus pa-
veikslas. Ten dar yra verta bū ti garsi-
nama šventovė, skirta Gailes tingumo
Motinai.

Ir Mes trokštame, kad šie maldin-
 gumo liudijimai taptų drąsesni ir stip-
rėtų tikėjimas, idant nūdienos žmonės
plačiau ir geriau naudotųsi Išganyto-

jo teikiama dvasine gerove ir iš šio
trykštančio Atpirkėjo šaltinio gau siau
pasisemtų malonės. 

Tad siekdami, kad ši šventė būtų
švenčiama iškilmingiau ir patrauktų
didesnį dėmesį, garbingajam broliui
Gintarui Grušui, Vilniaus arkivys ku-
 pui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pir-
mininkui, deramai ir pagrįstai pra šant,
Savo mintis nukreipėme į tave, Mūsų
Garbingasis Broli, su ku riuo dažnai
dalinamės Savo sumanymais ir kuris
atrodai esąs labai tinkamas imtis šios
tarnystės ir puikiai ją atlikti. Todėl
reikšdami tau brolišką palankumą,
skiriame tave Savo Lega tu Lietuvos Na-
cionaliniam gailestin gumo kongresui,
kuris bus švenčiamas gegužės 6–8 die-
nomis Vilniuje.

Galiausiai pasirūpinsi perduoti
Mūsų žodžius ir paraginimą, kad per
šį Gailestingumo Jubiliejų visi būtų
įkvėpti pamaldumui, žmogiškam jau -
trumui, širdies kilnumui. Todėl vi-
 siems dalyviams bei tenykščiams tikin -
tiesiems išreikši Mūsų gerą valią ir kar-
tu paraginimą atrasti gailestingą Iš-
ganytoją ir šauktis dangiškosios Mo ti-
nos, idant patirtų malonių iš aukšty-
bių. Tau pirmiausiai iš broliš kos šir-
dies suteikiame apaštalinį pa laimini-
mą ir norime, kad Mūsų vardu ir va-
lia perduotum jį visiems kongreso da-
lyviams. Tebūna šis palaiminimas šir-
džių atsinaujinimo ženklas ir bū simų
dangaus malonių liudijimas. Drauge
visų prašome melstis už Mums pati-
kėtos Šv. Petro tarnystės vaisingą at-
likimą. 

 Užsienio lietuvių katalikų sielovados 
administracijos info

Popiežius Pranciškus per savo legatą
perduoda palaiminimą 
Lietuvos tikintiesiems 

Atitaisymas
Praėjusio šeštadienio, balandžio 30-osios, laidoje prie Gedimino Indreikos straips-
nio ,,Jurgį Janušaitį prisimenant” paskelbtoje nuotraukoje (9 psl.) įsiamžinę (iš k.):
pirmoje eilėje – A. Baronas, V. Butėnas, A. Pužauskas; antroje eilėje – J. Janušaitis,
Vy tautas Račkauskas, A. Valentinas. 

Ačiū skaitytojams už pastabumą.
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www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Gegužės 8 d., sekmadienį, Šv. Antano
bažnyčioje (1501 So. 50 Ave., Cicero) 8:45
val. r. šv. Mišių metu melsi mės už a. a. kun.
Arvydą Žygą, minint jo 5-erių metų mirties
me tines. Kvie čiame visus dalyvau ti  šv. Mi-
šiose.

� JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
rius gegužės 11 d., trečiadienį, 1 val. p.
p.  kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite istorinį dokumentinį filmą apie
Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą

Stasį Lozoraitį (vyresnįjį), kuris 1940 m. so-
vietams okupavus Lietuvą tapo aukščiausias
legalus Lietuvos valstybės de jure pareigū-
nas. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Kviečiame į Partizanų dienos žygį

Partizanų diena švenčiama tre čiąjį gegužės sekmadienį. Tai proga ati duoti pagarbą vi-
siems tiems, kurie už idealus ir mūsų laisvę paguldė galvas. Čikagos jūrų šaulių kuopa „Bal -
ti ja” organizuoja žygį Partizanų dienai paminėti. Žygis  vyks gegužės 22 d. 1 val. p. p. Sag
Valley Forest Preserve, Palos Park, iL 60464. Renkamės ma šinų stovėjimo aikštelėje For-
ty Acre Woods  prie La Grange ir 119 str. (ryti nėje pusėje). Žygeiviai galės pasi rinkti trą-
sos ilgį, pasitikrinti savo gali mybes kopiant ir leidžiantis laiptais. Pasipuoškime šauliška
lietuviška atributika. Po žygio vaišinsime ka rei viška koše. Tikimės gausaus šau lių dalyvavimo.
Iki malonaus susitikimo. Jei iškils klausimų, skambinkite Rimantui Šalaviejui tel. 708-691-
3319.

Ypatingaisiais Dievo Gailestingumo 

Jubiliejiniais metais švenčiame

Šiluvos Švč. mergelės marijos koplyčios
pašventinimo auksinį jubiliejų

---------
PADĖKOS mIŠIOS

2016 m. spalio 9 d. 2 val. p. p.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

bazilikoje Washingtone
--------

PARODA 
,,Šiluvos koplyčia po 50 metų” 

2016 m. birželio 30 d.–spalio 17 d.
bazilikos Memorial Hall

www.siluva50USA.org
Facebook: Siluva50USA 

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI!

P a D ė k a
Poetė Danguolė Sadūnaitė-Sealey iš Putnam, CT, atsiuntė 200 dol. auką Lietuvos
Valstybės atkūrimo šimtmečio proga rengiamai istorinei knygai. 

Laukiame ir kitų lietuvių paramos šiai knygai išleisti. Čekius rašyti
Draugas foundation ir siųsti adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, iL 60629.

Remia: Lietuvių Fondas, Lietuvių katalikų mi-
sija Washingtone, Lietuvių katalikų religi-
nė šalpa, Lietuvos Respublikos ambasada
JAV

2016 m. VYDŪNO JAUNIMO FONDO JAMES LIAUTAUD
10 000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLO MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

64 metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės
narių vardo mokslo premijas, leidžia knygas ir skelbia rašinių konkursus.

Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dol. stipendijas savo
vyro a.a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Verslininkas ir pedagogas James
Liautaud (mirė 2015 m. spalio 23 d.) Ilinojaus universitete Urbana-Champaign
įgijo mechaninės inžinerijos bakalaurą ir įsteigė nemažai verslų. Jis taip pat pro-
fesoriavo Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įdiegė vadovavimo apmokymo
metodą – ,,Process Designed Training”. DePaul universitete James Liautaud įstei-
gė ,,Chicago Family Business Council”.

ReiKALAViMAi
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar

yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažinta-
me verslo universitete, siekdami magistro ar doktorato laipsnių. 

Informaciją apie stipendiją ir prašymo anketą rasite 
Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunofondas.net 
arba galite teirautis el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Užpildytus dokumentus reikia grąžinti iki š. m. birželio 15 d.

Pasaulio lietuvių centras ieško lėšų tel-
kimo ir marketingo koordinatoriaus. Rei-
kalavimai – bakalauro laipsnis, patirtis
marketingo ir komunikacijų srityse, ang-
lų ir lietuvių kalbos. Darbo vieta – Lemont,
IL. Dau giau informacijos 

www.lcenter.org arba tel. 630-257-8787.


