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Čikagietis išgelbėjo savo 
draugo gyvybę – 14 psl. 

Vilniuje vyks tarptautinis
gyvybės mokslų forumas – 3 psl.

Nuo 1941 m. iki 1946 m. naujo-
sios parapijos gyvenimą puo-
selėjo prela tas J. Maciejaus-

kas. 1946 metų pra džioje prelatui
talkinti atvyko kun. Jonas Tamulis
iš Australijos, o spalio mėnesį – iš Vo-
kietijos kunigas Jonas Ku činskas
(gaudamas pilietybę pa keitė pavardę
į Kučingis), prelato J. Maciejausko
kraštietis ir mokinys. Kun. J. Ta-
muliui išvykus darbuotis į airių pa-
rapiją, kun. J. Kučingis buvo pa-
skirtas parapijos vikaru.  –  4 psl.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, Los Angeles, CA     ,,Draugo archyvo nuotr.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos

75 metų sukaktis

DALILĖ POLIKAITIENĖ

Pirmoji bažnyčia

1941 m. birželio 1-oji – Los Ange les Šv.
Kazimiero parapijos steigimo diena. Tą
dieną J. E. Los Angeles arki  vyskupas
John Cantwell pašven tino ne didelį
dviejų aukštų namą 2511 Third Ave.,
Los Angeles, kuris buvo nu pirktas pa-
rapijos steigėjo prelato Juliaus Ma-
ciejausko rūpesčiu. Pir ma me namo
aukšte bu vo įrengta 70 sėdimų vietų

bažnytėlė. Kiti kamba riai buvo nau-
dojami zak ris tijai, raš tinei, klebono
prel. J. Ma ciejausko mie  gamajam. Ke-
turis kambarius klebonas nuomojo. Ki-
tokiu bū du nebuvo įmanoma išgy-
venti, nes algos iš nie kur negaudavo.
Ant stogo iškilo kry žius, iš lauko, ties
durimis, buvo pa ka binta lenta, skel-
bianti: „St. Casimir Catholic Church”.
Kiek vėliau oficia lus bažnyčios vardas
buvo užregis truotas „St. Casimir Cat-
h olic (Li thua nian) Church”.

Pirmasis Los Angeles lietuvių bažnyčios
pastatas, 1941 m. 

Prel.  J. Maciejauskas

Praėjusį šeštadienį, gegužės 7 d., Pasaulio lietuvių centre Le-
monte vyko Lietuvių Fondo (LF) suvažiavimas – jau 53-ia-
sis. Gerai organizuotas, dalykiškas. Suvažiavimo metu

trumpai ir aiškiai buvo pristatytos ir aptartos visos pagrindinės
nuolat augančio Fondo veiklos sritys: parama išeivijoje įsikūru-

sioms mokykloms, kultūrinei veiklai, spaudai, pagalba tiek JAV,
tiek kitose šalyse besimokantiems studentams ir kt. Su išsamia
metų veiklos ataskaita norintys gali susipažinti leidinyje ,,Lieps-
na 2016” arba LF internetinėje svetainėje www.lietuviufon-
das.org.                                             – 11 psl. 

Lietuvių Fondas auga ir atsinaujina

LF tarybos ir valdybos nariai po suvažiavimo (iš k.): Vacys Šaulys, Dalius Vasys, Antanas Razma, Jr., Darius Sabaliūnas, Agnė Vertelkaitė,
Šarūnas Griganavičius, Audra Karalius, Saulius Čyvas,  Arvydas Tamulis, Vytautas Narutis, Rimantas Griškelis, Rimas Kapačinskas ir
Juozas Kapačinskas. Jono Kuprio nuotr.



savo kalba. Tai dar nau ja Sekminių
prasmė – Bažnyčios gimimas, sutei-
kiant apaštalams Sutaiky mo galią.
Sekminės yra ir pasaulio at naujinimo
šventė. Dvasia parengė be gales tautų
priimti Kristaus apreiš kimą. Šv. Dva-
sia vykdo ir pasaulio vie nijimo darbą.
Pasak Apaštalų dar bų, vien Sekminių
dieną pasikrikštijo apie tris tūkstan-
čius žmonių. Toks tikinčiųjų augi-
mas įmanomas tik vei kiant Šv. Dva-
siai. Kad susivienytume su Kristu-
mi, turime būti Šventosios Dvasios pa-
veikti. Šv. Dvasia išlieta ant ką tik gi-
musios Bažnyčios moki nių, pripildė jų
dvasią supratimo, ku rio vis trūko Jė-
zui esant gyvam. Visų tikėjimas tapo
tvirtas ir džiaugsmingas. Visi buvo ap-
dovanoti Dvasios do vanomis, ir kiek-
vienas gavo tam tik rų dovanų –  cha-
rizmų.

Šv. Dvasia yra viena iš Švč. Tre jy-
 bės Asmenų, kuri buvo apreikšta pa-
s kutinė. Šv. Grigalius Nazianzietis
(+389) tokią apreiškimo seką aiškina
dieviškojo prisitaikymo pedagogika.
Viskas apreiškiama palaipsniui. Se-
nasis Tes tamentas aiškiai kalba apie
Tėvą, o apie Sūnų – ne taip aiškiai.

T. ALGIS BANIULIS, SJ

Praėjus penkiasdešimčiai dienų
po Velykų ir prieš tai vykusioms
bai sioms dramoms, Sekminėse

Dievas mums atskleidžia vis daugiau
šviesos ir ramybės. Po baisių kančių,
pažeminimų ir mirties Kristus prisi-
kėlė. Guo dė apaštalus, stiprino jų ti-
kėjimą ir suteikė visas galias tęsti
savo misiją – padėti kiekvienam, už-
kluptam ban dymų. Tačiau po prisikė-
limo jis neliko žemėje visiems lai-
kams regi mu būdu stiprinti, kalbėti ir
guosti žmonių. Tiesa, žemėje jis liko ki-
tokiu būdu – Eucharistiniais pavida-
lais. Bet žmogui kiekvieną akimirką
rei kalinga juntama nuolatinė pagalba
bei patarimas įvairiose situacijo se.
Die vas ir čia nepaliko mūsų likimo va-
liai. Šv. Jonas atskleidžia Šven tąją
Dvasią kaip prisikėlusio Jėzaus do va-
 ną ne tik apaštalams, bet kiek vie nam
iš mūsų. Visų kelias į Dievą pra sideda
Dvasios dėka. Jos padedami mes at-
pažįstame Jėzų – mūsų gelbėtoją. Nors
Dvasia lieka neapčiuopiama, bet tai ne-
reiškia, kad jos nėra ar yra toli. Ji yra
labai arti ir visada pasi ruo šusi padė-

ti kiekvienam klausian čiam. Dvasia
yra visur, kur meilė įžie bia naują gy-
vybę. Dievo Gailes tin gumo metais drą-
siai galime saky ti, kad Dvasios veiki-
mą visada gali me patirti per Dievo gai-
lestingumą. Vardijame net septynias
Šv. Dvasios dovanas, tačiau jų yra ir
daugiau. Ga vę Šv. Dvasios visi esantys
Jeruzalėje girdi Dievo žodį, kiekvienas
savo kal ba. Kalbų ženklas parodo gims-
tan čios Bažnyčios svarbiausią užduo-
tį – kalbėti su žmonėmis jų kalba ir su-
 bur ti juos aplink Kristų.

Dar viena Dievo galybės apraiška
– apaštalams suteikiama galia atleisti
nuodėmes. Kvėpdamas į juos Jėzus
pa darė apaštalus Susitaikymo galios
saugotojais. Prisikėlusiojo vardu apaš -
talams suteikiama galia atleisti nuo-
dėmes. Dvasia reiškiasi ne tik apašta-
lams. Visi Jeruzalėje susirinkę žydai
buvo nustebinti to, kas vyko Paskuti-
nės Vakarienės kambaryje. Žmones
patraukė ne vien nuostabūs vaizdai (iš
dangaus  pasirodė  tarsi  ug nies  lie-
žuviai) ar įspūdingas triukšmas, bet
apaš talų žodžiai. Apaštalai drą siai
kalbėjo, ir visų buvo išgirsti, ir visi su-
prato: kiekvienas girdėjo juos kalbant
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GANY TOJO  ŽODIS

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos 
stiliaus redakcija netaiso

Šv. Dvasia – dovana kiekvienam
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Nauja sis Testamentas arba pats Jėzus
ap si reiškė ir apreiškė Sūnų. Leido su-
 pras ti, kad yra ir Šv. Dvasia, kurią ža-
 dėjo atsiųsti. Per Sekmines tai įvyk dė.
Sekminių Dvasia gyvena tarp mū sų ir
vis aiškiau mums atsiskleidžia. Dėko-
kime Dievui už išmintingą ir laipsniš-
ką savęs atskleidimą. Nors ir dabar ne-
lengva suprasti Švč. Trejy bės paslaptį,
bet Šv. Dvasios malonės dėka ją leng-
viau galime priimti.

Prasideda rinkėjų, gy-
 venančių už sienyje ir
pageidaujančių iš-

 reikšti nuomonę artėjan-
čiuose Seimo rinki muose,
elektroninė registracija.
Elek troniniu būdu per Vy-
riausiosios rin kimų komi-
sijos (VRK) interneto sve-
tainę www.vrk.lt užsiregist-
ravę rin kė jai bus įtraukti į
atitinkamos Lie tuvos diplo-
matinės atstovybės ar kon-
 sulinės įstaigos rinkėjų sąrašus.

Elektroninė registracijos siste ma
suteikia galimybę rinkėjams, pa gei-
daujantiems balsuoti užsienyje, per ke-
lias minutes užsiregistruoti bal savi-
mui ir vėliau būti įtrauktiems į ati-
tinkamos Lietuvos Respublikos dip lo-

matinės atstovybės ar konsuli nės įstai-
gos rinkėjų sąrašus. Užpil dy tas ir pa-
tvirtintas prašymas automa tiškai at-
siras Lietuvos atstovybės, ku rioje rin-
kėjas ketina balsuoti, są ra šuose.

Norint jungtis prie sistemos, pa-
 kanka įvesti asmens tapatybę patvir-

Prasidėjo balsuojančių užsienyje
elektroninė registracija AČIŪ

Perskaičiau Antano Grinos laišką
(,,Draugas,  gegužės 7 d.) apie Renatos Še-
relytės straipsnį ,,Kalbos tapyba" ir nu-
tariau išsikirpti tą visą sąrašą svetim-
žodžių pakaitalų. Jie man padės lengvai
surasti tinkamą lietuvišką žodį.

Ačiū,  gerb.  Grina.
Su pagarba,

Gintra L. Naris

***

ATITAISYMAS

Gegužės 3 d. ,,Drauge” buvo iš-
spausdintas Vytauto Matulionio (Cle-
veland Heights, OH) laiškas, į kurį įsi-
vėlė  korektūros  klaidos. Atsipra šome
autoriaus ir kartojame paskutinę pas-
traipą. 

O pati šios ,,šventyklos” širdis, ,,tri-
šonė piramidė – tribriaunė aliumininė
karkasinė konstrukcija” (kurios nuo-
traukos straipsnyje nėra), su jos kry-
žiais, atliekančiais ,,svarbią energinę
funkciją”, su jos ,,koncentriniais ra-
tais” ir neįvardintomis ,,savybėmis”
ne maloniai kvepia grynu pelnu ir patik -
lių žmonių mulkinimu.

 ti nančius duomenis – asmens kodą
bei dokumento numerį. Registra-
cijos prašyme rinkėjas turi nuro-
dyti užsie nio valstybę, kurioje jis
gyvena ar yra laikinai apsistojęs.
Rinkėjo registracijos prašyme rin-
kėjas turi pasi rink ti, kokiu būdu jis
pageidauja balsuoti – paštu ar at-
vyks į diplomatinę atstovybę nu-
statytu laiku. Jei rinkėjas apsisto-
jęs valstybėje, kurioje nėra Lietuvos
atstovybės, registracijos sistemoje
reikia įrašyti valstybę, kurioje rin-
kėjas gyvena ar yra laikinai, ir sis-
tema automatiškai parinks ar ti-
 miausią Lietuvos atstovybę, ku-
rioje bus galima balsuoti paštu.

Visi rinkėjai, pageidaujantys
balsuoti užsienyje 2016 m. spalio 9
d. Sei mo rinkimuose, turi regist-
ruotis iš nau jo – net ir tie rinkėjai,
kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau
buvo įtrauk ti į užsienyje balsuo-
jančių rin kėjų sąrašus praėjusiuo-
se  rinkimuose  ar  referendumuo-
se.

Rinkėjams, kurie registravosi
bal savimui užsienyje 2014 metais
vy ku siuose Respublikos Preziden-
to rin kimuose ir nurodė savo el.
pašto adre sus, VRK iki gegužės
mėnesio pabaigos elektroniniu paš-
tu išsiųs informa ciją apie regist-
raciją balsavimui spalio 9 d. vyk-
siančiuose Seimo rin ki muose. 

ELTA
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Algirdas Zailskas

Gyvybės mokslų srityje Lietu-
vo je daroma didžiulė pa-
žanga – atidaryti mokslo ir

verslo bendradarbiavimo centrai,
kuriasi naujos įmonės. Rug sėjo 14–
15 Vilniuje trečią kartą vyks tarp-
tautinis gyvybės mokslų forumas
„Life Sciences Baltics” (LSB), kuriame
da lyvaus biotechnologijų, farmacijos
ir medicinos ekspertai iš 40 pasaulio
šalių. Apie organizuojamą forumą bei
gyvybės mokslų galimybes kal bė jo-
mės su „Verslios Lietuvos” projekto
„Life Sciences Baltics” vadove Do-
nata Mauricaite.

– Papasakokite trumpai apie forumą
– iš ko jis susidės ir koks jo tikslas?

– Tai yra dviejų dienų tarptautinis
renginys, kurio pagrindinis tiks las –
pristatyti Lietuvos ir kitų Bal tijos ša-
lių gyvybės mokslų sektoriaus gali-
mybes pasaulinei gyvybės moks lų
sektoriaus bendruomenei. Forumo
metu vyks tarptautinė konferencija su
Nobelio premijos laureatais, pa saulyje
žinomais pranešėjais bei kal bėtojais iš
Lietuvos, Latvijos ir Esti jos. Taip pat
bus paroda, verslas-verslui susitiki-
mai, startuolių (start-up) sesijos ir
specializuoti seminarai.

– Ar forumas yra labiau skirtas popu-
liarinti Lietuvos įmones pasaulyje, ar turėtų
padėti pasau lio įmonėms atkeliauti į Lie-
tuvą su tikslu ten investuoti?

– Kadangi tai yra vienintelis to kio
pobūdžio renginys Baltijos šalyse bei
didžiausias Baltijos ir Šiaurės Euro pos
regione, forumo misija yra ne viena.
Šiuo renginiu siekiame pa dėti Lietu-
vos verslui eksportuoti į pa saulį, bet
taip pat stengiamės prisitraukti tarp-
tautinių kompanijų į Lie tuvą, pasi-
naudodami šiuo renginiu kaip plat-
forma, kurioje tarptautinės kompa-
nijos gali susitikti su visais sek toriaus
„žaidėjais” ne tik iš Lietu vos, bet ir iš
Latvijos bei Estijos. Taip pat šis ren-
ginys yra priemonė pritraukti į Lie-
tuvą kompetentingų asme nų, gero-
sios patirties, kurios pas mus dar
trūksta, pavyzdžiui, tech nologijų per-
davimo srityje.

– Gal galite papasakoti plačiau, ko Lie-
tuvoje dar trūksta?

– Lietuva per pastaruosius pen ke-
rius metus yra investavusi daugiau nei
400 mln. eurų į pasaulinius standartus
atitinkančią infrastruktūrą: mokslo ir
verslo bendradarbiavimo slė nius,
aukščiausios klasės tyrimų centrus, ta-
čiau plyšys tarp mokslinių tyrimų ir
jų komercializavimo Lietu voje vis dar
pakankamai didelis. Tai reiškia, kad
mes neišnaudojame visų galimybių
mokslininkų darbus per kelti į pra-
monę ar kitaip juos pritai kyti. Šioje
srityje Lietuvai vis dar trūksta gero-
sios patirties, todėl šio fo rumo rė-
muose mes taip pat tikimės sulaukti
žmonių, kurie tai daro užsie nyje –
JAV, Singapūre, Japonijoje, Iz rae lyje,
– kad jie pasidalintų patirtimi, kaip jie
savo valstybėse dirba moks lo komer-
cializavimo klausimais, kokias prie-
mones naudoja ir ko kius projektus ini-
cijuoja. Norime, kad minėta geroji pa-
tirtis atsirastų Lie tuvos gyvybės moks-
lų sektoriuje ir pradėtų veikti. Nes kol
kas mes tu ri me pastatus, labai daug
padarytų ge rų tyrimų, gero mokslo,
bet mums reikia judėti į mokslo pri-
taikymą.

– Kaip konkrečiai vadinasi mokslo ir
verslo bendradarbiavimo centrai, kurie, kaip
minėjote, yra pastatyti, tačiau nepilnai nau-
dojami?

– Labiausiai į gyvybės mokslus

orientuoti centrai yra „Santaros” slė-
nis Vilniuje ir „Santakos” slėnis Kau-
 ne. Jie veikia kaip viešosios įstaigos.
Svarbius vaidmenis minėtuose slė-
niuose atlieka universitetai: „Santa -
ros” slėnyje – pagrinde Vilniaus uni-
versitetas, „Santakos” – Lietuvos svei  -
katos mokslų ir Kauno techno lo gijos
universitetai.

– Kokia yra pagrindinė prie žastis,
kad didelė dalis mokslo projektų Lietuvo-
je nekomercializuojami? Ar universitetams
trūksta vers lumo, ar pačios įmonės yra ne-
 pakankamai aktyvios, o gal tie siog trūks-
ta patirties?

– Būtent – daugiausiai tai yra pa-
 tirties klausimas. Kaip ir minėjau,
Lie tuvoje per paskutinius penkerius
metus buvo sukurta infrastruktūra
ir dabar reikia išmokti ją įgalinti.
Trūks ta žmonių, trūksta sistemos,
kaip tą daryti. Tik prieš keletą metų
universitetuose atsirado taip vadina-
mi technologijų perdavimo centrai
(Technology Transfer Offices), kurie
dirba minėtais klausimais. Proble-
 mos yra sprendžiamos, todėl manau,
kad tai tik laiko klausimas, kada visa
sistema pradės veikti pilnu pajėgumu.

– Gal jau galite įvardinti svarbiausias
konferencijos temas?

– Temos yra išgrynintos pagal
tai, kuriose srityse Lietuva gali ge riau-
 siai prisistatyti ir pasigirti bei pa gal

tai, kur mums labiausiai trūksta kom-
petencijos. Bus šešios pagrindi nės te-
mos: su amžiumi susijusios li gos, re-
generacinė medicina, bioban kai ir
klinikiniai tyrimai, medicininė įran-
ga (su polinkiu į lazerinių techno logi-
jų pritaikymą gyvybės mokslų sek-
toriuje), technologijų perdavimas ir
inovacijų valdymas, molekulinės tech-
 nologijos farmacijai ir biofarmaci-
jai.

– Kiek dalyvių sulaukėte anks tesniuose
forumuose ir kokie pla nai šįmet?

– Forumas vyksta kas dvejus me-
 tus. Pirmasis buvo organizuotas 2012
metais – jis jau tuomet pranoko mūsų
lūkesčius, nes buvo planuota sulauk-
ti 300–400 dalyvių, o atvyko 800. Pasta -
ra sis 2014 metų forumas pritraukė 1
100 dalyvių iš 40 pasaulio valstybių.
Manome, kad į šių metų renginį at-
 vyks mažiausiai 1 300 dalyvių. Tiki mės
delegacijų iš Izraelio, su kuriuo labai
aktyviai dirbame gyvybės mokslų
sektoriuje  bei  iš  Japonijos, Švedi  jos,
Belgijos, JAV ir kitų pasaulio vastybių.

Forumas „Life Sciences Baltics”
siekia pritraukti gerąją patirtį į Lietuvą

2014 metų forumas į Lietuvą pritraukė 1 100 dalyvių iš 40 pasaulio valstybių. Šiemet tikimasi sulaukti per 1 300 dalyvių. 

Forumo metu vyksta tarptautinė konferencija, startuolių sesijos, specializuoti seminarai, verslas-verslui susitikimai. 
Rengėjų nuotraukos

Nukelta į 14 psl.

,,Verslios Lietuvos” projekto ,,Life Scien-
ces Baltics” vadovė Donata Mauricaitė.

J. Kuprio nuotr.
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VAKARŲ KRANTAS

Atkelta iš 1 psl.

Prelatui J. Maciejauskui susirgus ir paaiškėjus,
kad jis nebegalės tęsti klebono pareigų, arkivysku-
pas Cantwell naujuoju Šv. Kazimiero pa rapijos kle-
bonu paskyrė kun. J. Ku čin gį. 1947 m. gegužės 14 d.
parapijos stei gėjas prelatas J. Maciejauskas mirė.

1947 metų pabaigoje į parapijie čius kreipęsis kle-
bonas kun. J. Ku čingis paskelbė drąsų iššūkį: „Vi-
sos kolonijos rūpestis ir troš kimas yra greitai pa-
statyti naują bažnyčią, nes dabartinė jau per maža.
Dirbkime, kad netrukus Los Angeles iškiltų puikus
krikščionybės ir lietuvybės centras su tipiška gra-
žia lietuviška bažnyčia”. Bazarai, piknikai ir aukos
smarkiai pastūmėjo statybos fon dą. 1948 m. kovo 7
d. buvo pa šven tintas pastatas (buvusi presbiterijo-
 nų bažnyčia), kurioje trejus metus bu vo aukojamos
šv. Mišios.

1951 m. lapkričio 4 d. buvo pa šven tinta naujai pa-
statyta Šv. Kazi mie ro bažnyčia St. George ir Griffith
Park gatvių kampe, kurioje dabar kiek  vieną sek-
madienį renkasi maldininkai ir švenčiamos lietuvių
tautos, bendruomenės ir šeimos šventės. Šv. Mišias
koncelebravo Los Angeles tuometinis arkivyskupas
J. Francis A. McIntyre, Msgr. Thomas O’Dwyer ir
penki lietuviai kunigai. Pamoksle Msgr. Th. O’Dwyer
kalbėjo: „Kai su savo kunigais jungsitės maldose, pri-
 siminsite ne tik savo dvasinius kas dienius reikalus,
bet taip pat ir Lie tuvos žmones...” Arkivyskupas J.
F. McIntyre sveikinimo žodyje pasi džiaugė naujos
bažnyčios pastatymu ir palinkėjo joje Dievą garbinti

kaip savo senojoje Tėvynėje bei palaikyti savo pro-
tėvių papročius ir gilų tikė jimą.

1965 m. vasario 11 d. Jo Švente ny bė popiežius
Paulius VI kleboną kun. Joną Kučingį pakėlė į pre-
latus Right Reverend Monsignor titulu. Tų pačių
metų gegužės 23 d. Šv. Kazimiero baž nyčioje vyko in-
vestitūros iškilmės, ku riose dalyvavo J.E. vyskupai
John Ward ir Pranas Brazys, atvykęs iš Ro mos.

Parapija plėtėsi

Buvusios patalpos, kuriose laikinai vyko pa-
maldos, buvo pritaikytos salei. Iškasus erdvę po sale,
įrengta mažesnė salė ir virtuvė. Ši patalpa vė liau
buvo praplėsta. Buvo įsigytas na mas, kurį laiką tar-
navęs seselėms vie   nuolėms, o dabar jame yra nuo-
mojami butai. Buvo pirktas dviejų aukš tų pastatas
klebonijai. 1963 metais bu vo praplėstas anksčiau sta-
tytas parapijos mokyklos pastatas.

Kasdienę Šv. Kazimiero parapijos mokyklą lan-
kė apie 300 mokinių. Daug metų apie 100 lietuvių kas-
dien lietuvių kalbos mokėsi pas mokytoją Oną Ra-
zutienę. 1949 m. rugsėjo mėn. klebonas kun. J. Ku-
čingis įsteigė lie tuvišką sekmadieninę (vėliau per-
siorganizavusią į šeštadieninę) mo kyk lą. Pirmaisiais
metais mokiniai rinkosi klebonijos namelyje, bet nuo
pat mokyklos pastatymo naudojosi tomis pačiomis
klasėmis, kaip ir kasdienė mokykla. Parapijos mo-
kykla už sidarė, bet klesti lituanistinė šeštadieninė
mokykla. Šiuo metu joje mo kosi 170 mokinių, tėvų
komitetui pa dedant dirba 25 mokytojų ir talki-

 ninkų vienetas. Mokiniai mokosi nuo 1 iki 12 klasės,
taip pat yra „Kiškių”, „Vaikų darželio” ir suaugusiųjų
kla sės. Mokiniai ruošiami Susitaikymo, Pirmosios
komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Mokyk-
los vedėjai bu vo: seselės pranciškietės, Juozas Ko jelis,
Vytautas Tamulaitis, Kazys Ba rauskas, Ignas Med-
ziukas, kun. Ro mas Kasponis, Vladas Pažiūra, Dali-
lė Polikaitienė, Juozas Pupius. Nuo 1987 metų kele-
rius metus mokyklai kartu vadovavo Violeta Ged-
gaudienė, Algis Žemaitaitis, Marytė Newsom. Iki šiol,
28 metus, vadovauja Marytė Sanda na  vičiūtė-Ne-
wsom.

Tais pačiais parapijos mokyklos steigimo metais
mokytoja  O. Razu tienė suorganizavo dainų bei šokių
grupę, vėliau pavadintą Jaunimo an sambliu. Nuo
1957 m. ansamblis išėjo iš mokyklos ribų ir įsįjungė
į Lie tu vių Bendruomenę. 1977 metais pasi rinko var-
dą: Jaunimo ansamblis „Spin dulys”.

Įsisteigus parapijai parapijiečiai išrinko komi-
tetą, kurio pirmuoju pir mininku buvo A. J. Mali-
nauskas. Ko miteto nariai ne tik patys su šeimo mis
dirbo, bet prie parapijos augimo ir naujosios bažny-
čios statybos be veik visi prisidėjo ir gana didelėmis
piniginėmis aukomis. 1988 m. Los An geles arkivys-
kupijos įpareigojimu ko mitetas buvo perorganizuo-
tas į parapijos tarybą, kuri savo sudėtyje galėjo turėti
ir moterų narių. Tuo pačiu bu vo praplėsta veikla, su-
darytos sekcijos ir paskirti jų vadovai. Šiuo metu pa-
rapijos tarybą sudaro: klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas, pirminin kas dr. Vėjas Skripkus, Vitalija Vir-
 bu kienė, Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, Jūratė

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 75 metų sukaktis

Mokiniai lietuvių kalbos pamokoje Šv. Kazimiero parapijos mokykloje su mokytoja Ona Razutiene, 1959 m.

Iš k.: prof. Mykolas Biržiška, klebonas kun. J. Kučingis, kun. kanauninkas A. Steponaitis ir
kun. kanauninkas A. Steponis, 1961 m.

Parapijos ruošiamų „Lietuvių dienų” svečiai ir meninės dalies atlikėjai solistai Dana
Stan  kaitytė ir Algirdas Brazis, 1964 m.

Parapijos Lietuvių dienų programos vedėja Rūta Lee Kil -
monytė, 1968 m.
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Venckienė, Dalia Ja saitis, Karis Pet-
rulis, Linas Udrys, Li nas Venckus,
Žydra van der Sluys.

Pirmajam parapijos choreliui, ku-
ris pradėjo giedoti nuo pirmųjų lietu-
vių pamaldų, vadovavo Bronė Star-
kienė ir pianistė-vargonininkė Geno-
vaitė Gražytė. 1947 m. chorui va dovauti
buvo pakviestas muzikas Anicetas Šla-
pelis. Vėliau vadovavo muz. Juozas
Ąžuolaitis ir Antanas Skridulis. Išvy-
kus A. Skriduliui lai ki nai chorą vedė
kompozitorius Juo zas Strolia, o 1953 m.
iš Detroito at vyko kompozitorius Bro-
nius Budriū nas. Choras išaugo į dau-
giau kaip 60 asmenų pajėgų vienetą. Ša-
lia giedojimo šv. Mišių ir įvairių baž-
nytinių švenčių metu choras pasiro-
dydavo pa  rapijos ir įvairių organiza-
cijų mi nėjimų koncertuose, parapijos
ir vė liau LA Lietuvių Bendruomenės
apy linkės ruoštose Lietuvių dienose,
da lyvavo JAV ir Kanados dainų šven-
tė se, buvo išleidęs dvi plokšteles, da-
lyvavo televizijos programoje. Iš kom-
pozitoriaus B. Budriūno pareigas ku-
 riam laikui perėmė muzikas Aloyzas
Jurgutis. Nuo 1993 m. 20 metų bažny-
 čios chorui vadovavo (buvo ir bažny-
 čios vargonininkas) muzikas Vikto-
 ras Ralys. Šiuo metu šv. Mišių metu
vargonuoja Karen Brown.

Lietuviška parapija
– tai katalikiškoji 

lietuvių bendruomenė

Čia renkasi parapijiečiai, įvairių
organizacijų nariai, veikia lietuviška
mokykla, vyksta kultūrinė ir politinė
veikla.

Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o)
Los Angeles skyrius  įkurtas 1942 m.
Skyriaus politinė veikla kovoje dėl
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės
reiškėsi kreipimaisis į Amerikos vy  -
riausybę, informuojant ir prašant pa-
 galbos Lietuvai, rašant atsakingiems
valdžios asmenims laiškus, telegra-
mas. Šie įsipareigojimai tęsėsi ilgus
metus, kol pagaliau buvo paskelbta
ne priklausoma Lietuva. ALT’o val-
 dyba dalyvavo organizuojant Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus.

Prelato J. Maciejausko rūpesčiu
1944 metų spalio mėnesį buvo įkurtas
BALF’o 13-asis skyrius, kuris rūpi nosi
šelpti Vokietijoje pasilikusius nuo karo
nukentėjusius lietuvius. 1947 m. vasario
mėnesį buvo suorganizuota Lietuvos vy-
čių 133 kuopa. Tais pačiais metais įkur-
ta Šv. Vardo draugija, Katalikių moterų
sąjungos 74-oji kuopa, Lietuvių Romos
katali kų federacijos skyrius.

Pirmasis lietuvių teatro pastaty-
mas parodytas 1949 metais. Režisie-
 riaus Stepo Makarevičiaus režisuota-
 me vieno veiksmo vaizdelyje „Subat -
vakaris” dalyvavo scenos meno mėgė-
jai ir tautinių šokių grupės, vadovau-
jamos Liucijos Zaikienės. Po kelerių
metų gražaus darbo režisieriaus Juo-
 zo Kaributo ir rašytojo Jurgio Gliau dos
dėka 1954 m. lapkričio mėn. buvo įsteig-
tas Los Angeles Dramos sambūris.

1949 metų lapkričio mėn. tuome-
tinio vikaro kun. Liongino Jankaus rū-
pesčiu susiorganizavo Kalifornijos at-
eitininkų sambūris, kuris po dvejų
metų persiorganizavo į Sendraugių ir
Studentų skyrius; vėliau prisidėjo Jau-
 nučių, Jaunių, Moksleivių kuopos.
1951 m. lapkričio mėn. susibūrė Pa-
saulio lietuvių skautų sąjungos vieti-
ninkija „Žalgiris”. Vietininku bu vo
paskirtas paskautininkas Vla das Pa-
žiūra. Vėliau buvo persiorganizuota į
berniukų ir mergaičių tuntus, įsikūrė
skautininkų ramovė, ku nigaikštienės
Gražinos būrelis, Aka deminis skautų
sąjūdžio skyrius ir Jūrų skautai. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Va-

Šv. Kazimiero parapijos choras. Viduryje iš k.: prel. Jonas Kučingis, pianistė Raimonda Apeikytė, choro vadovas kompozitorius
Bronius Budriūnas, solistė Birutė Dabšienė ir svečias solistas Jonas Vaznelis, 1970 m.

 karų apygardos pirmoji valdyba buvo
išrinkta 1951 m. spalio mėnesį. JAV LB
Los Angeles apylinkė buvo suorgani-
zuota 1953 m. balandžio mėn. Valdybos
pirmuoju pirmininku buvo išrinktas
Antanas Audronis. 

Lietuvių organizacijos, kurios vei-
 kė Los Angeles Šv. Kazimiero pa rapijos
ribose: Šv. Vardo draugija, Lie tuviai ka-
riai veteranai, Juozo Dau manto šaulių
kuopa, Lietuvių in žinierių ir archi-
tektų skyrius, Cali fornijos lietuvių
gydytojų draugija, Katalikės moterys,
Lietuvių Romos katalikų susivieniji-
mas, Lietuvių mo   terų klubų federaci-
jos Los Ange les skyrius, BALF’o sky-
rius, Lietuvių pensininkų klubas, Lie-
tuvių fronto bičiuliai, Los Angeles
vyrų kvartetas, Dramos sambūris,
Dailiųjų menų klu bas, Lietuviai res-
publikonai, Gy vojo rožančiaus ir Mė-
lynosios armijos būreliai.

Šiuo metu veikia: parapijos mal-
dos būrelis, Los Angeles JAV Lietu vių
Bendruomenės apylinkė ir jos glo boje
– Lietuvių dienos, Lietuvos Dukterų
draugija, Lietuvos vaikų vilties komi-
tetas, „Lithuanian Melo dies”, Kuni-
gaikštienės Birutės drau gija, ALT’as.
Gyvuoja skautų, ateiti ninkų ir vyčių
organizacijos, LB an samblis „Spindu-
lys”, „Retro” šokių gru pė, dainos vie-
netai „Draugai”, „Tolimi aidai” bei
„Los Angelai”. 2012 m. teatro „Just Mil-
lin’ Around” steigėjų Justės Grums-
lytės-Brazdžio nis ir Amando Ragaus-
ko dėka parapijos teritorijoje buvo
įkurtas ir me niškai išdekoruotas poe-
to Bernardo Brazdžionio vardu pava-
dintas Išeivi jos menininkų kiemelis.
Kiemelyje vyksta įvairios meninės
programos, susitikimai su meno bei
kultūros žmonėmis, parodos ir kiti
su ėjimai.

Lietuvių dienos

Klebonas kun. J. Kučingis, perė -
męs naujosios parapijos rūpesčius,
gal vojo, kad plačiai išsisklaidžiusiai
lietuviškai visuomenei reikia bent
kartą per metus susiburti į metinę
šventę. Reikėjo tokios dienos, kurioje
sueitume visi – pasisvečiuoti ir pasi-
 džiaugti. Į parapiją visi žiūrėjo ne tik
kaip į Dievo namus, bet ir kaip į lietu-
vybės tvirtovę. Tokia metine, visus
jun giančia švente tapo Lietuvių die nos.
1954 m. rugpjūčio 1 dieną parapijos ko-
mitetas netoli parapijos esan čiose gra-
žiose Breakfast Club patalpose suren-
gė pirmąją Lietuvių die nos šventę.
Gausiai susirinko Los An geles ir apy-
linkėse gyvenantys lietuviai bei kvies-
ti svečiai. Dalyvavo JAV ir Los Ange-
les miesto valdžios atstovai: buv. se-
natoriai William F. Know land, Thomas
H. Kuchel, Kongreso atstovas Glenard
Lipscomb. Sykį bu vęs gubernatorius
Edmund Brown dalyvavo šventės lie-
tuviškose šv. Mi šiose.  

Lietuvių dienos programoje bū da-
vo iškilmingas  pokylis ir koncertas,
kuriame per tuos 30 metų yra pa sirodę
daug lietuvių ir svečių solistų, pia-
nistų. Kiekvienais metais dalyvau  -
davo Šv. Kazimiero parapijos cho ras,
vadovaujamas kompozitoriaus Bro-
niaus Budriūno, akompanuojant pia-
nistei Raimondai Apeikytei. Para pijos
salėje vykdavo meno parodos. Pokylio
metu kalbėdavo kviesti JAV politikai
ir svečiai lietuviai. Daugelį metų šven-
tės programų vedėjos buvo aktorė
Rūta Lee-Kilmonytė ir Violeta Mitku-
tė-Gedgaudienė.

1983 metų sukaktuviniame leidi ny-
je prel. Jonas Kučingis įvade rašo: 

„...Los Angeles Šv. Kazimiero pa ra-

pija jau 30 metų eina dvasinės, tau tinės
bei kultūrinės tarnybos ke liu... Ši 30-
toji Lietuvių diena siekia to pa ties:
įkvėpti ir uždegti savo tautiečius mei-
le Kūrėjui, meile savo tautai, pa pro-
čiams, kalbai ir kultūrai. Te gul ta in-
ciatyva, pradėta prieš 30 metų, žengia
pirmyn, kasmet pasi puošdama naujais
kultūriniais lai mė jimais. Ki ta aplin-
kybė, skatinusi ruošti Lietu vių dienas,
tai noras iš vesti lietuvius iš savo kiemo
į vie šu mą, parodyti, kad mūsų daug ir
mes esame svari grupė. Todėl į Lietu-
vių die nas buvo kviesti žymūs val-
džios žmonės, kad per juos būtų galima
įeiti į vietos didžiąją spaudą ir gauti
viešumos lietuvių reikalams. Kaip ži-
note, ir šis reikalas mums neblogai pa-
vyko. Lie tuvių dienose yra dalyvavę se-
natoriai, Kongreso atstovai, burmistrai
ir pats gubernatorius. Ir visa tai būdavo
paminėta vietos spaudoje. Šiandien
Šv. Kazimiero parapija ir lietuviai yra
plačiai žinomi ir ne lietuvių tar pe, ir
mūsų reikalai plačiai respektuojami.

Dėkoju visiems organizatoriams ir
Dienų dalyviams, – o per 30 metų galėjo
dalyvauti apie 45,000 žmonių, – par-
ėmusiems mus savo aukomis, pa si tikė-
jusiems mūsų pastangomis ir ge  rais
norais. Jiems priklauso padėka ir pa-
garba. Todėl jūs visi šiandien, 30-tąją
Lietuvių dieną minėdami, už tarnautai
galite džiaugtis ir didžiuotis tuo kul-
tūriniu ir dvasiniu lo biu, kurį parapi-
ja per 30 metų yra da vusi Los Angeles
lietuvių kolonijai ir visam lietuvių
tautos labui...”  Para šas:  Msgr. J. Ku-
čingis 

1984 metais prelatas Jonas Kučin-
 gis, kuris per 38 metus prie Ramiojo
vandenyno krantų išugdė tvirtą tikė ji-
mo ir lietuvybės centrą Amerikoje, iš-
ėjo į užtarnautą pensiją. Klebonas
emeritus, kol sveikata leido, talkino pa-
rapijoje, buvo naujojo klebono pa tarė-
jas ir liko parapijiečių gerbiamas mie-
las bičiulis. Mirė 2009 metais, pa laido-
tas Los Angeles Šv. Kryžiaus kapinėse.

1984 m. birželio 15 d. kun. dr. Al gir-
 das Olšauskas (vėliau gavęs prelato ti-
tulą), nuo 1967 metų buvęs Šv. Ka zimie-
ro parapijos vikaras, buvo pa skirtas pa-
rapijos klebonu. 2004 m. lie pos mėne-
sį staiga mirus prelatui A. Olšauskui,
iki 2008 m. parapijai va do vavo kun. Sta-
nislovas Anužis. Šiuo metu Šv. Kazi-
miero parapijai vado vauja klebonas
kun. Tomas Kara nauskas.

Prel. Jono Kučingio ir parapijiečių An-
ge lės Nelsienės, Marytės Newsom, Vyto
Ruzgio ir Dalilės Polikaitienės asmeninių ar-
chyvų nuotrau kos

Bus daugiau
Poetas Bernardas Brazdžionis ir arkivysk. Roger Mahoney Šv. Grigaliaus Didžiojo riterių
ordino apdovanojimo metu, 1988 m.
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IŠ ATeITININKŲ GYVeNImO

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Korporacija „Giedra”, švenčianti 90-ąją
gyvavimo sukaktį, žinoma ne tik savo
šūkiu „Į kalną, į viršūnes”, bet ir dau-
gelio metų kultūriniais ren giniais.

Balandžio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, korporacijos
su reng ta popietė, skirta Anta-

no Vaičiu laičio (1906–1992) kūrybos ir
gyvenimo pagerbimui, susirinkusių-
jų nenuvylė. Programa, pavadinta
„Tavo vei do šviesa”, buvo supinta iš
faktų apie kūrėjo gyvenimą, ištraukų
iš jo kūrybos ir muzikinių intarpų. Po-
pietę atidarė, įvadinį ir pabaigos žodį
tarė kor poracijos valdybos narė Rita
Venc lovienė, kuri paminėjo ir kitas su-
kaktis: „Ateities” žurnalui – jau 105
metai; kitai vienmetei korporaci jai
„Šatrijai” – 90 metų. Trumpam svei-
kinimo žodžiui ji pristatė popie tėje da-
lyvaujantį svečią iš Bos tono – Šiaurės
Amerikos ateiti ninkų tarybos pirmi-
ninką dr. Tomą Girnių. Po pietės reži-
sierė Giedrė Griš kėnaitė-Gillespie su-
pažindino su Antano Vai čiulaičio
biografija, o Lo reta Lagu na vičienė

Korp! „Giedros” popietėje paminėta
Antano Vaičiulaičio kūryba ir gyvenimas

Amerikos lietuvių Romos katalikų fe deracijos jaunimo sto vyk la vietė

Dai nava švenčia 60-metį!
Jubiliejus bus paminėtas ypatinga stovykla, Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo
3–5 d. Dainavoje. Visi kviečiami dalyvauti. Netrukus bus skelbiama daugiau
žinių  ,,Drauge” ir tinklalapyje www.dainava.org

Vartotų daiktų išpardavimas
Ateitininkų namų garaže

Kviečiame prisidėti prie ruošiamo išpardavimo Ateitininkų namų ga-
raže,   Lemonte. Išpardavimas vyks birželio 16–18 ir 23–25 d. nuo 8 val.
r. iki 2 val. p. p.  Kviečiame ne tik atvažiuoti apsipirkti, bet ir paaukoti
daiktus ge rame stovyje, kuriuos galėsime pardavinėti. Savo daiktus ga-
lite pa likti prie Ateitininkų namų garažo su už rašu „garažiniam išpar-
davimui”  arba dėl jų atvežimo susitarti su Ramin ta Marchertiene tel.
630-243-9488. Už paaukotus ir tinkamus pardavimui daiktus, jums pa-
prašius, bus iš duotas kvitas. Pelnas skiriamas Atei ti ninkų namų išlai-
kymui.

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castle wood Drive,  Lemont, IllinoisVaikai vaidina vaizdelį iš Antano Vaičiulaičio  veikalo „Pa saka apie Milžinišką Žalia pū gį”.
Iš k.: Lai ma, Andrius ir Timas Marchertai ir Vija  Polikaitytė. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Ramunė Motekaitienė, režisierė Giedrė Griš kėnaitė-Gillespie, Vida Gil-
vydienė,  Nijolė Penikaitė, Antroje eilėje: Linas Umbrasas, Loreta La-
gunavičienė ir Martynas Matutis.   Čikagos Korp! ,,Giedros” narės Dainos Čyvienės nuotraukos

puoja:
Aš laimingas būčiau, jei iš tų raš-

tų bent vienas – vienų vienintelis žodis
nueitų į tolimąsias naujas ga dynes.
Tada man vaidentųsi, kad jis, tas žodis,
ten žiburiuoja kaip rasos lašelis pievoj,
kai rytų saulė teka, ir to pakaktų mano
širdies ramybei ir pa guodai.

Mažoje papuoštoje scenoje iš trau-
 ką iš „žodinio orkestro dirigento” An-
tano Vaičiulaičio veikalo „Pa saka apie
Milžinišką Žaliapūgį” vaiz džiai ir ener-
gingai atliko gražus jau nų ateitininkų
būrys – Gilius Aleksa, Vėjas Čuplins-
kas, Rytas Kulbis, Lai ma, Andrius ir Ti-
mas Marchertai, Nida ir Vija Polikai-
tytės. „Prie šieno pradalgių” skaitė ir
suvaidino Loreta Lagunavičienė, Tadas
Kulbis ir Vida Gilvydienė. Ištraukas iš
„Valenti nos”, vie nos gražiausių lietu-
vių mei lės istorijų, skaitė Ramunė
Motekai tienė, Linas Umbrasas ir Vida
Gil vy dienė. „Buono sera” („Italijos
vaizdai”) skaitė Linas Umbrasas. An-
tano Vaičiulaičio kūrybą paįvairino Ni-
jo lės Penikaitės ir Martyno Matučio pa-
dainuotos dainos ir pianisto Mar tyno

atliekama muzika (ir vienai dai nai
prisijungė Linas Umbrasas). 

Popietėje dalyviai galėjo pa si-
 džiaugti kūrėjo A. Vaičiulaičio „pozi-
tyvia pasaulėžiūra, kurioje spindi gė-
ris ir grožis”, jo kūryba, kuri buvo su-
kurta „lietuviško žodžio tarnystėje”,
nes jis buvo asmuo, įsitikinęs, kad lie-
tuviai kultūrininkai turėtų kurti lie-
tuviškai.

Rengėjos buvo paruošusios popie-
 tės programą bei vieno puslapio in for-
macijos lapą apie Antaną Vaičiu laitį.
Oficialios programos pabaigoje prof.
Romualdas Kašuba pasidalijo jaunys-
tės epizodu, kai jis užsitarnavo premiją
(kad ir ne pirmąją), – vertinimo komi-
sija kaip tik buvo Antanas Vaičiulaitis.

Popietės rengėjų vardu Rita Ven c-
lovienė visiems palinkėjo „iki pasi-
matymo kitais metais”, ir tai patvir ti-
no, kad korporacija jau svarsto būsi-
mus kultūrinius renginius. Nuo skanių
vaišių, papildžiusių popietę, stalų ren-
ginio dalyviai dar kurį laiką nesi-
skirstė – šnekučiavosi, dalijosi įspū-
 džiais.

pristatė jo žurnalistikos ir kūrybos
kelią; Ramunė Mo tekaitienė papasa-
kojo apie jo jausmus paliekant tėvynę.

Sunku pasakyti, ar šiais laikais
tarp mūsų yra daug tokių įvairių ta len-
tų turinčių asmenų kaip Antanas Vai-
čiulaitis. Programos dalyviai tu rėjo
progos naujai susipažinti ar dar kartą
išgirsti apie 1932 m. pirmąjį eilėraštį
„Krivulėje” išspausdinusį poe tą, no-
velių, romanų ir kelionių įspū džių ra-
šytoją, redaktorių, vertė ją, recenzijų ra-
šytoją, diplomatą, svajotoją. Jis buvo ir
ateitininkas, „Atei ties” ir „Aidų” žur-
nalo redaktorius, mylintis vyras ir tri-
jų dukrų tėvas. Buvo paskaitytas po-
pietėje negalėju sių dalyvauti A. Vai-
čiulaičio dukrų – Joanos, Danutės ir Al-
donos – laiškas, kuriame jos džiaugėsi,
kad jų tėvo kū ryba plėtojasi „į tolimą-
sias gadynes”: 

„Mes, jo dukros ir šeima, džiau-
giamės, kad per jūsų pastangas jauni-
mas ir naujos kartos susipažins su Tė-
velio kūryba. Gaila, kad mes nega lėsi-
me dalyvauti kartu. Kviečiame jus pri-
sijungti prie A. Vaičiulaičio tinklala-
pio”. 

Tėvelio žodžiais išreiškiame mū sų
mintis su padėka, kad jo kūryba kvė-
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Toronto lietuvių Maironio mo-
 kyk la minėjo Spaudos draudimo
pa naikinimo dieną (gegužės 7 –

Red.), labai svarbią mūsų kultūrai ir is-
torijai datą. Tuo labiau kad šių metų
ko vo 16 d. sukako 170 metų nuo knyg-
 ne šių karaliumi tituluojamo Jurgio
Bielinio gimimo. Norėdami mokinius
paskatinti domėtis mūsų tautos pra ei-
timi, surengėme šventę „Širdys – pil nos
lietuviškų žodžių”, pavadini mą nusi-
žiūrėję iš V. Bukausko eilė raščio
„Knygnešiai”.

Balandžio 30-ąją į mokyklą rinko-
 si ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir
tėveliai, seneliai bei kiti svečiai, ga lėję
pamatyti vaikų darbų bei knygų pa-
rodėlę. Viena ten buvusi maldak ny gė
pirkta tiesiai iš Jurgio Bielinio rankų
XIX amžiaus pabaigoje. Su lau kėme ir
Vilkaviškio vyskupo Riman to Norvilos
bei Lietuvos vyskupų konferencijos
delegato užsienio lietuviams katali-
kams Edmundo Putrimo. 

Šventei mokiniai pradėjo ruoštis
prieš keletą mėnesių, nes kiekvienas
mokyklos mokinys, padeda mas tėvelių
ir mokytojų, turėjo pasirinkti ir min-
tinai išmokti eilėraštį ir jį pa dek lamuo-
ti klasėje. Tėvelių padedami, mokyto-
jai rinko geriausius savo kla sės dek-
lamuotojus. Kadangi mokykloje mo-
kosi vaikai nuo darželinukų iki aš-
tuntokų, teko juos dalinti į pen kias gru-
pes ir iš kiekvienos išrinkti po 3 ge-
riausiai padeklamavusius, ku rie dėl ge-
riausio deklamuotojo vardo kiekvie-
noje grupėje varžėsi šventės metu. Iš-
girdome Bernardo Brazdžio nio „Dvi-
ratuką” bei „Gyvąją Lietu vą”, Eduar-
do Mieželaičio „Čia Lietu va” bei „Zu-
ikis Puikis”, Maironio „Tra kų pilį”,
„Kur bėga Šešupė”, skambėjo ir Salo-
mėjos Nėries, Sigito Gedos, Justino
Marcinkevičiaus, Zi tos Gaižauskaitės
ir kitų poetų eilės. Labiausiai nuste-
bino šeštosios klasės mokinys Samen
Polishchuk, padeklamavęs gana ilgą iš-
trauką iš Kristi jo no Donelaičio poemos
„Metai”; sma gu buvo klausytis ir kitų
eilėraščių. Konkurse dalyvavo 19 mo-
kinių, ku riuos vertino šventės vedan-
čiosios – mo kyklos vedėjos padėjėjos
Dainos Kuraitės pristatyti mokyklos ti-
kybos mokytojas kun. Nerijus Šme-
rauskas, buvusios mokyklos vedėjos G.
Paulio nienė ir V. Zubrickienė, anksčiau
lie tuvių vaikus mokiusios mokytojos
S. Katkauskaitė bei N. Benotienė. Au-
to ri tetinga komisija suko galvas, kam
paskirti kokią vietą, ir šventės pa bai-
 goje garbės raštais, piniginėmis mo-
 kyklos dovanomis ir pavasario gėlė mis

„Širdys – pilnos lietuviškų žodžių”

buvo paskatinti toliau mylėti po eziją
pirmąją vietą užėmę vyresniųjų dar-
želio mokinė Audra Stanevičius-Mills,
antrokė Liepa Špakauskaitė,  ketvir-
tokė Viktorija De Iuliis, minėta sis šeš-
tokas Samen Polishchuk, septintosios
klasės mokinė Tilija Les kauskaitė. Pa-
našias dovanas gavo ir antrųjų bei tre-
čiųjų vietų laimėtojai.

Antroji šventės dalis, prasidėjusi
po pertraukos, kurios vaišėmis vai-
 kams pasirūpino tėvų komiteto pir mi-
 ninkė Ramunė Radzė, buvo skirta kla-
sių konferencijai. Mokiniai pasa ko jo,

ką jie išmoko apie spaudos draudimo
laikotarpį, kuris buvo la bai sunkus
mūsų tautai, tačiau pri vertė susivienyti
ir kartu tyliai gy ven ti iš išorės nema-
tomą gyvenimą, saugant savo kalbą ir
kultūrą. Mo kytojai su mokiniais rinko
medžiagą pasirinkta tema, rašė, klija-
vo, darė pla katus. 

Mažiausieji mokiniai kalbėjo apie
mėgstamiausią knygutę, minė pa čių
sugalvotas mįsles ir skaitė savo moky-
tojos V. Karienės eilėraštį, o vy resni pa-
sakojo apie knygnešių darbą, apie kai-
mynę Prūsiją, leidusią spausdinti lie-

tuviškas knygas, apie daraktorius ir
slaptąsias mokyklas, pirmuosius laik-
raščius „Aušra” bei „Var pas” ir juos lei-
dusius Joną Basana vi čių, Vincą Ku-
dirką bei kitus, apie daug kartų nuo žan-
darų sugebėjusį pasprukti Jurgį Bieli-
nį ir Žemaičių vyskupą Motiejų Valan-
čių, didįjį pa si priešinimo nutautini-
mui organizatorių. Vaikų pasakojimai
buvo iliustruoti nuotraukomis ekrane. 

Ši šventė buvo tarsi pamoka, api-
manti visą mokyklą, tik mokytis vai-
 kams buvo įdomiau, nes jie žinojo,
kad savo žiniomis dalinsis su kitais,
kad jų klausysis tėveliai ir seneliai.
Svarbiausia – kad po šventės jie skirs-
 tėsi sužinoję daugiau ir labiau įverti-
nę mūsų kalbos išlikimo stebuk lą,
kurį jie, beje, labai gražiai įro dė savo
deklamavimu pirmojoje dalyje.

„Manau, kad eilėraščių konkursus
reikia rengti dažniau. Labai daug vai-
kų yra pasiruošę, norinčių deklamuo-
ti buvo daug. Tėvai turi rasti laiko – iš-
rinkti eilėraštį  ir padėti vai kui iš-
mokti. Tai irgi yra darbas, bet nau-
dingas visokeriopai – atminčiai, lietu-
vių kalbai. Gerėja tarimas, kirčiavi-
mas, turtėja žodynas. Mano duk rai
angliškoje mokykloje nereikėjo min-
tinai išmokti nė vieno eilėraš čio”, – po
šventės kalbėjo vienos iš deklamavusių
mokinių mama muzi kė Vilija Špa-
kauskienė. Kitos moki nės mama Rasa
Gelažauskienė sako, kad jos dukra
Erika buvo laiminga, galėjusi daly-
vauti konkurse. Ji ir eilė raštį pati pa-
sirinkusi. „Girdėjau daug teigiamų
atsiliepimų ir manau, kad tokios šven-
tės labai lavina ir švie čia mūsų vaikus,
Kanados lietuviukus”, – kalbėjo ji.
Šventę stebėjusios močiutės Vidos Sta-
nevičienės, bu vusios Hamiltono lie-
tuvių mokyklos vedėjos, nuomone,
„visa meilė lie tuvių kalbai ir siela
trykšto iš šventės rengėjų, kurie nese-
niai buvo paruošę dar įspūdingesnę –
K. Donelaičio šven tę. Sėdėjome dvi
valandas ir bu vome tiesiog apstulbę,
girdėdami ne tik vaikų deklamavimą,
kurio dėka jie įgyja drąsos, pasitikėji-
mo savimi kal bėti prieš žmones, bet ir
žinias apie knygnešių laikus, kurią
vaikai, žinoma, mokytojoms pade-
 dant, mums pri statė. Kaip bebūtų svar-
bu išmokti apie tuos laikus – svar-
biau, kiek tėvų paskatino kreipti dau-
giau dėmesio gerbti lietuvių kal bą bei
stiprinti lietuvišką dvasią”.  

Tai daug pasiruošimo kainavusi
šventė, bet jeigu visi dirba ta pačia
kryptimi, viskas pavyksta puikiai.

Rima Žemaitytė – Maironio mo-
 kyklos mokytoja, šventės rengėja

Jaunesniųjų ir vyresniųjų darželių mokiniai su mokytojomis. Pirmokai pasakoja apie knygą.

Maironio mokyklos deklamavimo konkurso nugalėtojai su vertintojais ir svečiais Vilka-
viškio vyskupu Rimantu Norvila (trečioje eil. ketvirtas iš dešinės) bei Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos delegatu užsienio lietuviams katalikams Edmundu Putrimu (trečioje eil. trečias
iš kairės).                                          Maironio mokyklos fotografės Kristinos Strumkienės nuotr.

7 ir 8 kl. mokiniai pasakoja apie „graždanką”.
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LIeTUVA  IR PASAULIS

Naujas planas dėl dvigubos pilietybės 
Vilnius (Lietuvos žinios) – Seime

subrandintas naujas planas, kaip esą de-
rėtų spręsti įsisenėjusią dvigubos pi-
lietybės problemą. Kad išeivijos bevil-
tišku laikomas referendumas dėl Kons-
titucijos keitimo pavyktų, siūloma nu-
leisti tam būtiną rinkėjų balsų kartelę.

Grupė socialdemokratų įregistra-
vo Referendumo įstatymo pataisą, kad
Konstitucijos 12 straipsnis, reglamen-
tuojantis dvigubos pilietybės nuostatas,
būtų laikomas pakeistu, jeigu tam pri-
tartų du trečdaliai referendume daly-
vavusių rinkėjų. Dabar šis Konstitu-
cijos straipsnis gali būti pakoreguotas,
jei tokią valią pareiškia daugiau kaip
pusė atėjusiųjų balsuoti. Be to, refe-
rendume privalo dalyvauti daugiau
kaip pusė į sąrašus įtrauktų rinkėjų.

Konstitucinis Teismas yra išaiš-

kinęs, kad iš esmės plačiau leisti dvi-
gubą pilietybę galima tik pakeitus
Konstituciją. Šis Konstitucijos straips-
nis keičiamas tik referendumu.

Šiuo metu dviguba pilietybė lei-
džiama piliečiams, kurie išvyko iš
Lietuvos iki nepriklausomybės atkū-
rimo ir jų palikuonims, tačiau nėra su-
teikiama išvykusiems nepriklauso-
mybės metu.

Liberalizavimo šalininkai teigia,
kad dvigubą pilietybę būtina įteisinti,
siekiant išlaikyti emigrantų ryšius
su Lietuva ir atsižvelgiant į globaliza-
cijos tendencijas. 

Kritikai sako, kad piliečiai gali
būti ištikimi tik vienai valstybei ir bai-
minasi, kad užsienio pilietybių gali
siekti tautinės mažumos, o tuo gali pa-
sinaudoti Rusija.

Vilnius (URM info) – Lietuvos ke-
lyje į Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizaciją (EBPO) di-
džiausi iššūkiai bus kova su korupci-
ja ir valstybės valdomų įmonių per-
tvarka, sako Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.

Stojimo procese Lietuva atsiliko ir
nuo kitų kaimyninių Europos Sąjun-
gos šalių – Lenkija organizacijos nare
tapo 1996 metais, Estija – 2010 metais.
Lietuva narystės tikisi 2018 metais.

„Manau, kad mes 2018 metais ga-

lėtume drąsiai planuoti narystę (...).
Reikėtų pasidžiaugti, kad apskritai į
nuvažiuojantį traukinį spėjom įlipti.
Traukinys važiuoja aiškia kryptimi ir
su grafiku”,– sakė L. Linkevičius.

Pasak jo, Lietuva kol kas baigė de-
rybas dėl vieno skirsnio iš 21.

Lietuvos Vyriausybė teigia, kad
narystė EBPO pagerins šalies investi-
cinį klimatą ir suteiks galimybę pasi-
naudoti organizacijos ekspertine pa-
rama.

Vilnius (Diena.lt) – Va-
saros sezoną kaimo turizmo
sodybų šeimininkai pasitinka
taikydamiesi prie naujų ten-
dencijų. Svetur gyvenantys
lietuviai dažnai sugrįžta tuok-
tis į gimtinę ir rengia tradici-
nes vestuves kaimo aplinkoje
ne tik savaitgaliais, bet ir sa-
vaitės viduryje. 

Lietuvos kaimo turizmo
asociacija (LKTA) pažymėjo,
kad jaunavedžiai, norintys va-
sarą atšokti vestuves kaimo
turizmo sodyboje, vietas turėtų užsi-
sakyti maždaug prieš metus. 

Pastaruoju metu kaimo sodybose
vestuvių pokyliai rengiami ne tik sa-
vaitgaliais, bet ir kitomis dienomis.
Kai šalyje įteisintos išvažiuojamosios
santuokos iškilmės, dalis jaunavedžių
santuokas ėmė registruoti ne penkta-
dieniais ir šeštadieniais, bet ir kitomis
savaitės dienomis, nes savaitgaliais
sodybos būna užimtos. 

Dalis sodybų specializuojasi šei-
mos šventėms. Jos būna užsakytos tik
savaitgaliais, tačiau dabar jos vis daž-
niau trečiadieniais ir ketvirtadieniais
išnuomojamos vestuvių pokyliams,
kuriuos rengia trumpam iš užsienio
sugrįžtantys lietuviai. Kaime vyks-
tančios paprotinės vestuvės ne vie-

nam užsienyje gyvenančiam lietuviui
yra trokštama vertybė. 

Pernai Lietuvoje keliavo apie 2,5
mln. žmonių. Apie 1,6 mln. jų kelionės
metu nakvojo. Iš nakvynę pasirinkusių
asmenų apie 300 tūkst., t. y. apie 20 proc.
visų keliaujančiųjų liko nakvoti kaimo
turizmo sodybose. Vasaros sezono
metu šis rodiklis pakyla iki 40 proc. 

Pažymima, kad tik dalis sodybų
orientuojasi į renginius, šeimos šven-
tes. Kur kas daugiau jų siūlo auten-
tiškas pramogas, kulinarinį paveldą,
edukacines programas. Svetainėje
www.atostogoskaime.lt nuo pernai pa-
stebėjome smarkiai išaugusį latvių
susidomėjimą mūsų edukacinėmis
programomis, krašto pažinimo gali-
mybėmis.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Už-
sienio reikalų ministerijoje susitikę
kultūros, ūkio ir užsienio reikalų mi-
nistrai sutarė kurti Lietuvos aktuali-
jas ir šalį pristatantį tinklalapį anglų
kalba. Šiuo metu nėra profesionalaus,
patrauklaus, didelį skaitomumą tu-
rinčio ir laisvai prieinamo žinių pus-

lapio anglų kalba. Tai didelis trūkumas
siekiant tinkamai pristatyti Lietuvą
užsienio gyventojams.

Užsienio žurnalistams ir analiti-
kams internetinėje erdvėje trūksta
nemokamos, aiškios ir patraukliai pa-
teiktos informacijos apie Lietuvos
naujienas ir aktualijas.

Rio de Janeiro (BNS) – Brazilijos
prezidentė Dilma Rousseff  nušalinta
nuo pareigų, kol Senate bus nagrinė-
jama jos apkaltos byla, kurioje valsty-
bės vadovė kaltinama pažeidusi biu-

džeto apskaitos taisykles.
Senatas pritarė pasiūlymui at-

versti Prezidentės apkaltos bylą. Jos
įgaliojimus perims viceprezidentas
Michel Temer.

New Yorkas (ELTA) – Pagrindiniu
energijos šaltiniu artimiausius 25 me-
tus išliks nafta. Prie tokios išvados
priėjo JAV energetikos departamento
Informacijos administracija.

JAV vyriausybės ekspertai pra-
neša, kad po 25 metų nafta sudarys 30
proc. pasaulinės energijos gamybos
(dabar šis rodiklis sudaro 33 proc.).

Tuo tarpu gamtinių dujų vartoji-
mas didės, iki 2040 metų jų dalis sieks
26 proc. Apie 2030 metus dujos užims
antrą vietą pagal išgaunamos energi-
jos apimtis, nustumdamos anglį.

Sparčiausiais tempais per arti-
miausius 25 metus augs atsinaujinan-
čių energijos šaltinių dalis, jų dalis iš-
augs iki 16 proc. visų gamybos apimčių.

Strasbūras (Alfa.lt) – Europos
Parlamentas pritarė Europolo galių ki-
bernetinėje erdvėje sustiprinimui –
agentūra galės tiesiogiai kreiptis į in-
ternetinio turinio tiekėjus, prašydama
išimti neapykantą, smurtą ar teroriz-
mą propaguojančią medžiagą.

Europolo pareigūnai tam tikrais
atvejais galės keistis duomenimis su
internetinio turinio tiekėjais, – pa-
vyzdžiui, „Facebook”, „Twitter” ar
„Google Drive” – bei jų tiesiogiai pra-
šyti panaikinti žalingą medžiagą. To-

kiu būdu tikimasi apriboti teroristinių
organizacijų, ypač ISIL, skleidžiamą
propagandą. 

Remiantis naujomis taisyklėmis,
ES šalys narės taip pat privalės dalin-
tis duomenimis su Europolu, kovo-
jant prieš organizuotą nusikalstamu-
mą ir terorizmą. Siekiant didesnio
skaidrumo, Europolas turės kasmet at-
siskaityti apie valstybių pateiktus duo-
menis Europos Parlamentui, Europos
Komisijai ir ES Tarybai.

Roma (Vatikano radijas) – Kubos
Santjago arkivyskupas Dionisio Gar-
cia, Kubos episkopato pirmininkas,
vadovavo iškilmingoms Mišioms Kob-
rėje, paminint Kubos pavedimą Dan-
giškajai Globėjai, kuri šioje saloje la-
biausiai žinoma „Meilės Mergelės”
vardu.

Kobrė yra buvusios vario kasyk-
los, kurios vėliau tapo miesteliu. 1612
metais pakrantėje žvejai rado Merge-
lės Marijos statulėlę, kuriai pastatė
koplytėlę, o vėliau bažnyčią, suteik-
dami „Meilės Mergelės” vardą. Per
šimtus metų Kobrės šventovė tapo na-
cionaline, kaip ir pamaldumas Dievo

Motinai šiuo vardu.
XX a. pradžioje nepriklausomybės

kovose dalyvavę kubiečiai veteranai
pasiuntė laišką popiežiui Benediktui
XV, prašydami Kobrės Dievo Motiną
paskelbti visos salos globėja. Šis laiš-
kas buvo datuotas 1915 rugsėjo 24-ąją
diena. Jau kitų metų gegužės 10 dieną
atėjo atsakymas – Benediktas XV iš-
pildė prašymą, pagrindine Kobrės
Mergelės, Kubos Globėjos, šventę pa-
darydamas rugsėjo 8-ąją.

Kobrės „Meilės Mergelės” šven-
tovę savo apaštalinių kelionių metu ap-
lankė trys popiežiai: Jonas Paulius II,
Benediktas XVI ir Pranciškus. 

Lausanne, Šveicarija (LRT.lt) –
Tarptautinis olimpinis komitetas sako,
kad dėl Zikos viruso nėra reikalo at-
šaukti Rio de Janeiro olimpiados.

Tačiau komiteto medicinos vado-
vas tvirtina, kad ir toliau stebės, kaip
Brazilija tvarkosi su Zikos virusu. Taip
Olimpinio komiteto atstovai reaguoja į

vieno garsaus kanadiečių mokslininko
pareiškimą, kad dėl Zikos viruso grės-
mės olimpiada Brazilijoje turėtų būti at-
šaukta arba surengta kitoje vietoje.

Rugpjūtį vyksiančiose Rio de Ja-
neiro olimpinėse žaidynėse tikimasi
sulaukti pusės milijono  svečių iš už-
sienio.

Rusijai kirto per pakinklius iš Rumunijos
Maskva (LRT.lt) – Rumunijoje pra-

deda veikti pirmoji Europoje Jungtinių
Valstijų priešraketinės gynybos siste-
mos bazė. Ji bus atidaryta, dalyvaujant
NATO vadovui ir Amerikos kariš-
kiams. Šia sistema siekiama apsaugo-
ti Europą nuo balistinių raketų grės-
mės. Pasak pareigūnų, daug metų kur-
tas raketinis skydas, kuris gali atpa-
žinti ir numušti  raketas, joms nepa-
siekus tikslo, yra gynybinio pobūdžio.

Po poros dienų Lenkijoje bus pra-
dėta antros tokios pat bazės statybos. 

Rusija į tai sureagavo kaip mat –
Kremlius pareiškė, kad JAV priešra-
ketinės gynybos sistemos dislokavimas
Rumunijoje kelia grėsmę Rusijos sau-
gumui, nors Washingtonas tvirtina,
kad tas žingsnis nėra nukreiptas prieš
Maskvos gynybos pajėgumus.

„Nuo pat šios istorijos pradžios
kalbėjome, kad mūsų ekspertai mano,
o mes esame tuo įsitikinę, jog priešra-
ketinės gynybos sistemos dislokavimas
neabejotinai yra grėsmė Rusijos Fe-
deracijos saugumui”, – sakė Krem-
liaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Bus angliškas žinių apie Lietuvą puslapis 

Didžiausi trukdžiai kelyje į EBPO

Kaimo turizmui diktuoja išeiviai

Dmitrijus Peskovas išreiškė įsibauginusio
Kremliaus poziciją. Reuters nuotr.

Brazilijos prezidentė nušalinta nuo pareigų 

Pasaulį dar ilgai valdys nafta

Europolas kovos prieš žalingą medžiagą internete

,,Meilės Mergelė” paskelbta Kubos Globėja

Dėl Zikos viruso nežadama atšaukti olimpiados

Parvykę tautiečiai mielai laiką leidžia kaimo sodybose.                                                         
„Facebook” nuotr.
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Gegužės 12 dieną Vytauto Kasiu lio
dailės muziejuje Vilniuje atidaroma
paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos
koordinatės”. Ši jubiliejinė personalinė
V. Petravičiaus paroda – jau šeštoji
Lietuvoje. 

Parodą atidarė Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romual-
das Budrys, parodos kuratorė In-

grida Korsakaitė, dailininkas ir ko-
lekci nin kas Vaidotas Žukas, projekto
ko ordinatorė Regina Urbonienė, V.
Ka siulio dailės muziejaus vadovė Ilo-
na Mažeikienė. Renginio metu prista-
tytas ir parodos katalogas.

V. Petravičiaus (1906–1989) kūryba
– viena iškiliausių XX a. lietuvių gra-
fikos viršūnių. Dailininkas savitai
įkūnijo tarpukario lietuvių dailei iš-
kilusį siekį ilgaamžių liaudies kū-
 rybos tradicijų dirvoje ugdyti naują,
laiko dvasią išreiškiantį meną. Šios
nuostatos formavosi jam dar besi mo-
 kant Kauno meno mokyklos Adomo
Galdiko vadovaujamoje grafikos stu di-
joje. A. Galdikas skatino mokinių at vi-
rumą Vakarų dailės naujovėms, diegė
modernėjančią liaudies kūrybos me-
niškumo sampratą. 

Ankstyviesiems V. Petravičiaus,
kaip ir jo bendramokslių, estampams
būdinga lietuviško kaimo tematika,
daugeliui iš vaikystės gerai pažįstami
valstiečių darbo vaizdai. Meno mo kyk-
loje jaunuoliui nesisekė aka de minis
piešimas iš natūros, jis, kaip ne kartą
yra užsiminęs, norėjo kurti tik jam ži-
nomus savo pasaulius. Bai gus mo-
kyklą, iš tų jam atsiveriančių pasaulių
į jo grafiką įžengė keista se nių eisena,
šventinius vainikus iškė lusių moterų
ir trimituojančių bernų eitynės. Šis rit-
miškos sąrangos motyvas ir vėliau
kartosis V. Petravičiaus kūryboje. 

Veržlus jaunuolis tęsti studijų iš-
 vyko į Paryžių. Tuo metu jis, kaip vė-
 liau pats sakė, jautėsi nebe mokinys, o
laisvas kūrėjas, turintis savo liniją. Pa-
ryžiuje dar labiau išryškėjo savitas
grafiko braižas, sušiurkštinto pieši nio
autentika, o spontaniška vaizduo tės
raiška sutapo su Paryžiaus mo kyklos
dailėje įvairiausiais pavida lais gy-
vuojančio ekspresionizmo ir moder-
nistinės jo atšakos – primityvizmo – sti-
listika. 

Paryžiaus laikotarpiu V. Petravi-

V. Kasiulio dailės muziejuje –
jubiliejinė V. Petravičiaus paroda

Viktoras Petravičius Jono Kuprio nuotr. V. Kasiulio dailės muziejuje atidaryta V. Petravičiaus kūrybos paroda. ,,Viktoras Petravičius. Kūry bos koordinatės”. 

 čius sukūrė savo žymiausius tarpu ka-
 rio kūrinius – lietuvių liaudies pa-
 sakų „Gulbė, karaliaus pati” (1937) ir
„Marti iš jaujos” (1938) iliustracijas, iš
karto užėmusias reikšmingą vietą Lie-
tuvos knygos meno raidoje. Knygą
„Gulbė, karaliaus pati”, pasiūlius pa-
 čiam autoriui, rūpestingai išleido gar-
 bi bibliofilų draugija „XXVII knygos
mėgėjai” ir kartu su kitais savo leidi-
niais eksponavo Tarptautinėje meno ir
technikos parodoje, surengtoje 1937
m. Paryžiuje. Knyga pelnė pa rodos Di-
dįjį prizą spaudos meno kategorijoje. 

Ketvirtajame-septintajame de šimt-
 mečiuose V. Petravičius iliustravo lie-
tuvių rašytojų Sofijos Kyman taitės-
Čiurlionienės, Fausto Kiršos, Liū nės
Janušytės, Balio Sruogos, An tano Rūko
knygas. Sukūrė viršelius trims Kazio
Bradūno poezijos rinki niams. Kai ku-
rios iliustracijos paženklintos V. Pet-
ravičiui būdinga ekspresionistine ma-
niera. L. Janušytės sa ty rinio romano
„Korektūros klaida” iliustracijos įdo-
mios tuo, kad pavaizduoti romano vei-
kėjai yra tuomet Pa ryžiuje gyvenę jau-
ni lietuvių meni nin kai – Paulius Au-

gius-Augustinavi čius, V. Petravičius,
Juozas Miltinis ir, žinoma, pati L. Ja-
nušytė. Kaip ir ro mano tekste, iliust-
racijose netrūksta humoro, komizmo,
satyros blyks nių, o tai labai reta V. Pet-
ravičiaus grafikoje. 

Antrasis pasaulinis karas ir tai,
kad jam baigiantis teko pasitraukti iš
Lietuvos, sujaukė V. Petravičiaus gy ve-
 nimo ir kūrybos planus. Atsidūręs
Vakarų Vokietijoje, jis skausmingai iš-
gyveno gimtinės netektį. Vaizdavo
klaidžios pabėgėlių kelionės akimir kas
ir, pasitelkęs romantiškus tautos isto-
rijos, folkloro įvaizdžius, krikš čio niš-
kus simbolius, šlovino gimtąją žemę,
apgailėjo jos tragišką likimą.

1949 m. V. Petravičius su šeima
emigravo į Jungtines Amerikos Vals-
 tijas ir apsigyveno Čikagoje. Teko im-
tis įvairių fizinių darbų, nebelikda vo
laiko kūrybai. Tik šeštajame de šimt-
metyje V. Petravičius gavo daili nin ko
profesijai artimesnį dizainerio darbą
keliose Čikagos vitražo studijose, su-
kūrė ir mozaikų religine te matika.
Dažniausiai tai buvo užsako mieji, ne-
mažą paklausą turintys kū riniai. 1961
m. po ilgo tylėjimo pirmoje už Atlan-
to surengtoje personalinėje parodoje V.
Petravičius prabilo kontrastinga juo-
dų ir baltų dėmių, suplokštintų formų
kalba.

1978 m. Petravičiai įsigijo nedi delę
sodybą Union Pier vietovėje Mi chigano
valstijoje. Išsikraustęs iš Či kagos, at-
sidūręs gamtos prieglobstyje, aštuntą
dešimtį einantis dailinin kas patyrė
didžiulį kūrybinį pakili mą. 

Ant Michigano ežero krantų jis ap-
gyvendino baltų dievus, toteminius
galvijus ir paukščius. Didelio, daž-
niausiai vertikalaus formato, mo nu-
mentalios tektonikos, daugiabalsės ir
daugiareikšmės kompozicijos, įkūni-
jančios nuolatinį vitališką vyks mą,
erdvės ir laiko beribiškumą, lėmė aš-
tuntojo ir ypač devintojo dešimtmečių
V. Petravičiaus kūrybos dvasią. Ilgai-
niui jo estampuose įsi tvir tino spal-
vos. Vyravo neryškūs, skaid rūs tonai. 

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje
atsirado ekspresyvios šiurkštoko pa vir-
šiaus skulptūros, sukurtos iš be tono ir
medžio, įsirėžiančios į erdvę aštriu
kampuotu siluetu, dažnai – kaip ir
grafika – polichrominės. 

ELTAMartyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos

Jubiliejinė personalinė V. Petra vičiaus paroda – jau šeštoji Lietuvoje. 
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Suk, suk ratelį Baltimorės pusėn (1)
Susipažinkime su Šokių šventės šokių grupėmis

Šokėjai repetuoja. Žiūrovai lau kia. Šokių šventė jau beveik čia pat.
Artėjant šokių šventei dera paminėti šokių grupes, kurios ruošiasi
dalyvau ti XV Šiaurės Amerikos šokių šventėje Baltimorėje liepos
3 d. Visas grupes aptarti būtų sunku. Jų bus apie 50, tačiau reikė-
tų paminėti bent dalį, ypač tas grupes, kurios veikia jau ilgą lai-
ką. Žinoma, reikia pasvei kinti ir tas grupes, kurios įsikūrė nau jai
ir šokių šventėje dalyvauja pir mą kartą, ir tas grupes, kurios at vyksta
iš anapus Atlanto. Pradėkime nuo grupių iš toli – iš Lietuvos ir kitų
Europos šalių. 

Ansamblis ,,Ave Vita”, Kaunas, Lietuva

,,Ave Vita” – tai Kaune veikiančio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių
ansamblis. Jis įsikūrė 1946 metais. Nuo 1986 m. an sambliui vadovauja Kazimieras Kon dra-
tavičius. Šiuo metu jam talkina Silverija Gusaitė. Ansamblyje šoka, dainuoja ir groja apie 100
universiteto studentų. Į XV Šiaurės Amerikos šokių šventę atvyksta 42 ansamblio šokėjai, dai-
nininkai ir muzikantai.  

Ansamblis ,,Ave Vita” dalyvauja Kauno miesto, Lietuvos, Pasaulio lie tuvių šokių šven-
tėse ir Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje „Gaudeamus”. Ansamblis prieš 18 me -
tų surengė pirmąjį Kauno aukš tųjų mokyklų tautinių šokių ansamblių festivalį „Ei, studen-
te, sukis vė ju!” „Ave Vita” koncertavo įvai riuo se tarptautiniuose festivaliuose Lenki jo je, Vo-
kietijoje, Danijoje, Čeki joje, Slovakijoje, Portugalijoje, Olan dijoje, Turkijoje, Italijoje, Prancūzijo -
je ir Kroatijoje. 2007 m. ansamblis lai mėjo „Aukso paukštės” premiją, jis bu vo tais metais pri-
pažintas „geriausiu tautinių šokių ansambliu” Lietu voje. ,,Ave Vita” dalyvavo dainų šventė-
se Vilniuje 2009 ir 2014 metais. An samblio pasirodymas XV Šiaurės Ame rikos lietuvių šokių
šventėje Bal timorėje bus pirmasis ansamblio pa sirodymas Amerikoje. ,,Ave Vita” šokė jai ne
tik dalyvaus šventėje, bet dar žada surengti koncertus Wa shing tono, New Yorko ir Čikagos
lie tuvių bendruomenėms.  

,,Grandinėlė”, Panevėžys, Lietuva

1977 m. choreografė Zita Rimku vienė Panevėžio mieste įkūrė vaikų ir jaunimo tautinių
šokių grupę, ku riai 1992 m. buvo suteiktas šokių an samblio „Grandinėlė” vardas. Z. Rim kuvienė
,,Grandinėlėje” tebedirba ir yra šio ansamblio meno vadovė. An samblyje šoka daugiau nei
100 šokėjų.  

,,Grandinėlė” dalyvavo vienuolikoje Lietuvos ir Pasaulio lietuvių šokių švenčių ir 58 tarp-
tautiniuose šokių festivaliuose Europoje ir kitur. Ansamblis koncertavo Baltarusijoje, Latvi-
joje, Estijoje, Bulgarijoje, Lenki joje, Prancūzijoje, Olandijoje, Belgijo je, Vokietijoje, Anglijo-
je, Danijoje, Ita lijoje, Turkijoje, Kanadoje, Ispani joje, Meksikoje, Čekijoje, Slovakijoje, Austri-
joje, Kanarų salose, Graikijoje, Maroke, Portugalijoje, Ukrainoje, Suo mijoje ir Makedonijoje.
Ypač įsi mintinas buvo ansamblio pasirodymas 1992 metais Prancūzijoje, kai ,,Grandinėlės”
ansamblio šokėjai da lyvavo tarptautiniame vaikų šokių festivalyje. Niekada neišblės an samb-
liečių atmintyje susitikimas su po piežiumi Jonu Pauliumi II 1997 m. 2003 m. an samblis „Gran-
dinėlė” ap dovanotas Lie tuvos „Aukso paukšte”.  

,,Grandinėlė” jau šeštą kartą da lyvauja Šiaurės Amerikos lietuvių šo kių šventėje. Jos šo-
kėjai šoko X šven tėje Čikagoje, XI šventėje Toron te, XII šventėje Čikagoje, XIII šventėje Los
Angeles mieste ir XIV šventėje Bostone.  

,,Baltija”, Stokholmas, Švedija

,,Baltija” – tai lietuviškų tautinių šokių grupė Stokholme. Ansamblį 2003 metais įkūrė Jur-
ga Laurenči kie nė ir Evaldas Laurenčikas. Šiuo metu ansambliui vadovauja Jurga Lauren či-
 kienė. ,,Baltijos” šokėjai šoka jau tradicija tapusioje lietuvių, latvių ir estų bendruomenių or-
ganizuojamoje kasmetinėje Baltijos šalių dienoje. Ansamblis yra koncertavęs ne tik Švedi-
joje, bet ir Olandijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystė je. 2008 m. ansamblis kon-
certavo Lie tuvos ambasadoriaus rezidencijoje, kur vyko susitikimas su LR prezidentu Valdu
Adamkumi jo oficialaus vi zi to Šveidijoje metu, ,,Baltija” dalyvavo dviejose šokių šventėse Lie-
 tuvoje – 2009 m. ir  2014 m. 

Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje ,,Baltija” pasirodo jau antrą kartą.  2012 m. ,,Bal-
tijos” ansamblis šo ko XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Bostone.  

,,Versmė”, Londonas (Didžioji Britanija)

Lietuvių krikščionių bažnyčios Londone tautinio šokio ansamblis ,,Versmė”, kuriam va-
dovauja choreo grafė Teresė Burdyn, susikūrė 2011 metais. Ansamblis dalyvauja tradici niuose
lietuviškuose renginiuose Ang lijoje – Vasario 16-osios minėji muo se, Sekminių, Joninių šven-
tėse. Londoniečiai antrą kartą dalyvauja Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šo kių šventėje.
Pirmą kartą ,,Vers mės” šokėjai Amerikoje šoko XIV šventėje Bostone 2012 metais. 

,,Versmė” 2013 metais dalyvavo tarptautiniame kultūrų festivalyje Anglijoje. 2014 me-
tais ,,Versmės” šo kėjai šoko Lietuvos dainų ir šokių šven tėje Vilniuje. 2015 metais ,,Vers mė”
dalyvavo tarptautiniame tautinių šokių festivalyje Graikijoje ir tarptautiniame šokių festivalyje
Lon done. 

,,Vija”, Izraelis

Šokių kolektyvas ,,Vija” įkurtas 2015 m. Šiuo metu grupėje yra de vynios šokėjos: įvai-
rių profesijų mer ginos ir dvi moksleivės. Repertuare – tik autentiški lietuvių liaudies šo kiai.
,,Vija” naudojasi gerai žinomų lie tuvių autorių kūrinių choreografija ir daug dėmesio skiria
autentiškam XX amžiaus Aukštaitijos regiono kos tiumui. Grupės ,,Vija” pagrindinė už duotis
yra lietuvių liaudies šokio po puliarinimas ne tik Izraelyje, bet ir kitose šalyse. Nors ,,Vija” yra
labai jau na merginų grupė, tačiau aktyviai ruošiasi atstovauti Izraeliui lietuvių šokių festivalyje
Baltimorėje 2016 m. vasarą. Grupės meno vadovė yra Daiva Sakal.

Parengė Rimas Černius
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atkelta iš 1 psl.

Suvažiavimą atidarė LF tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas. Lietuvos
himną sugiedojo Maironio lituanisti-
nės mokyklos 4 klasės mokiniai, pa-
ruošti mokytojų Loretos Lagunavičie-
nės, Violetos Daukšaitės ir muzikos mo-
kytojos Revitos Durtinavičiūtės. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos direktorius kun. Algis Baniu-
lis, SJ sukalbėjo invokaciją, dėkodamas
visiems, prisidėjusiems prie LF veiklos
per tuos 53 metus ir prašydamas Dievo
laiminti tolimesnę jų veiklą. LF Garbės
komiteto narė Marija Remienė uždegė
žvakelę nuo praėjusio suvažiavimo
mirusiųjų LF narių atminimui pa-
gerbti, o kun. A. Baniulis, SJ perskai-
tė jų pavardes. Per salę nuvilnijo ato-
dūsis – sąrašas ilgas, ilgesnis, nei ti-
kėtasi. Bet yra ir gera žinia – naujų LF
narių skaičius auga ir kasmet vis la-
biau viršija Amžinybėn išėjusių narių
skaičių. 

Suvažiavimą pasveikinęs Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas pastebėjo,
kad jis pirmą kartą kalba kaip šios šei-
mos – Lietuvių Fondo – narys. ,,Fondas
auga, ir tai rodo, kad jis pastatytas ant
teisingų pamatų, – sakė M. Gudynas. –
Tuo pačiu tai nauji iššūkiai, nes šian-
dien Fondas gali padaryti daug dau-
giau. Džiaugiuosi, kad Fonde prasidė-
jo diskusija, kaip ir ką galime padary-
ti daugiau. Ta diskusija turėtų peraugti
į diskusiją – kas mes esame, galbūt Lie-
tuvių Fondas turi tapti visos globalios
Lietuvos fondu?”

JAV LB Krašto valdybos (KV) pir-
mininkės Sigitos Šimkuvienės sveiki-
nimą perskaitė KV vicepirmininkas
Juozas Kazlauskas, vieno iš LF ,,tėvų”
– LF tarybos garbės pirmininko dr. An-
tano Razmos laišką Fondo nariams
per skaitė Ramona Steponavičiūtė-Že-
maitienė. Buvo perskaityti ir PLB pir-
mininkės Dalios Henke bei buvusio LR
ambasadoriaus JAV ir Meksikai Žygi-
manto Pavilionio atsiųsti sveikinimai. 

LF suvažiavimo sekretorė Milda
Davis perskaitė sutrumpintą 2015 m.
suvažiavimo protokolą, kuris buvo pa-
tvirtintas. Registracijos komisijos pir-
mininkas Dalius Vasys pranešė, kad su-
važiavime dalyvauja 308 nariai su 9 352
balsais (įskaitant užsiregistravusius
paštu). 

Suvažiavime kalbėjęs LF tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas pranešė,
kad 2015 metų pabaigoje Fondo kapitalą
sudarė daugiau kaip 39 mln. dolerių –
tai užtikrina tolimesnę paramą lietu-
viškai veiklai. Pasidžiaugęs, kad ,,kaip
grybai po lietaus” dygsta naujos JAV
LB apylinkės, tarybos pirmininkas
sakė, kad tai reiškia ir naują rūpestį –
kaip patenkinti visus prašymus. Vien
šį pavasarį jų sulaukta per 200. Galvo-

Lietuvių Fondas auga ir atsinaujina

jant apie ateitį būtina, kad LF narių
skaičius ir kapitalas augtų, – sakė S.
Čy vas.  

Tarybos pirmininkas padėkojo už
darbą ilgamečiui Finansų komiteto
pirmininkui Rimantui Griškeliui, ku-
ris nutarė pasitraukti iš šių pareigų, ir
Vytautui Naručiui, kuris Pelno skirs-
tymo komiteto pirmininko kėdę užlei-
džia jaunesnės kartos atstovui, (bet
pasilieka dirbti komitete). ,,Smagu
buvo pirmininkauti”, sakė V. Narutis.
Išsami Pelno skirstymo komiteto in-
formacija (su skaičiais, lentelėmis ir
nuotraukomis) paskelbta leidinyje
,,Liepsna 20116”. 

LF tarybos pirmininkas S. Čyvas
savo kalboje pagerbė ir praėjusiais
metais mirusio vieno iš LF įkūrėjo dr.
Kazio Ambrozaičio atminimą. 

Dėl šeimyninių aplinkybių suva-
žiavime nedalyvavusio LF valdybos

pirmininko Mariaus Kasniūno prane-
šimą perskaitė valdybos vicepirmi-
ninkė Daiva Litvinskaitė. Jame pažy-
mėta viena naujovė. Kadangi vis dar
toli gražu ne visi žino apie LF veiklą,
buvo paprašyta, kad visi paramos ga-
vėjai apie tai viešai paskelbtų – per
spaudą ar kaip kitaip. Tokiu būdu bus
garsinamas LF vardas ir jo veikla.

Finansų komiteto pirmininkas Ri-
mantas Griškelis, skaitydamas savo
paskutinį komiteto pirmininko pra-
nešimą, juokavo: ,,Jeigu aš šlubuoju, tai
nereiškia, kad Fondas šlubuoja.” Jis pa-
aiškino, kad prieš pusmetį vos nepra-
radęs kojos, bet sumanių daktarų dėka
gyjantis. Taip ir su Fondu – ekonomi-
kos griūtis prieš 8 metus  sumanių spe-
cialistų buvo sustabdyta. R. Griškelis
pastebėjo, kad peržengus 25 mln. ka-
pitalo ribą fondai įgyja kitą statusą ir
jų investavimo galimybės tampa žymiai

platesnės. Jis taip pat sakė, kad lietu-
viškose organizacijose vyresnieji per
ilgai užsibūna savo postuose ir ragino
užleisti vietas jaunimui. 

Suvažiavimo dalyviai taip pat iš-
klausė iždininko Vytenio Kirvelaičio ir
Kontrolės komisijos pirmininkės Rū-
tos Stropus pranešimus. Patvirtinus
pranešimus, vyko diskusijos.

Šiame suvažiavime, kaip žinia,
vyko rinkimai į LF tarybą ir į LF
Kontrolės komisiją. Nominacijų ko-
miteto pirmininkė Audronė Karalius
supažindino suvažiavimo dalyvius su
kandidatais Į LF tarybą ir Kontrolės
komisiją. Pasibaigus 5 LF tarybos na-
rių 3 metų kadencijai į LF tarybą iš 8
kandidatų buvo renkami 5 nauji nariai.
Į Kontrolės komisiją nariai kandida-
tuoja vienerių metų kadencijai. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininkė R.
Steponavičiūtė-Žemaitienė pranešė
balsavimo rezultatus. Į LF tarybą iš-
rinkti: Saulius Čyvas (7 418), Arvydas
Tamulis (7 236), Vytautas Narutis (6
120), Agnė Vertelkaitė (6 006) ir Darius
Sabaliūnas (5 294). Kandidatais liko:
Raimundas Šilkaitis (2 828), Dainius
Vaidila (2 772) ir Jonas Prunskis (2 376).
Kontrolės komisijoje dirbs Ričardas
Chiapetta, Rimas Kapačinskas ir Vacys
Šaulys (čia balsai nebuvo skaičiuojami,
nes buvo 3 kandidatai į 3 vietas).  

Pasibaigus suvažiavimui vyko LF
tarybos posėdis. LF tarybos pirmi-
ninku perrinktas Saulius Čyvas, val-
dybos pirmininku – Marius Kasniūnas. 

,,Draugo” info

LF suvažiavimo dalyviai tylos minute pagerbė Amžinybėn išėjusius LF narius. Arūno Klibo nuotraukos

Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtokai su mokytojomis gieda Lietuvos himną. 

Suvažiavimą sveikina LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Prezidiume sėdi
(iš k.):  LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas, LF Garbės komiteto pirmininkas Arvydas Ta-
mulis ir sekretorė Milda Davis. 
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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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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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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

www.draugas.org

Sudoku Nr. 104
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čai

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

PARDUODA

Didysis naudotų daiktų išpardavi-
mas šeštadienį, gegužės 14 d. nuo 9
val. r. iki 4 val. p. p. ir sekmadienį,
gegužės 15 d. nuo 10 v.al r. iki 4 val.
p. p. Francis W. Parker School, Lincoln
Park, 2233 N. Clark St., Webster. Įvai -
rūs daiktai kiekvienam, žaislai, elektros
prekės, baldai, meno dirbiniai ir daug
daug visko. Dėl informacijos skam-
binti 773-797-5516. Parduoda me
tik už grynus pinigus.,,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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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

– Ar daugiausiai dalyvauja įmo nės? 
– Forumo dalyviai yra trijų rūšių:

įmonių atstovai, universitetų atstovai
bei institucijų, susijusių su gyvybės
mokslų sektoriaus politikos formavi-
mu, atstovai. Didžiausia dalis daly-
vių, maždaug 50 proc., yra iš įmo nių,
kadangi renginys skirtas verslo plė-
tojimui. Siekiame, kad Lietuvos kom-
panijos susirastų part nerius ir klien-
tus. Taip pat nori me, kad mūsų moks-
lo institucijos su sirastų tarptautinius
partnerius bendroms iniciatyvoms,
tyrimams ir projektams.

– Dauguma šio straipsnio skai tytojų gy-
vena JAV, todėl gal galite pa minėti keletą
Amerikos kompanijų, planuojančių dalyvauti
fo rume? Taip pat didžiausias Lietu vos įmo-
nes, ketinančias būti ren gi nyje?

– Iš JAV pusės kalbamės su „Ther -
mo Fisher”, „MassBio”, Akron Global
Business Accelerator ir kitais. Iš Lie-
tuvos ruošiasi dalyvauti Inova tyvios
medicinos centras, „Femtika”, „Bio-
mapas”, „Biotechpharma”, „Fe ren -
 tis”, „Profarma” ir daug kitų.

– Kurie Lietuvos universitetai pir-
mauja gyvybės moksluose? 

– Pirmauja trys universitetai. Tai
yra Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetas Kaune, Vilniaus universi te-
tas, Kauno technologijos universi tetas.
Kalbant apie Vilniaus universi tetą rei-
kėtų paminėti šiais metais ati darytą
Jungtinį gyvybės mokslų centrą. Jame
sutelkti Biotechnologijos ir Bioche-
mijos institutai bei Gamtos moks lų fa-
kultetas. Centras kuria stip rią gyvybės
mokslų bazę Vilniaus universitete,
nes anksčiau minėtos įstaigos buvo ke-
liose skirtingose Vil niaus vietose. Ti-
kimasi, kad sprendimas visus juos su-
jungti paskatins tarp disciplininį ben-

dravimą ir atei ty je Vilniaus universi-
tetui padės už sitikrinti vadovo poziciją
gyvybės moks lų srityje Lietuvoje.

– Minėjote, kad forume vyks startuo-
lių sesijos. Ar daug startuo lių dalyvauja ir
gal galite papa sakoti, kaip vyks minėtos se-
sijos?

– Į kiekvieną „Life Sciences Bal-
 tics” forumą gauname apie 40 startuo -
lių prašymų dalyvauti verslumo kur-
suose (Entrepreneurship courses). Ma-
tome, kad norinčiųjų skaičius auga –
prie to prisideda kuriama in frastruk-
tūra ir bendras sektoriui ski riamas dė-
mesys.

Startuolių sesijos vyks tris dienas.
Dvi dienas iki konferencijos startuoliai
turi intensyvius mokymų kursus pra-
dedančioms verslą įmonėms. Šių kur-
sų metu dalyviai supažindinami su pa-
tentavimo niuansais, mo komi, kaip
geriau prisistatyti, pa rengti verslo
planus, ieškotis partnerių, kaip ben-
drauti su investuotojais – visa tai įžval-
gos, ypač naudingos pra dedantiems
verslą. 

Trečią dieną startuoliai renginio
metu daro prisistatymus prieš komi siją.
Geriausiai pasirodęs startuolis vyks sta-
žuočių programai į Akron Glo bal Bu-
siness Accelerator Ohio valstijoje.

– Ką dar turi žinoti planuojantys da-
lyvauti forume?

– Lietuva per pastaruosius pen ke-
rius metus padarė milžinišką pažangą
gyvybės mokslų srityje ir mes neža da-
 me sustoti. „Life Sciences Baltics” yra
puiki proga pirmiesiems susitikti, pa-
žinti ir užmegzti ryšius su Bal tijos
šalių gyvybės mokslų atstovais, kurie
dar nėra labai matomi pasau liniame
gyvybės mokslų žemėlapyje, bet mes
ten tikrai atsirasime.

Forumas
„Life Sciences Baltics”
Atkelta iš 3 psl.

2014 m. ,,Life Sciences Baltics” forumo dalyviai turėjo apie ką pasikalbėti.

Čikagietis Rimantas Grabliauskas
išgelbėjo savo bičiulio gyvybę

Jason ir Rimantas (d.) Colorade porą savaičių prieš Jason pirmą insultą.
Nuotrauka iš Rimanto Grabliausko asmeninio albumo

Kiekvienais metais insultas pasi-
 glemžia arti 130 tūkstančių žmo-

nių. Jis gali ištikti bet ką, nesvarbu,
ko kio amžiaus žmogus bebūtų. 

22-ejų metų Jason McClellan žai-
 džia University of  Illinois at Chicago
krep šinio komandoje. Manytum, kad
jam tenka kovoti tik krepšinio aikš-
tėje ir mokslo arenoje. Deja … „Nieka -
da nemaniau, kad man taip gali atsi-
tikti”, – sako Jason.  Per tris mėnesius
McClellan ištiko du insulto prie puo-
liai. Pirmas užklupo jį namuose Co-
lorado valstijoje, o antrasis – Čika goje,
name, kuriame jis gyvena su sa vo ge-
riausiais draugais.

„Iškart supratau, kas įvyko. Šūk-
 te lėjau kitam savo kambariokui, pra-
 šydamas skubios pagalbos”, – pasa-
kojo Rimantas Grabliauskas, gyve-
nantis kartu su Jason.

Būtent tai išgelbėjo Jason gyvy-
bę.

University of  Illinois ligoninės
neu rochirurgas Ali Alaraj operavo
McClellan. Nors gydytojas mano, kad
sunku prognozuoti, kada gali ištikti
insultas, yra didesnės rizikos žmonių
grupės. „Vis dažniau matome jau-
nesnius pacientus, kuriuos ištinka
prie puolis. Riziką padidina cukraligė,
aukš tas kraujo spaudimas bei rūky-

mas – pastarasis dažnas reiškinys
tarp jaunimo. Tokius pacientus mes
vis dažniau ir matom”, –  aiškina dak-
taras Alaraj. Insulto požymiai – nu svi-
 rusi galva,  sustingusios rankos ar ko-
jos ir sulėtėjusi kalba.

Praėjus septyniems mėnesiams
po McClellan antrojo priepuolio, jo
būk lė gerėja, tačiau jam tenka susi-
gyventi su jos požymiais. „Mano kal-
 ba truputį pasikeitė.  Šiek tiek sun-
kiau aiškiai tarti žodžius, kai ben-
drauju su kitais. Tačiau kasdien ro-
dau pažangą”, – sako Jason.

Jis tikisi, kad jo istorija atkreips
žmonių dėmesį, jog insultas gali iš tik-
 ti bet ką ir bet kada. Jis dėkingas savo
kambariokams, kad jie buvo pa si-
ruošę jam pagelbėti. „Negalėčiau
jiems giliau išreikšti savo padėkos.
Juk jiedu išgelbėjo mano gyvybę”, –
su šypsena veide pasakoja Jason
McClellan.

Rimantas yra čikagiečių muzikų
Rimo ir Jūratės Grabliauskų sūnus.
Pagarba tėvams, krikščioniškai išau -
ginusiems puikų vyrą. Šaunu, jog
tarp mūsų yra tokių jautrių ir padė-
ti pasiruošusių žmonių, kaip Riman-
tas!

Pagal internetinius pranešimus pa-
rengė Raimundas Marius Lapas

Nijolė Urba, gyvenanti Chicago Ridge, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Dalia Trakis, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Romualdas Veitas, gyvenantis Milton, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį
ir dosniai remiate.

Stasė Obelenis, gyvenanti Novelty, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką
žodį išeivijoje.

Elena Jasinevičius, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.
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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

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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
dr. ALBINAS 

GARŪNAS

1914.01.19–2006.05.30

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos sekmadie nį,
gegužės 22 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemont, IL.

Maloniai prašome prisiminti a. a. Albiną savo maldoje ir kvie -
čiame dalyvauti šv. Mišiose.

Liūdinčios dukros Rūta Sula ir 
Dalia Sadauskienė,  ir jų šeimos

Po 200 dolerių:
Aušra M. Babickienė, Richmond

Hts, OH garbės narė, iš viso 1,000 dol.
Birutė Baltrus, Lake Forest, IL, iš

viso 200 dol.

Po 100 dolerių:
Janina Mikulionienė, Sterling

Heights, MI, garbės narė, iš viso
3,800 dol.

Kęstutis ir Ramutė Tautvydai,
Greenbank, WA, iš viso 800 dol.

Po 50-40 dolerių:
Gražina Kenter, Danbury, CT,

garbės narė, iš viso 4,050 dol.

Algimantas ir Teresė Landsber-
giai, Upper Marlboro, MD, garbės na-
riai, iš viso 1,240 dol.

Arvydas ir Daiva Barzdukai,
Falls Church, VA, garbės nariai, iš
viso 1,050 dol.

Po 20-25 dolerių:
Živilė V. Gimbutaitė, Lucerne

Valley, CA iš viso 165 dol.
Birutė Petrulienė, Daytona Be-

ach, FL, iš viso 20 dol.

Draugo fondas už aukas visiems
nuoširdžiai dėkoja

Pavasario žiedai ir Draugo fondas
Išeivijoje mūsų lietuviška spauda yra kaip pavasario žiedai, atgaivi -

nantys mumyse norą būti savimi, gyventi, kurti ir džiaugtis, pamirš-
tant ap linkos, kasdienio gyvenimo sunkumus.

Įvairiomis progomis gėlėms mes išleidžiame  nemažai pinigų. Ne-
gai lėkime  jų  ir mūsų lietuviškai spaudai – šie žiedai žydės visus  me-
tus.

Pavasario žiedai nuvysta. Deja, mes negalime leisti nuvysti
mūsų spaudos žiedams, mūsų laikraščiams, ypač laikraščiui ,,Drau-
gas”, kuris gyvuoja jau nuo 1909 metų. Jo ,,že mė”, jo pamatas yra Drau-
go fondas (DF). Nepagailėkite paremti DF per pavasario vajų – bent
jau tokia suma, kokią  išleidžiame pavasario žiedams.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

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.

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.

Pavasario vajaus įnašai



16 DRAUGAS2016 GEGUŽėS 14, ŠEŠTADIENIS

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

� JAV LB Lemonto Socialinių reikalų sky-
rius gegužės 18 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite pažintinį filmą apie Lietuvos pa-
jūrį bei dokumentinę juostą apie aisčių-bal-
tų gentis.

� Visi išsiilgę meno iš Lietuvos kviečiami
į Loros Juodkaitės šokio teatro spektaklį „At-
mintis” 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 svetai-
nėje: http://www.sfiaf.org/lora_juodkaite.

� Gegužės 21 d., šeštadienį, Baltijos jė-
zuitų plėtros projekto tarybos narys Tadas
Birutis kviečia į paukščių stebėjimo išky-

lą „Tėvo Saulaičio takais” Lemonto apylin-
kėse. Norinčius dalyvauti prašome pranešti
el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba
palikti žinutę tel. 630-243-6234.

� Birželio 5 d., sekmadienį, įvyks Čikagos
ir jos apylinkės Ateitininkų šeimos šven-
tė. Šventė prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis
Pal. Matulaičio misijoje. 10:30 val. r.
PLC didžiojoje salėje – iškilmingas posė-
dis. Visi kviečiami dalyvauti!

� Kviečiame dalyvauti žygyje „Už sveiką
ir blaivią Lietuvą!”  birželio 12 d., sekma-
dienį, 11 val. r. NYC Central Park. Žy-
giuosime iki 85 St. ir grįšime ratu prie star-
to. Suruošime pikniką – atsineškite už-
kandžių. Renkamės 59 St. – Columbus Circ-
le prie gaublio. Kas turite, pasipuoškite lie-
tuviška atributika. Visi labai laukiami!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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.

Nuoširdžiai sveikiname
Lietuvos šaulių sąjungos

išeivijoje vadą 
Julių Rūtenį Butkų,

švenčiantį garbingą 
80-ąjį jubiliejų.

Ne skambiais žodžiais, 
o prasmingais darbais
Jūs Tėvynę mylite.
Sveikatos, sėkmės, 

ir visa to, 
kas įprasmina žmogų.

Išeivijos šauliai 
2016 m.  gegužis

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE – Manchester, MI
š. m. rugpjūčio 7–14 d.  

Pradedantiems, pažengusiems ir norintiems patobulinti savo kalbą.
Jūsų amžius ir išsilavinimas nesvarbu.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu: ausreles@comcast.net

Gegužės 11 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje ir Pasaulio lietuvių centre lankėsi
organizacijos Civil Affairs Team iš Fort Bragg, NC atstovai. Svečiai atvyko susipa-
žinti su lietuviais išeivijoje ir jų veikla, nes už pusmečio jie vyks į Lietuvą. Grupę
lydėjo ir su mūsų diasporos veikla supažindino JAV LB prezidiumo pirmininkas
Juozas Polikaitis. 

Svečiai: CPT Steven Berry, SFC Genovia Ridgway, SSG Jeffrey Rucker, SSG Alfred
Cianferano su Pasaulio lietuvių centro direktoriumi Artūru Žiliu (antras iš d.), valdybos
pirmininku Linu Gyliu (d.) ir Juozu Polikaičiu (antras iš k.). Dainos Čyvienės nuotr.

Mielos mamytes, tėveliai, močiutės, se-
neliai ir vaikeliai! Šį rudenį Floridoje pla-
nuojame atidaryti dar vieną lietuvišką mo-
kyklėlę. Norinčius leisti vaikučius į mokyk-
lėlę kviečiame registruotis el. paštu: daly-
ciukas@gmail.com arba tel. 630-402-
5828. Registruojame iki rugpjūčio 1 d. 

– JAV LB  Pietvakarių Floridos valdyba.

Svečiai Pasaulio lietuvių centre

Sielos muzika – ,,Sieloje”
Šis gegužės 6 d. koncertas Lietuvių dailės muziejuje Lemonte buvo kanklininkės
Kristinos Kuprytės atsisveikinimo su Amerika koncertas. Tuo tarpu – tikime, kad
Kristina vėl pas mus sugrįš. Jos kanklių muzikai abejingų nebuvo – visi klausytojai
prisimins tą kamerinį vakarą ,,Sieloje” kaip išties dvasingą ir pakilų. 

Jaunajai dainininkei Agnei Giedraitytei
įdomu išbandyti tradicinį lietuvišką inst-
rumentą, kuris gali taip įdomiai ir nebū-
dingai skambėti.

,,Visą kelionę mane supo vien stebuklai”, – šiltais susitikimais Amerikoje džiaugėsi Kris-
tina Kuprytė. Jono Kuprio nuotraukos

Ilgiausių metų!


