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cija balandžio 19 dieną Vilniuje ap-
tarė esmines transatlantinių santy-
kių stiprinimo kryptis, NATO aktua-
lijas, radiacinei saugai regione kilu-
sius iššūkius, santykius su Rusija,
Baltarusija, Ukraina, Pietų Kaukazo
ir Vidurinės Azijos šalimis. A. Ažu-
balis pažymėjo, kad JAV Kongreso
atstovų apsilankymai Lietuvoje jau
yra tapę nuolatiniais. Jie svariai pri-
sideda prie dvišalių santykių plėtoji-
mo, rodo JAV skiriamą dėmesį Bal-

tijos ir Vidurio Europos šalims. Mi-
nistras pabrėžė JAV dėmesio Euro-
pai svarbą.

„Šiais metais minint Lietuvos ir
JAV dvidešimties metų diplomatinių
santykių atkūrimo sukaktį, norėčiau
prisiminti JAV vykdytą plieninę Lie-
tuvos aneksijos nepripažinimo poli-
tiką ir paramą išlaikant Lietuvos
valstybingumo simbolį – diplomatinę
atstovybę Washington, DC”, – sakė A.
Ažubalis.

Vilnius (ELTA) – Jau tryliktus
metus Lietuvos muzikų rėmimo fon-
das organizuoja tarptautinį muzikos
festivalį ,,Sugrįžimai”, sukviečiantį į
gimtinę atlikėjus iš 26 Europos,
Amerikos ir Azijos valstybių. Balan-
džio 20-osios vakarą vienas iš festi-
valio renginių vyko Vilniuje, Stasio
Vainiūno namuose. Muzikos mylėto-
jus sukvietė išeivijos muziko, vargo-
nininko, dirigento, kompozitoriaus
Fausto Strolios (JAV) kūrybos va-
karas.

Lietuvių menininkų paroda Orlando, FL –
5 psl.

Vilniuje – Fausto Strolios kūrybos vakaras

Albertos Astraitės margučiai.

Vilnius (BNS, URM info) – Lie-
tuvoje šią savaitę lankėsi JAV respub-
likonų senatorių delegacija, vado-
vaujama Respublikonų partijos draus-
mės prižiūrėtojo Senate (angl. Repub-
lican Whip), antro pagal rangą Res-
publikonų partijos nario, Arizona
valstijos senatoriaus Jon Kyl. Vilniu-
je lankėsi keturi JAV Senato atstovai,
kurie susitiko su krašto apsaugos ir
užsienio reikalų ministrais, Seimo
pirmininke ir Lietuvos parlamento
nariais. Šiuo apsilankymu buvo sie-
kiama sustiprinti politinius, ekono-
minius ir žmonių tarpusavio santy-
kius tarp Lietuvos ir JAV valstybių.

Per senatorių susitikimus su
Lietuvos valdžios atstovais buvo ap-
tarti Lietuvai ir JAV aktualūs klausi-
mai Lietuvai pirmininkaujant De-
mokratijų bendrijai ir ESBO, taip pat
aptarti Lietuvos, kaip NATO ir ES
narės, indėlis į šias organizacijas.
Lietuvoje be J. Kyl viešėjo Alabama
valstijos senatorius Jeff Sessions,
Wisconsin valstijos senato narys Ron
Johnson ir Idaho valstijoje į Senatą
išrinktas Mike Crapo.

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis susitikime su Lietu-
voje viešinčių JAV senatorių delega-

Seimo pirmininkė Irena Degutienė (antra iš d.) susitiko su Lietuvoje viešinčia JAV res-
publikonų senatorių delegacija. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Jame dalyvavo Aušra Liutkutė (deš., sop-
ranas), Sandra Lebrikaitė (v., mecosopra-
nas), Birutė Asevičiūtė (fortepijonas).

ELTA nuotr.
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Šventos Velykos
yra brangiausia
visų krikščionių

šventė. Jei Kalėdos pri-
mena tik pirmuosius
Išganytojo žingsnius
mūsų žemėje, tai Vely-
kos kalba apie jo per-
galę prieš mirtį. Kalba
ir apie pergalę, nes Jė-
zus kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad turėtume gyvenimą.
Jis sako: ,,Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad
apsčiai jo turėtų” (Jn 10, 10). Kristaus prisikėlimo tikrovė
labiausiai atsiliepia į mūsų troškimą amžinai gyventi.

Apaštalas Paulius nurodo, kaip turime švęsti Vely-
kas. Jis kalba: ,,Švęskime šventes ne su senu raugu, ne su
blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros šir-
dies ir tiesos duona” (1 Kor 5, 8). Apaštalas ragina atmesti
blogį ir apsispręsti už gėrį bei tiesą.

Labai gaila tų brolių ir sesių, kurie ir šiose Velykose
nepajėgė ar nenorėjo išsivaduoti iš nuodėmės. Nesmer-
kiame jų, bet pavedame juos gailestingajai Dievo meilei.
Jeigu bus ištikimųjų, kurie nepaliaus belstis į Dievo Gai-
lestingumą, tikėkime, kad daugelis, šiandien gyvenančių
su nuodėmės raugu, prisikels gyvenimui ir galės švęsti
Velykas ne tik žemėje, bet ir amžinybėje.

Dauguma tikinčiųjų prieš Velykas susitaiko su Dievu
bei žmonėmis ir Kristaus Prisikėlimo šventę pasitinka
pilni džiaugsmo vienybėje su Prisikėlusiuoju. Būkite pa-
sveikinti, Kristaus broliai ir seserys, švenčiantys paties
didžiausio džiaugsmo, didžiausios pergalės žmonijos is-
torijoje atminimą. Niekas negali prilygti Kristaus prisi-
kėlimo džiaugsmui, nes jis kalba, kad už mus yra sumo-
kėta Dievo Avinėlio kraujo kaina ir dėl to esame pašauk-
ti ne mirčiai, bet gyvenimui.

Šiemetinės Velykos sutampa su pasiruošimu sutikti
labai džiugią žinią – Dievo tarno popiežiaus Jono Pau-
liaus II beatifikaciją. Tai Šventasis Tėvas, labai mylėjęs
Lietuvą ir daug prisidėjęs, kad greičiau mums išauštų
laisvės rytas. Šis didis popiežius yra ryškus pavyzdys, ką
žmogaus širdyje gali sukurti mirtį nugalėjęs Kristus.
Drauge jis yra pavyzdys, kaip reikia liudyti Prisikėlusįjį
net tuomet, kai aplinkui viešpatauja tamsa.

Pasaulyje buvo labai tamsu, kada 1978 m. Jonas Pau-

lius II buvo išrink-
tas į šv. Petro sostą.
Rytuose viešpatavo
totalitarinė siste-
ma, visomis prie-
monėmis skleidusi
bedievybę ir trypu-
si žmonių teises.
Vakaruose viešpa-
tavo mirties kultū-

rą pagimdęs sekuliarizmas, kurio veidą akivaizdžiai išvy-
dome sugriuvus geležinei uždangai. Tiek karinga bedie-
vybė, tiek vartotojiška sekuliari kultūra nešė dvasinę
mirtį ir sėjo neviltį. Tiek Rytuose, tiek Vakaruose tvyrojo
slogi dvasinė nuotaika. Kas galėjo pasipriešinti šiai blo-
gio jėgai, gaubiančiai pasaulį ir griaunančiai žmonių
dvasią? Išrinktas popiežiumi Jonas Paulius II prabilo į
krikščioniškąjį pasaulį, kviesdamas nebijoti blogio ir tų,
kurie skleidžia blogį. Jis apvažiavo kone visą pasaulį, ne-
aplenkdamas ir Lietuvos, ir visus kvietė į prisikėlimą bei
naujo pasaulio kūrimą. „Atverkite duris Kristui ir nau-
jiems ateities akiračiams”, – kvietė Jonas Paulius II lietu-
vius, vos nusimetusius ilgai trukusios okupacijos pančius.

Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II pavyzdys
akivaizdžiai liudija, kiek daug gali padaryti vienas žmo-
gus, jeigu jis gyvena ir veikia su prisikėlusiu Kristumi,
jeigu jo gyvenime herojiškai praktikuojamos tikėjimo,
vilties ir meilės dorybės.

Šv. Velykų proga noriu visiems palinkėti šviesaus gy-
venimo su prisikėlusiu Kristumi. Su apaštalu Pauliumi
linkiu ir raginu: ,,Laikykite save mirusiais nuodėmei, o
gyvais Dievui Kristuje Jėzuje” (Rom 6, 11).

Prisikėlęs Kristus kviečia ir mus prisiimti istorinę
misiją – prikelti Lietuvą naujam gyvenimui. Gyvenimui,
kuriame būtų gerbiamas žmogus ir nebūtų toleruojamas
blogis. Tenebaido mūsų nei patiriami sunkumai, nei jo-
kios vidinės ar išorinės blogio jėgos. Kas eina per gyveni-
mą su prisikėlusiu Kristumi, to negali išgąsdinti jokios
šio pasaulio galybės. Todėl ryžkimės būti Prisikėlimo
šviesos nešėjais savo šeimose, mokyklose, universitetuo-
se ir darbo vietose. Visa širdimi atsiliepkime į Jono Pau-
liaus II raginimą: „Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapoki-
te vartus Kristui!” Nebijokite siaučiančio blogio, nes su
mumis yra prisikėlęs Kristus!

Velykų misija –
liudyti Prisikėlusįjį
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

„Dėl šios priežas-
ties, kaip Aš esu Įsi-
kūnijimo Motina, taip
pat Aš esu ir Atpir-
kimo Motina, kuri šia
proga turėjo nuostabią
pradžią, tad matosi,
kad esu intymiai susi-
rišusi su savo sūnumi
Jėzumi; Aš bendrauju
su Juo Jo išganymo darbe, laike Jo kūdikystės, Jo vaikys-
tės, laike Jo paslėptojo trisdešimties metų gyvenimo Na-
zarete, Jo viešame gyvenime, laike Jo skausmingos kan-
čios ligi pat pabaigos kryžiumi, kur Aš aukojau ir kentė-
jau su Juo, priimdama Jo paskutiniuosius meilės ir
skausmo žodžius, kuriais Aš buvau atiduota visai žmo-
nijai kaip tikroji Motina’’ (Betanija 431, ,,Marija kalba
savo mieliesiems kunigams”).

Prieš mirdamas Jėzus dar padarė didįjį stebuklą – jis
prikėlė iš numirusiųjų Lozorių. Vyriausiasis kunigas Ka-
jafas pranašavo, kad Viešpats turi mirti už tautą. Šešioms
dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur
gyveno jo prikeltas iš numirusių Lozorius. Su savo mo-
kiniais Jėzus nuėjo į sodą, kur trumpai užtruko, nes žino-
jo, kas jo laukia. Kai pamatė daug žmonių su žibintais,
degalais ir ginklais, Jėzus paklausė: ,,Ko ieškote?’’ Jie at-
sakė: „Jėzaus Nazariečio.” „Tai aš esu”, – atsakė Jėzus.
Jie parpuolė ant žemės.

Simonas Petras turėjo kalaviją, kuriuo nukirto vy-
riausiojo kunigo tarno dešinę ausį. Jėzus sudraudė Petrą
ir tarė: „Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią Tėvas man
yra davęs?!’’ Žydų tarnai surišo Jėzų ir nuvedė pas Aną ir
Kajafą. Iš Kajafo namų jie nuvedė jį pas Pilotą. Buvo
ankstyvas rytas. Pilotas paklausė: ,,Kuo jūs kaltinate šitą
žmogų?’’ Jam atsakė: „Jeigu jis nebūtų piktadarys, mes
nebūtume tau jo atvedę.’’ Pilotas atsakė: ,,Tai teiskite jį
pagal savo įstatymą!’’ Žydai jam atsakė: ,,Mums nevalia
nieko bausti mirtimi.’’

Tada Pilotas pasišaukė Jėzų ir paklausė: „Sakyk, ką
esi padaręs?” Jėzus atsakė: „Mano karalystė – ne iš šio
pasaulio.” Pilotas paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?”
Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš
tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą.’’ Po
šių žodžių Pilotas tarė žydams: „Aš nerandu jame jokios
kaltės, aš jį paleisiu Velykų proga.’’ Žydai dar labiau
pradėjo šaukti, kad Velykų proga jis turėtų paleisti ne
Jėzų, o Barabą, kuris buvo plėšikas.

Kareiviai nu-
pynė vainiką iš erš-
kėčių, užspaudė jį
Jėzui ant galvos. Pi-
lotas dar kartą išė-
jo laukan ir pradė-
jo kalbėti žydams,
kad Jėzuje neranda
jokios kaltės. O žy-
dai pradėjo šaukti:

„Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus! Kas skelbiasi karaliumi,
tas nėra Ciesoriaus draugas.’’ Tai išgirdęs Pilotas išvedė
Jėzų laukan. Buvo Velykų išvakarės, apie šešta valanda.
Pilotas paklausė: ,,Nejaugi turiu nukryžiuoti žydų kara-
lių?” Aukštieji kunigai atsakė: „Mes neturime kara-
liaus.” Tuomet Pilotas atidavė jiems Jėzų nukryžiuoti.
Pilotas padarė užrašą: „Jėzus Narazietis, žydų karalius.’’
Aukštieji kunigai prašė nerašyti žodžių ,,žydų karalius”,
bet Pilotas atsakė: „Ką parašiau, parašiau.’’

Jėzus, nešdamas savo kryžių, ėjo į kaukolės vietą,
vadinamą Golgotą. Jį nukryžiavo kartu su kitais dviem.
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Klo-
pienė ir Marija Magdalietė, Juozapas iš Arimalėjaus, ku-
ris buvo slaptas Jėzaus mokinys, paprašęs Pilotą leisti
nuimti Jėzaus kūną. O Nikodemas atsigabeno apie šimtą
svarų miros ir slavino mišinio. Jie paėmė Jėzaus kūną ir
suvyniojo į drobules su kvepalais. Tenai buvo sodas, o so-
de – naujas kapo rūsys. Ten jie ir paguldė Jėzų.

Anksti rytą, sekmadienį, Marija Magdalietė atėjo
prie Viešpaties kapo. Viešpats Jėzus buvo jau iš numiru-
sių atsikėlęs, bet Marija verkdama Jo neatpažino. Jėzus
pradėjo jai kalbėti: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau
pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems:
‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jū-
sų Dievą’.’’ Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė moki-
niams, mačiusi Viešpatį ir ką Jis jai sakė.

Be abejo, Jėzus pasirodė savo Motinai Marijai, kuri
Jį pagimdė. Dabar Ji mums sako: „Jėzus, kuris išmokė
jus maldą, tą kasdieninę maldą, kuri iššauktų Jo kara-
lystę žemėje, pagaliau matys šios maldos išsipildymą: Jis
– karalius. Jis atstatys savo karalystę, ir ši kūrinija vėl
taps sodu, kuriame Kristus bus garbinamas, kur jo kara-
liškumas bus priimtas ir išaukštintas. Tai bus visuotina
malonės, grožio, harmonijos, vienybės, šventumo, teisin-
gumo ir taikos karalystė.”

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC – ,,Draugo” moderato-
rius.

Ką mums sako
Velykos
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC
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Didžiąją savaitę, prasidėjusią
Verbų sekmadieniu, nusitęsusią į
Velykų Tridienį, baigsime džiaugs-
mingu Viešpaties Prisikėlimu. Velyk-
naktį baigsis tylos metas. Velykų var-
pų gaudimas, džiaugsmingai skam-
bantis ,,Aleliuja”, Prisikėlimo slėpinys
ir viltis apjungs mus visus Velykų
rytą vyksiančiose Prisikėlimo šv.
Mišiose. Grįžę iš bažnyčios susėsime
prie velykinio pusryčių stalo, val-
gysime pašventintą margutį – der-
lingumo, gamtos pabudimo, žmo-
gaus dvasinio atgimimo simbolį.
Sakoma, kad pramušus margutį yra
atidaromas išėjimas gyvatei – gyvy-
bės ir vaisingumo nešėjai. O po
pietų prisiminsime senovės papro-
čius – ridensime margučius, vaikai
supsis sūpynėse, ieškos paslėptų
margučių, kuriuos jiems paliko Ve-
lykų bobutė. Antrąją Velykų dieną
eisime į svečius, dovanosime mar-
gutį vieni kitiems, linkėdami laimės,
sveikatos, džiaugsmo ir tarpusavio
supratimo.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis



Vakar gauto pašto krūvelėje įsi-
maišė kaimynui skirtas laiškas iš
Arbor Day Foundation. Apie šią

organizaciją buvau girdėjęs anksčiau, bet
dabar panorau daugiau apie ją sužinoti.
Pasirodo, kad JAV kasmet balandžio pas-
kutinį penktadienį švenčiama Medelių
diena (angl. Arbor Day). Jos sumanytojas
buvo J. Sterling Morton, žurnalistas iš
Detroit, kartu su kitais pionieriais 1854
metais atsikraustęs į Nebraska teritoriją. Jis ir jo
žmona mėgo gamtą, medžius ir savo naujus namus
apsodino medeliais, krūmais ir gėlynais. Kaip žur-
nalistas tą mintį populiarino spaudoje. Jo pastan-
gos buvo pastebėtos – nuo 1872 metų Nebraska pra-
dėjo minėti Medelių dieną. Dabar ta diena Ameri-
koje švenčiama turbūt visose valstijose, bet nebū-
tinai tą pačią dieną. Spėju, kad šįmet dauguma šią
dieną švęs balandžio 29-ąją. Kai kurie JAV prezi-
dentai Medelių dieną išskyrė specialiomis prokla-
macijomis, bet iki šiol oficialiai ji nėra pripažinta
viso krašto švente.

Tarptautiniu mastu daug kur yra minima ar
prisimenama Medelių diena, bet tikrai nėra su-
tartos vienos datos. Kai kur ji minima kovo mėne-
sį, kitur balandžio, dar kitur – kitais mėnesiais.
Dienos mintis paprasta – skatinti žmones auginti
medžius, krūmus, gerbti gamtą. Sekant ja, 2011 me-
tai yra paskelbti Tarptautiniais miškų metais. In-
ternete užtikau, kad pernai rudenį Lietuvoje įvyko
Medelių sodinimo diena, pavadinta ,,Eno Day”. Šį-
met prasidėjusi Tarptautinė miškų metų akcija pa-
sibaigs 2017 metais, kai Suomija švęs savo neprik-
lausomybės 100-ąsias metines. Iki tada pasaulyje
planuojama pasodinti 100 mln. medelių. Iki šiol jau
pasodinta 5 mln. medelių, Lietuvoje vadinamų so-
dinukais.

Aš su medeliais susipažinau dar vaikystėje,
kai mano tėvas, pradinės mokyklos mokytojas
Gustonių kaime prie Panevėžio, medinukais ap-
sodino gana nemažą plotą žemės prie mokyklos,

kurioje mes gyvenome. Aš jam padėdavau (o gal tik
po kojų painiojausi?) medelius persodinant bei
laistant, juos skiepijant, piktžoles ravint. Ta kaimo
idilė buvo nutraukta karo įvykių, amžinai mane
atskyrusių nuo tėvo. Tačiau visam gyvenimui li-
kau artimas gamtai, ypač sodams bei miškams.
Kai prieš 41 metus atsikėlėme į Lansing, Michigan,
žmonai Gražinai jos gimtadienio proga nupirkau
ir gale kiemo pasodinau uosio medelį, dabar išau-
gusį į storą ir aukštą plačiašakį medį. Jo šešėlis
gaubia beveik visą kiemelio plotą namo gale. Po
keleto metų ten pat pasodinau iš mamos Čikagoje
gautą vyšnių medelį, užaugusį ir daugelį metų
nešusį skanias vyšnias. Irgi iš Čikagos prie tvoros
buvau užveisęs agrastų krūmelius. Netoliese dar
pasodinau obelį, kriaušių ir persikų medelius.
Tuos vaismedžius pasodinau, bet jų neprižiūrėjau.
Su laiku jie sunyko. Gale kiemo, po namo pastoge,
buvau pasodinęs gyvatvorę iš eglaičių. Po kelioli-
kos metų ji atrodė labai pavargusi, tai teko tas ap-
karpytas elgaites išrauti.

Iš prie Dainavos jaunimo stovyklos gyvenusio
Adolfo Vasiulio nupirkau keturis berželius ir juos
pasodinau namo priekyje. Pasodinau ir palikau
Dievo valiai. Išsilaikė jie vieną vasarą ir nudžiūvo,
nes nebuvo laistomi. Pasimokinęs iš ten pat nupir-
kau naujus berželius, bet juos beveik kas dieną gir-
dydavau. Bijojau, kad vėl nenudžiūtų, bet nepagal-
vojau, kad gal persistengiu ir paskandinsiu. Mano
laimei, tie berželiai išaugo į rimtus beržus ir džiu-
gino pravažiuojančius ar pas mus atvykstančius.

Būdavo lengva kitiems nurodyti, kur gy-
vename. Sakydavome, kad įsukus į mūsų
gyvenamą gatvę reikia važiuoti iki ketu-
rių berželių svyruonėlių. Su laiku ar dėl
senatvės tuos beržus užpuolė kažkokia
liga. Jokio daktaro nekviečiau ir po kele-
to metų jie sunyko. Teko nupjauti. Tik
pernai nupjoviau ir kitą, tikrai didelį
klevą. Jis irgi buvo mano sodintas. Jokių
ligos požymių nepastebėjau, tik pernai

metais pavasarį jis neparodė jokių gyvybės ženklų.
Jam nupjauti reikėjo samdyti specialistus, nes ša-
kos buvo išsišakojusios apie elektros laidus. Kiek
anksčiau teko nupjauti dar vieną medį. Jo sodinu-
ką gavau iš rinkimuose į miesto seniūnus kandida-
tavusio piliečio. Prieš rinkimus jis ėjo po namus,
reklamavosi bei dalijo tuos sodinukus. Tai buvo
Michigan valstijos oficialus medis – baltoji pušis.
Ji augo ir vešėjo, bet tuo augimu su laiku užgožė ki-
tą netolimais esantį klevą, irgi mano sodintą. Šioje
dvikovoje laimėjo daugiau metų turintis klevas.

Sodindamas, augindamas medelius jutau ryšį
su gamta, ne kartą pastiprinusį mano ryšį su Tvė-
rėju. Šių metų Medelių diena dar laukia. Tai proga
peržiūrėti savo santykį su mus supančia aplinka,
su gamta bei joje gyvenančiais. Pavasarį tarsi nau-
jai atgimsta gamta, taip pat pavasarį švenčiame ne
tik gamtos, bet ir mūsų Išganytojo prisikėlimo
šventę – šv. Velykas. Ta proga noriu pasidalinti iš
kraštietės Mildos Švelnienės ir jos globojamos
Smilgių šv. Jurgio ateitininkų kuopos gautais ve-
lykiniais sveikinimais, kartu prie jų prisidėdamas
ir visiems skaitytojams linkėdamas džiaugsmingo
Aleliuja!

,,Kibirkštis!.. Ir sujudo širdis. Gyvybė!.. Ir su-
alsavo krūtinė. Jėga!.. Ir akmuo, it grumstas, nusi-
rito nuo kapo angos. Gyvasis – pro angą ir sargybą
užtvindė žmoniją Ryto žara. Tai Dievas palietė
žmonių paliestą žmogų, kad vėl juos liestų meilės
pergalė laiminančiom rankom” (Kęstutis Tri-
makas).
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LLAAIIŠŠKKAAII  

PIRMIEJI TRėMIMAI

Už keleto mėnesių minėsime 70
metų sukaktį nuo baisiųjų birželio
1941 m. trėmimų į Sibirą. Keletą kar -
tų ir ,,Drauge’’, ir kitur esu skaičiusi
pranešimus apie būsimus minėji -
mus. Ta proga Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejus rengia vaikų piešinių
parodą ,,Nepalaužta dvasia”. Puikus
projektas. Tik labai gaila, kad muzie-
jaus aprašymuose ir bendrai daug
kur rašant ir kalbant tie trėmimai
yra vadinami ,,pirmaisiais”. Tai vi -
siš  kai netikslu. 

1941 metų birželio 14–15 dienos
Lie tuvoje buvo iš tikrųjų siaubo die -
nos, kurių negalima užmiršti. Bet šie
trėmimai nebuvo ,,pirmieji”. Sovie -
tams okupavus kraštą 1940 metais,
vien tik liepos mėnesį buvo suimta ir
išvežta per 600 (kai kas skaičiuoja
dar daugiau) visuomenės ir politikos
vei kėjų. Areštai ir trėmimai dides-
niais ar mažesniais skaičiais tęsėsi
per visą pirmąją sovietų okupaciją
iki pat masinių trėmimų 1941 m. bir-
želio viduryje. 

Būtų daug tiksliau skelbimuose
ir kitur minint tuos 1941 m. birželio
14–15 dienų įvykius nevartoti jungi -
nio ,,pirmieji trėmimai” į Sibirą, bet
jį pakeisti į, pavyzdžiui, ,,masiniai
trėmimai” ar ,,šeimų trėmimai” ar į
kokį kitą, bet istoriškai tikslų sakinį.
Ypač dirbant su vaikais, jaunimu ar
minint tuos įvykius žiniasklaidoje
svarbu pristatyti istorinius faktus
tiksliai, neklaidinti. 

Neužmirškime ir pagerbkime
tuos, kurie tikrai buvo pirmieji trem-
tiniai ir kankiniai. 

Enata Skrupskelytė
Chicago, IL

GERIAuSIA byLA – TyLA

Neseniai, balandžio 2 dienos
,,Drauge’’ iš spausdintame straipsny-
je ,,Ar yra vietos lietuvių literatūroje
K. Kubilinskui?’’ Eglė Juodvalkė,
žvelgdama iš literatūrinio taško,
svarsto Kubi lins ko, Nėries ir pana-
šių, tautos išdavi kais tapusių rašy-
tojų įtraukimą į lie tuvių literatūrą.
Nors ir nesu litera tas ar rašytojas,
supratau, kad Juod valkė nelinkusi jų
įtraukti į mūsų li teratūros panteoną.
Visiškai su tuo sutinku ir dar noriu
pridurti, kad nor vegai Quisling neke-
lia į aukštybes ir gimnazijų jo vardu
nevadina, pran cūzai maršalo Petain
taip pat ne garbina, bet, kaip ir norve-
gai, mano, kad geriausia byla apie tai
yra tyla. 

Negaliu suprasti, kodėl ,,Vagos’’
leidykla leidžia dar vieną išdaviko
raštų laidą. 

Algis Raulinaitis
Burbank, CA

ATSILIEPIMAS į J. kARSOkO
LAIŠką

Noriu atsiliepti į Juozo Karsoko
laišką „Jėzuitų centre vaikus reikia
mokyti katalikų tikėjimo”, išspaus-
dintą ,,Drauge” 2011 m. balandžio
16 d.

Buvau labai nustebinta, sužino-
jusi, kad Jaunimo centre nėra tiky-
bos pamokų. J. Karsokas pritaria siū-
lymui įkurti katalikišką lituanistinę
mokyklą prie Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios, motyvuodamas
tuo, kad „nuo mažens atvedę vaikus į
mokyklą, įsikūrusią prie Katalikų
bažnyčios, sugrįžtume į Jė zaus Kris-

taus, Dievo Motinos sū naus, bažny-
čią”. Neaiški logika. To nega na. Tė-
vai privalo su vaikais dalyvauti šv. Mi-
šiose sekmadieniais ir patys žinoti ka-
talikų tikėjimo tiesas. Toliau laiško
autorius teigia: „Jaunesni žmonės pa-
 dėtų ilgėliau išlaikyti šią bažnyčią lie-
tuvių rankose.” Čia tai yra palai min -
ga mintis ir būtinas įsipareigojimas.
Šios vienintelės lietuviškos pa rapijos
Čikagoje išlaikymas turėtų būti kiek -
vieno lietuvio garbės reikalas. 

Svei kinu ir dėkoju J. Karsokui už
teiginį: „Jau vien Mišios aukojamos
lietuvių kalba, prisideda prie lietu-
vybės išlai kymo.” Iš tiesų pagalvo-
kime, ką šių laikų jaunos šeimos da-
rytų ateityje be lietuviškos parapi-
jos? Juk lietuvybės išlaikymu besirū-
pinantiems lie tuviška bažnyčia rei-
kalinga krikšty noms, vestuvėms, ki-
tų sakramentų priėmimui ir t. t. Bū-
tina labai rimtai visiems mums susi-
imti ir reguliariai dalyvauti šv. Mi-
šiose sekmadieniais ir įsipareigoti
finansiškai remti Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčią, nes pagal
sekmadienines rinkliavas matosi vis
didėjantis deficitas. Tuoj pri eisime
prie ribos, kai prarasime savo baž-
nyčią. 

Parapijos metinį biudžeto trūku-
mą padengia Čikagos arkivys kupija,
ir tai tampa parapijos skola su palūka-
nomis. Priėjus skolos ribą ir neįsten-
giant jos išmokėti, baž nyčia uždaro-
ma. Vien dėl šios priežasties buvo ir
dabar yra uždaroma daug bažny-
čių.

Kas dėl katalikų tikybos pamokų
Jaunimo centre ir dėl to, kad nėra mo-
koma tikyba, tai nėra visiška tiesa. Vai-
kai mokykloje paruošiami visiems
sak ramentams, jei tėvai to pageidau-

ja. Kas antrą šeštadienį atvyksta se-
selė Laimutė iš Lemont. Manyčiau,
kad mokyklos direktorė Jūratė Dovi-
lienė ir gerb. tėvas Antanas Gražulis,
SJ su rastų vietos šeštadienio tvarka-
raštyje ir tikybos pamokai. Tėveliai
turėtų to reikalauti. Bet jokiu būdu
neken kime pavyzdingai veikiančiai
Čika gos  litua nistinei mokyklai.

Salomėja Daulienė,
JAV LB Brighton Park apylinkės

valdybos pirmininkė

APIE ELGESį bAžnyčIOJE

Turiu omenyje dvi žmonių gru-
pes – jaunus tėvus ir kartais jų nera -
mius vaikučius ir vyresniuosius, ku -
rie įvairiai reaguoja į juos. 

Mano išmanymu, būtų geriau, jei
vyresnieji bažnyčios lankytojai tik
džiaugtųsi, jog tiek daug jaunų žmo-
nių ir šeimų ateina išklausyti sekma-
dieniais šv. Mišias, ir atjausti tuos jau-
nus tėvus, kurie visaip bando nura-
minti savo atžalas.

Bandau įsijausti į tų jaunų tėvų
padėtį. Man būtų tikrai sunku, sten-
giantis raminti vaikus, kada į mus
žvalgosi aplinkiniai. Geriau būtų to-
kiais atvejais steng tis susikaupti ir
nesižvalgyti ir kartais pasitaikančių
pastabų neduo ti, o pasimelsti, kad tos
šeimos ir to  liau gražiai augintų vai-
kučius, atsives tų juos į bažnyčią ir
pratintų prie ramesnio elgesio joje,
nors judriam vaikui Suma yra ilgo-
kas laiko tarpas ramiai išsėdėti. Tad į
tuos judrius, kartais garsius vaiku-
čius žvelkime su meile ir supratimu!

Aldona  Šmulkštienė
Marquette Park, IL

Balandžio 29-oji –
Medelių sodinimo diena
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Marius Kasniūnas nuo pat
jaunų dienų dalyvauja lietu-
viškoje veikloje: Korp! Neo-

Lituanikos ir Ateitininkų federacijos
organizacijose, kuriose ne tik veikė,
bet ir buvo valdybos narys, taip pat
Ateitininkų sendraugių sto vyklos
ruošos komiteto narys, pir minin kavo
,,Žiburėlio” Montessori priešmokyk-
linio amžiaus mokyklos tėvų komite-
tui, buvo Lietuvių Mon tesso ri drau-
gijos tarybos narys, Le mont Mairo-
nio lituanistinės mokyklos tėvų ko-
miteto pirmininkas, Dai navos sto-
vyklos tarybos narys, Pa saulio lietu-
vių centro (PLC) tarybos ir val dybos
narys. Lietuvių Fonde (LF)  M. Kas-
niūnas dirba jau nuo 2004 metų kaip
Tarybos narys ir Kontrolės ko misijos
narys, o nuo 2009 m. – jis LF valdybos
pirmininkas, atsakingas už visą ad-
ministracinį LF darbą. Pa gal profesi-
ją jis dirbo kaip kompiuterių ir tech -
nologijos skyriaus vedėjas ir vi ce-
prezidentas, šiuo metu yra techno -
logijos patarėjas ir nekilnojamojo
turto agentas.

LF raštinė yra įsikūrusi pirma -
me PLC aukšte, kur apsilankius vi-
sada vyksta darby metis. Šiuo metu
raštinėje vyksta didelė ruoša, mat
artėja laikas siųsti pranešimus ir bal-
savimo lapelius dėl Fondo metinio
suvažiavimo, kuris įvyks PLC, Le-
mont 2011 m. gegužės 7 d. 

– Gerb. Mariau, kokius darbus
dirbate šiuo metu LF raštinėje?

– Šiuo laiku raštinėje pilnu laiku
dirba dvi administratorės – Jūratė
Me reckienė, LF dirbanti septinti me -
tai, ir Vida Bieliauskienė, LF dirban-
ti ketverius metus; nepilnu laiku dir -
ba studentė Monika Mikulionytė. LF
raštinėje darbo tiek, kad, rodos, nie -
ka dos nėra laisvos minutės. Į raštinę
žmonės skambina iš visur ir su įvai -
riau siais klausimais. Skambina ne
tik nariai, labai daug skambučių su -
laukiame iš tų, kurie suranda mus
in ternete, įvedę žodį ,,lithuanian”.
,,Lithuanian Foundation” atsiranda
kaip vienas iš pirmų internetinės
paieškos at sa kymų. Klausimai kar-
tais yra tiesiogiai susiję su LF, o kar-
tais – tik bendri lietuvių visuome-
niniai klau  si mai. Šiuo metu raštinė-
je vyksta peržiūrėjimo ir pasiruoši-
mo darbai skiriant stipendijas. Rei-
kia suderinti rekomendacinius laiš-
kus, pažymėji mus iš mokyklų ir pra-
šymus su 84 skirtingais LF fonde-
liais. Fondelį s teigiant, aukotojas
dažnai įrašo į su tartį ypatingas sti-
pendijos sąlygas, ku rias reikia sude-
rinti su gautais prašymais. Žinoma,
sulaukiame la bai daug skambučių iš
studentų. Tuo pat metu vyksta ben-
drų paramos prašymų priėmimas,
kuriuos reikia užregistruoti. Kaip
tik tada yra redaguojamas LF pusme-
tinis laikraštėlis ,,Liepsna”, vyksta
metinis LF auditas. Prieš su važia-
vimą reikia atspausdinti ir visų na-
rių balsavimo, ir įgaliojimo lapus, pa-
tikrinti kiekvieno nario turimą balsų
skaičių. Po to reikia suskirstyti na-
rių balsus pagal šeimas, sudėti į vo -
kus ir išsiųsti. Kitu laiku rašomi laiš -
kai, ruošiami skelbimai, pildomi  val-
džios ir bankų reikalavimai.

– LF raštinės darbas nesi-

baigia išsiuntus nariams reika-
lingą inf or maciją apie suvažiavi-
mą. Reikia dar sudaryti ir paruoš-
ti suvažiavimo programą, ataskai-
tos dokumentus. Kas visą tą darbą
pa deda atlikti ir kaip ilgai jam
ruošiatės? 

– Visi LF tarybos komitetų pir-
mi nin kai turi paruošti savo metinio
dar bo aprašymą, kuris išspausdina-
mas ,,Liepsnoje”. Taip pat reikia pa -
ruošti komitetų pranešimus pristaty-
mui per patį suvažiavimą. Visas
derinimas ir medžiagos surinkimas
vyksta raštinėje. Tampame centru, į
ku rį suplaukia visa medžiaga, kuri
vėliau sudedama į vieną ataskaitą.
Viską rei  kia paruošti iki suvažia-
vimo die nos, visi duomenys turi pa-
siekti mus laiku, turi būti užbaigtas
auditas, surinkta vi sa reikalinga me-
džiaga. Iš tikrųjų ruo ša prasideda
apie 130 dienų prieš patį suvažiavi-
mą. 

– Daugelio mūsų JAV lietu-
viškų organizacijų veikla vyksta
visuomeniniais pagrindais. Ar bū -
tų įmanoma LF veikti ir išsi-
laikyti, dirbant tik visuomeni-
niais pag rin dais? Kokia dalis LF
veiklos vykdo ma dirbant savano-
riškai, o kuri dalis nuveikiama
darbuotojų, kurie LF darbą atlie-
ka labai profesionaliai?

– Geras klausimas, nes jis kyla
daž nai. LF kasdieninis darbas reika -
lauja susipažinimo su kompiuterinė -
mis sistemomis, duomenų bazėmis,
banke esančių lėšų tvarkymu inter-
netu. Taip pat reikia mokėti valdyti
pel no skirstymo ir stipendijų duome -
nų bazių kompiuterines sistemas, ku -
rios yra sudėtingos, bei palaikyti ryšį
su tų sistemų ,,aptarnautojais”. Jei
savanoriai galėtų pažadėti, kad kas-
dien tuo pačiu laiku galėtų būti ir pa -
dėti raštinėje ir išmoktų visas tas sis -
te mas valdyti, tai būtų galima sa va-
noriškai dirbti. Tačiau iš savanorių
yra labai sunku sulaukti tokio įsi-
pareigojimo. Užtat savanoriai galėtų
padėti su raštiškais darbais, taip pat
organizuojant renginius, išsiunčiant
laiškus ir pan. Bet šiomis dienomis
savanorių rasti yra sunku. Tie, kurie

jau dirba visuomeninį darbą, yra įsi-
pa reigoję kitur, o tuos, kurie jo nedir-
ba, sunku prikalbinti padėti. Aš, jau-
nas būdamas, mačiau, kaip tėvas dir -
bo visuomeninius darbus, kaip susi -
rinkdavo didesnė grupė žmonių pa-
dėti siun čiant laiškus, tvarkant kė-
des ir stalus prieš renginius, stovyk-
lose. Dabar atrodo, kad nedaug kas
randa tam laiko, yra mažesnis noras,
reikia iš toliau važiuoti, yra ir kitų
priežasčių. LF neša labai didelę at-
sakomybę prieš lietuvių visuomenę,
todėl stengiamės, kad visi darbai bū-
tų sąžiningai ir laiku at likti. O tai
reikalauja nuolatinių žmonių, kurie
būtų susipažinę su LF darbu ir tech-
nologinėmis sistemomis ir nuolat
būtų raštinėje.

– LF turi įvairių įsipareigoji -
mų ne tik savo nariams, bet ir JAV
valdžiai, ypač mokesčių mokėjimo
ir atsiskaitymo agentūroms. Kaip,

šalia asmeninio įsipareigojimo
šei mai ir savo profesijai, randate
lai ko visą darbą prižiūrėti? 

– Atrodo, kad laiko atsiranda, kai
atsiranda noras. Dirbti su organiza-
cija, kuri atlieka tiek gero,  yra ma-
lonu. Tada ir laiko kažkaip atsiran-
da. Aš as meniškai gaunu labai didelį
pasi ten kinimą, dirbdamas LF, kai
matau, kiek Fondas per tuos 49 metus
yra iš dalijęs lėšų paremti lietuvišką
veiklą, projektams, kurie kitaip gal
nebūtų bu vę įgyvendinti, ir kai ma-
tau, kiek studentų gavo paramą tęsti
savo mokslą. Į ateitį žiūriu optimis-
tiškai, ti kiu, kad toliau galėsime
augti ir stip rėti ir toliau padėti lietu-
vių visuo menei. Kai dirbau su prieš-
mokykli nio amžiaus ,,Žiburėlio” mo-
kykla, buvome sumanę keletą projek-
tų. Kreipiausi į Fon dą, ir jis mums
padėjo. Kai dirbau su Mai ronio mo-
kykla ir reikėjo išplėsti klases, nes
mokinių skaičius daugėjo, prašiau
Fondo pagalbos ir gavau. Kai dir bau
su Dainavos stovykla ir rei kėjo įgy-
vendinti projektus ten, kreipiausi į
Fondą ir gavau paramos. Tad dabar
atėjo mano eilė skirti Fondui, ką ga-
liu, skirti savo laiką. Esu op timistas
ir norėčiau, kad visi lietuviai pana-

šiai pasielgtų. Tie, ku rie ir jų vaikai
ėjo į lituanistines mo kyklas, kurie ir
jų vaikai šoka ir dai nuoja ansamb-
liuose, jie irgi galėtų pri si dėti prie
LF augimo. Gal kai kas ne turi laiko,
tokiu atveju labai mielai priimsime
jų aukas. O tie, kurie turi daugiau
laiko negu pinigų, savo darbais gali
prisidėti prie valdybos ir ta rybos.
Manau, kad mūsų visų gy venimus
LF vienai ar kitaip yra pa lietęs – gal
netiesiogiai, per Fondo remiamas
mokyklas, bendruo menės projektus,
kitų organizacijų pa ramą ir t. t. Yra
sakoma, kad reikia viso miestelio,
kad būtų sukurta gerovė, nes visa
visuomenė veikia išvien, ir kiekvie-
nas prisideda kokiu nors naudingu ir
reikalingu įnašu. Mūsų lietuvių
visuomenė yra kaip tas di delis mies-
telis, ir mūsų gerovė turėtų pri-
klausyti nuo visų. LF yra didelė to
lietuvybės miestelio dalis, todėl pra-
šome visų pri sidėti jį išlaikant.

– Kiek šiuo metu yra LF narių?
Kaip nariai pasiskirsto tarp tų,
ku rie aktyviai dalyvauja ir remia
LF, ir tų, kurie nėra aktyvūs rėmė-
jai, bet yra nariai? Taip pat įdomu
sužinoti, kiek yra jau mi rusių
narių? Kas atsitinka su bu vusių
narių mandatais?

– Šiuo metu yra 7,717 užregist -
ruo tų narių (paaukojusių 100 dol. ar
daugiau) ir per 1,000 narių kandidatų
(paaukojusių 10–99 dol.). Mūsų duo -
menų bazėje pažymėti kaip aktyvūs
ir paštu pasiekiami yra 3,522 pilna -
tei siai (galintys balsuoti) nariai.
Jiems siunčiami balsavimo lapai ir
įgaliojimai. Vienoje šeimoje gali būti
daugiau nei vienas narys. Norėdami
sumažinti paš to išlaidas, siunčiame
vieną pake tą visiems šeimos na-
riams, gyvenan tiems tuo pačiu adre-
su. Iš viso šiuo metu turime 2,625 šei-
mas, kurioms siunčiama LF informa-
cija.

Kasmet LF remia apie 10–12 proc.
aktyvių narių. Per paskutinius pen -
kerius metus aukojo apie 35 proc. ak -
tyvių narių. Per paskutinius 10 metų
aukojo apie 50 proc. narių. Per pasku-
tinius 20 metų kasmet vidutiniškai  į
LF įstojo po 70         Nukelta į 13 psl.

LF valdyba ruošiasi metiniam narių suvažiavimui 
Pokalbis su LF valdybos pirmininku Mariumi Kasniūnu 

DALĖ LUKIENĖ

LF valdybos pirmininkas Marius Kasniū-
nas.

Lietuvių Fondo raš tinės administratorės Vida Bieliauskienė ir Jū ratė Mereckienė.
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Orlando menininkai 
nesėdi vietoje

Orlando, FL

Įdraugišką grupę susibūrę ketu ri
Orlando menininkai – dailinin-
kės Irma Kirvelienė ir Oksana

Kofman, stiklo paveikslų kūrėjas
Saulius Jan kauskas ir fotografė Edi-
ta Klinkel – surengė bendrą parodą
Orlando vi suo menei. Winter Park
miestelio biblioteka, kur renkasi
išsilavinę ir me nu besidomintys,
organi zuoja daug kultūrinių rengi-
nių, siekdama supažindinti savo
lankytojus su menininkų darbais.
Tuo tikslu bibliotekos valdžia finan-
suoja patalpas menininkų parodoms,
skelbdama konkursus, vieną iš kurių
ir pasisekė laimėti Lietuvos meni-
ninkams.

Į balandžio 14 dieną įvykusį pa  -
rodos atidarymą susirinko svečiai iš
Orlando. Kiti atvyko net iš pajūrio
miestų Tampa bei Ormond Beach.
Parodos lankytojai kalbėjo trimis
kal bomis – angliškai, lietuviškai ir
rusiškai, o tautybių buvo dar dau-
giau. Visus sujungė susidomėjimas
dailininkų darbais ir noras susi-
pažinti su menininkais. Renginyje
dalyvavo kelionių žurnalo ,,Tourist”
redakcija, spausdinanti fotografės
Editos Klinkel straipsnius ir foto gra-
fi jas apie aplankytas pasaulio šalis.

,,Stiklas sukelia man daug įvai -
rių jausmų – kaip jis žaidžia su
šviesa ir vandeniu, koks jis šiltas ir
tuo pa čiu šaltas, minkštas ir kietas,
švelnus ir saugus, ir tuo pat metu

aštrus ir pavojingas. Pastebiu, kad
žiūrovai dažnai patiria tokį patį jaus-
mą”, – teigia Saulius Jankauskas.

,,Kurdama paveikslus, jaučiuosi
tarsi pasistūmėjusi laike ir erdvėje.
Man tai savotiška meditacija”, – pri-
sipažįsta Irma Kirvelienė. Savo pir-
mąją freską Irma nutapė būdama 12
metų. Gyvendama Orlando ji pa -
veikslais išpuošė daugelį Centrinės
Florida gyvenamųjų ir visuomeninių
pastatų.

Fotografė Edita Klinkel mano,
kad be fotografijos jos gyvenimas
būtų pernelyg kasdieniškas ir neįdo-
mus. ,,Fotoaparatas suteikia man ga  -
limybę išvysti pasaulį naujomis aki -
mis, – įsitikinusi ji. –  Aš dažnai mąs-
tau ir matau kadrais, o ne vaizdais,
kurie kaskart keičiasi, priklausomai
nuo mano žiūros kampo.”

Dailininkė Oksana Kofman
kuria paveikslus pasitelkusi intuici-
ją ir emocijas. ,,Man patinka perkelti
savo vizijas į paveikslą, kurio spalvos
ir formos užbaigia pasakojimą, –
sako ji. – Dažniausiai pabaigti darbai
atrodo taip, kaip ir tikėjausi, bet kar-
tais pateikia man netikėtumų”

Kalbinti lankytojai su entuziaz-
mu atsiliepė apie renginį ir sakė
nekantraudami lauksiantys kitų pa  -
rodų. Patys menininkai teigė, kad pa -
vykusi paroda įkvėpė tolimesniems
darbams ir užsiminė turintys planų
kitiems bendriems projektams.

Edita Klinkel – fotografė, viena iš
Orlando lietuvių parodos dalyvių.

EDITA KINKEL

Į balandžio 14 dieną įvykusį pa  rodos atidarymą susirinko svečiai iš Orlando. Kiti atvyko net iš pajūrio miestų Tampa bei Ormond Beach.                            Editos klinkel nuotraukos

Irma Kirvelienė, Edita Klinkel, Saulius Jankauskas ir Oksana Kofman.                                                                                          
Julia Springwheat nuotr.
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,,Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pami-
lo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi” 

(Efeziečių 2,4).

Brangūs broliai ir seserys Kris tuje,

Dievo gailestingumo metai ypa tin gai mus ragina atsiversti ir
tikėti Evangelija (Morkaus 1:15), pasitikėti Viešpaties meile ir gerumu
ir tapti labiau gailestingesniais taip, kaip mū sų Dievas yra kantrus ir
gailestingas mums (Luko 6:36). Jėzus apreiškė savo gailestingumą per
savo pamokymus ir gyvenimo veiklą. Ypač per kry žiaus kančią ir pri-
sikėlimą Jis išreiškė savo amžiną meilę ir gailes tingumą visai žmoni-
jai. Gailestin gumo dvasia kviečia mus paremti tuos, kurie gyvena
skurde ir per savo tikėjimą liudyti atleidimą ir viltį artimui.

Velykų šventė nėra proga tik susirinkti pabendrauti prie vaišių
stalo, papuošto margučiais. Didįjį Ketvirtadienį susiburiame aplink
altorių ir per liturginius ritualus ir Dievo Žodį atšvenčiame Eucha-
risti jos ir kunigystės dovaną. Didįjį Penk tadienį išgyvename kryžiaus
išganymo paslaptį. Per Velyknakčio vigiliją ir Velykų sekmadienio Mi-
šias išpa žįstame ir atnaujiname savo krikšto pažadus ir tikėjimą bei
pasitikėjimą mūsų gailestingu Viešpačiu. 

Per šią šventę prisiminkime savo maldose ir visus savo šeimos bei
bendruomenės narius, ypač tuos, kurie yra atitolę nuo savo tikėjimo
ar ku riems niekad neteko patirti Dievo gailestingumo ir dvasinio
džiaugsmo, kurių pasaulis nesugeba jiems duoti. Popiežius Benediktas
XVI iškėlė įdo mią mintį, ,,Galima suorganizuoti šven tes, bet ne
džiaugsmą. Pasak Raš to, džiaugsmas yra Šv. Dvasios vaisius (plg. Gala-
tams 5:22), įgalinęs mus įsiskverbti į Dievo Žodį ir pa siekti, kad die-
viškasis Žodis įeitų į mus…” (Popiežius Benediktas XVI, Verbum Do-
mini, 123).

Dėkokime dirbantiems vienuo lėms, vienuoliams ir kunigams, ku-
rie atlieka didelį sielovadinį darbą aptarnaudami mūsų katalikiškas
bendruo menes išeivijoje. Jie dirba didelių mi sionieriškų iššūkių aki-
vaizdoje, kai didėja imigracijos srautas, mažėja dvasiškių skaičius.
Kasmet didėja jų sielovados rūpesčiai, skelbiant Evangelijos tiesas
apie Dievo gailestingumą šių dienų kartai glo ba lizacijos amžiuje eko-
nominės ir fi nansinės krizės metu.

Velykinė palaima testiprina mū sų visų pasiryžimą ieškoti ir pažin-
ti gyvąjį ir gailestingąjį Dievą, kuris ,,negali bjaurėtis tuo, ką sukūrė,
– Dievui, kuris ištikimas pats sau, savo tėvystei ir savo meilei…”
(,,Jėzau, pasitikiu Tavimi’’, Vilnius, 2011, psl. 45).

Sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! 

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
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Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Brangūs idėjos Broliai ir Sesės!

Vėl Kristaus pergalės šventė. Jis — mūsų
Įkvėpėjas. Jei mes liekame arti prie Jo, Jis užde-
ga mus — tada ir mūsų veikla yra prasminga,
nes Jis laimina mus ir mūsų darbą. Jei nutols-
tame nuo Jo, prarandame prasmę veikti;  blėsta
mūsų veikla. 

Velykų šventėje pajuskime, kaip labai Jis yra
mums reikalingas. Jo pergalė prieš blogį ir mirtį
uždega mus. Likime su Juo. Juk Jis tiek daug
kentėjo už mus ir kitus žmones. Net savo gyvybę
atidavė. Bet ir prisikėlė meilės jėga. Neapvilkime
Jo. Jis nori, kad mes su Jo pagalba gerintume
save, aplinką, pasaulį — tai, kas mums įmanoma
savo įtaka, veikla ir Jo pagalba pasiekti.

Ryžkimės palaikyti ryšį su Kristumi kas dien.
Semkimės įkvėpimo iš Jo. Ir pri si min kime: lik-
dami su Juo, mes  patirsime savo darbuose Jo
pergalę.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Čikagos jaunučiai  ateitininkai.                                                                                       Remigijaus Satkausko nuotr.

PRISIKĖLĘS  KRISTUS  UŽDEGA  MUS

Neužmirštama
Cleveland šventė

,,Dainavos” ansamblio narės A. Urbienė (k.), Z. Garnienė ir A. Švedkauskaitė apdovanoja Cleveland Ateitininkijos
šimtmečio šventės ruošos komitetą ragaišiu, sūriu, medumi ir krupniku. Lino Vaitkaus nuotraukos

Linksmai nusiteikę jubiliejinės šventės dalyviai:  Šv. Kazimie -
ro parapijos klebonas, kun. J. Bacevičius,  G. Kudukienė, dr.
V. Stankus. 

Laikas registruotis vasaros stovykloms Dainavoje
SSeennddrraauuggiiųų  22  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
birželio 26–liepos 2 d.

Registracijos anketą rasite tinkla la -
py je  http://ateitis.org. Pra šo me už-
siregistruoti iki š. m. gegužės 1 d.  Dėl
informacijos kreipkitės rašydami:
sendraugiai2@gmail.com arba
skam  bindami Rūtai Stroputei, tel.
773-862-6575.   

JJaauunnųųjjųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  33––1133dd..

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti ninkų
tink  lalapį www.javjas.org, rasite re -
gis tra vimo anketas ir bendrą in-
formaciją apie stovyklą. Nuo ba lan -
džio 15 d. gali registruotis visi lietu-
viš kai kalbantys vai kai.  

MMookksslleeiivviiųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  1133––2244  dd..
Registracija vyks iki gegužės 17 d.
Visą stovyklos informaciją ir regist-
racijos anketas rasite tink lalapyje:
www.mesmas.org.  Registratorė:
Kris tina Voler tienė, 200 Woodbine
Ave. Nar berth, PA  19072,   tel. 610-
664-9425.

SSeennddrraauuggiiųų  II  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
liepos 24–31 d.

Registracija naujiems stovyklauto-
jams prasidėjo balandžio 15 d.  No-
rinčius dalyvauti prašome skambinti
Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip 12
val. p. p. Čikagos laiku tel. 708-442-
4911.

Balandžio 9 d. Cleveland ateitininkai ir jų bičiuliai suruošė iškilmingą Ateitinin kijos šimt me čio pami -
nėjimą, pakviesdami iš Čikagos ,,Dainavos” ansamblį. Apie 300 svečių užpildė Šv. Kazimiero para-
pijos salę stebėti koncertą. Šventė taip gražiai pavyko, kad ligi šiol gyvenama jos iškilia nuotaika.
Prisiminimui spausdiname dar kelias šventės akimirkas — išsamus aprašymas buvo iš spausdintas
balandžio 16 d. ,,Drauge”.
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Velykiniai margučiai, užtikrinantys saugumą

Viena pag rin dinių pavasario
švenčių – Šv. Ve lykos – daž-
nam siejasi su margučiais, jų

ridenimu bei kitomis linksmybėmis.
Nieko nuostabaus – juk tai gra ži liau-
diška tradicija, koja kojon per am-
žius žingsniavusi kartu su re ligine
Kristaus prisikėlimo švente. Bet ar
nekyla pavojus išnykti mūsų lie tu-
viškiems papročiams šiame spar čiai
besikeičiančiame, vis labiau  virtua-
lėjančiame, svetimėjančiame ir prak-
tiškėjančiame pasaulyje? Apie vely-
kines tradicijas JAV nutariau pašne-
kinti garsios mūsų tautodailininkės
Uršulės Ast rienės dukrą Albertą, gy-
venančią Ca lifornia valstijoje.

Kiaušiniai – pusryčiams, 
ne tik per Velykas

Nors Alberta Astraitė 1952 m. gi -
mė Grand Rapids, Michigan, o aš –
kiek vėliau Čikagoje, mūsų keliai su -
ėjo ne kartą. Iš pradžių paauglystėje,
kai ji su broliu atvykdavo į Čikagą
pa dėti savo mamai Uršulei Astrienei
ves  ti margučių marginimo pamokas
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Kiek vėliau, 1977 metų vasarą, paži-
nimo vėjas nubloškė mane kartu su
būreliu kitų užsienio lietuvių į Lie -
tuvos sostinę. Vilniaus universiteto
lietuvių kalbos kursuose iš naujo su -
sipažinau su Alberta. Karštą vasarą
studentų bendrabutyje Olandų gatvė-
je gal ir nebuvo reikalo kalbėti apie
krikščioniškų švenčių tradicijas, už -
tat mus tikrai apjungdavo ,,rituali-
nis” kiaušinių virimas pusryčiams
bendroje virtuvėje. Per pastaruosius
tris dešimtmečius mudu su Alberta
retsykiais vis susitinkame: tai per
dainų ar šokių šventę, tai dar kokia
proga. Tačiau labiausiai mus sieja
sentimentas nuostabiesiems Velyki -
niams margučiams – neveltui jie lai -
komi Prisikėlimo šventės simboliu ir
gyvybės ženklu!

Vaikystės prisiminimai

Paklausiau Albertos, kokias ji
prisimena savo vaikystės Šv. Vely-
kas. Prisipažino, kad ne kažin ką –
tik tai, kas įamžinta šeimos nuo-
traukų albume. Per Gavėnią šeima
visada ei davo Kristaus kančių ke-
liais – stacijo mis. Artėjant Velykoms,
mama svo gūnų lukštuose virdavo
kiaušinius, o Astrų šeimos jaunimui
rūpėjo, kad margučių spalva būtų
kuo ryškesnė. Prie šventinio stalo
dauždavosi margučiais – bandydavo,
kieno stipresnis! Šeimos galva neda-
lyvaudavo kiau šinių marginime,
tačiau, anot Albertos, jos tėvelis vi-
suomet sugebėdavo išsirinkti stip-
riausią margutį ir visus prie stalo
nurungdavo. Jis įdomiai pasakodavo
apie Velykas Lie tuvoje, o taip pat aiš-
kindavo vaikams, kaip svarbu mar-
gučius suvalgyti! Ant Astrų šeimos
šventinio stalo Grand Rapids puikuo-
davosi, žinoma, ir velykiniai kondi-
terijos gaminiai – ,,ežiukai”, ,,beržo
šaka”. Po pusryčių, apsišarvavę pin-
tinėmis, vaikai su tėveliu vykdavo į
gretimą parką ieš koti daugiau mar-
gučių – tokiu būdu atiduodami duok-
lę amerikiečių ,,Eas ter egg hunt” pa-
pročiui, kuris iš tik rųjų neturi jokių
sąsąjų su lietuviš komis tradicijomis. 

Alberta tebeturi vieną iš pirmu-
tinių savo pačios nudažytų margu-
čių. Kiaušinis datuotas 1960 metais,

kai Astraitei tebuvo aštuoneri. Nors
ir daž nai po to ji keisdavo savo gyve-
namąjį adresą, šios relikvijos pasi-
imti neužmiršdavo. Man buvo įdomu
sužinoti, kaip  atrodo tas kiaušinis?
Albertos atsakymas – paprastas: ,,La -
bai, labai gražus margutis! Dažy-
tas svogūnų lukštais. Išskutinėtas
sau lu te, kryžiumi bei kita lietuviš-
ka ornamentika.” Tuomet, 7-to de-
šimtmečio pradžioje, Grand Rapids
lietuviai ypatingai gražiai puoselėjo
velykines tradicijas. Vietos ateiti-
ninkai rengdavo margučių parodas.
Rungtyniau da vo visi – ir jaunučiai,
ir moksleiviai. Kiekvienas vaikas
norėjo laimėti premiją už gražiausią
margutį! Mano paš nekovė tokių ap-
dovanojimų yra su sižėrusi ne vie-
ną.

Tradicijos – iš kartos į kartą

Albertos mama Uršulė Astrienė
1932 m. baigė Valakų žiemos žemės
ūkio mokyklą ir mezgimo kursus.
Ta čiau tautodailės tradicijos jos šei-
moje buvo perduodamos iš kartos į
kartą. Augdama Sausininkuose, Ur-
šulė iš savo motinos išmoko pinti iš
šiaudų, kurti karpinius, marginti
margučius. Nuo Uršulės neatsiliko ir
jos sesuo, puoselėjusi šias tradicijas
ir Ameri koje, nors, anot Albertos,
,,mama tu rėjo žymiai jautresnę me-
nininkės gys lelę ir norėjo ją puo-
selėti”.

Visas Astrų šeimos atžalynas
mo kėjo marginti margučius – ir Al-
berta, ir jos broliai bei sesuo. Be to,
jie šią tradiciją išvedė iš privačių
šeimos rėmų. Nuo 1967 metų Uršulė
Astrienė vesdavo kasmetines mar-
gučių marginimo pamokas Balzeko
muziejuje Či ka goje. Kartais vairuo-
tojo vaidme nį atlikdavęs Uršulės
sūnus Donatas taip pat tapo šios tau-
todailės šakos instruktoriumi ir ma-
mos padėjėju. Jei Donatas negalėda-
vo, jį pakeisdavo kitas brolis Anta-
nas. Neatsilikdavo ir sesuo, tuomet
dar gimnazistė Al ber ta. O sesuo Ma-
rytė, gyvendama Cali for nia, margu-
čių meną iki šiol pro paguoja San
Francisco lietuvių telkinyje. 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS Visi keliai – į išeivijos sostinę

Astrienės margučių marginimo
pamokos Čikagoje vykdavo ne senose
kukliose Lietuvių kultūros muzie-
jaus patalpose Archer gatvėje (į
dabartines patalpas Pulaski gatvėje
mu ziejus persikėlė prieš 30 metų), o
šalimais – žymiai erdvesniame ,,Bal -
zekas Motors” automobilių  salone.
Mat kasmet į tokius ,,kursus” susi -
rink davo net porą trejetą šimtų entu -
ziastų – beveik vien moterys. Juos
ves ti padėdavo salono savininko žmo-
na Irena Balzekas, muziejaus gil dijos
narės, tačiau vis tiek prie kiekvienos
,,mokinės” būtinai prieida vo ir pati
Astrienė. Anot dukros Albertos, ,,ma-
mos anglų kalba buvo silpna, tad ji
tiesiog skutinėdavo – nekalbėdavo”.

Įdomu, kaip Albertos broliai Do-
natas ir Antanas jausdavosi tokio se
išimtinai moteriškose ,,pramogo se”?
Pašnekovė užtikrino, kad pagarba
mamytei ir meilė margučių menui
nugalėdavo bet kokius kompleksus.
Beje, pati Alberta yra mokiusi mar-
ginimo meno vaikus Neringos ir Dai -
navos stovyklose. Ji pastebėjo, jog
ber niukams ypač patikdavo margu -
čius skutinėti, nes jie savo rankose
galėjo laikyti peilį – jėgos simbolį!
Mer gaitės labiau mėgdavo dirbti su
vašku.

,,Margučių karalienė” Astrienė
su margučiais draugavo beveik iki
pat savo mirties. Paskutinį sykį pa-
mokas Balzeko muziejuje ji ve dė su
savo dukra Maryte. Garsioji išeivijos
tautodailininkė apleido šį pasaulį
prieš trejetą metų, būdama 95-rių.
Lietuviškų kalėdinių šiaudi nukų pa-
mokas ji vesdavo ir daugelyje kitų
lietuviškų telkinių, tačiau pas lap -
tingo margučių meno paslaptis Ast-
rienė atskleisdavo tik savojoje Grand
Rapids gyvenvietėje bei išeivijos sos-
tinėje Čikagoje. 

Vašku ar peiliuku?

Viskas, iš ko Astrienė gamindavo
savo kūrinėlius, buvo gamtos dova -
nos. Vasarą Astros vykdavo į kaimą

par sivežti rugių bei kviečių. Juos pa -
ruošdavo, džiovindavo, o rudenį pra -
dėdavo šiaudinukus gaminti. Šeima
nepriėmė ,,amerikietiškos” tradici-
jos, kurią propagavo čia gimę pirmo-
sios emigracijos  bangos lietuviai
(pa vyzdžiui, čikagiečiai Juzefina
Dau žvar dienė, Frank Zapolis, Helen
Pius) – naudoti popierinius ,,drin-
king foun tain straws” šiaudelius.
Visada būdavo pasirūpinta, kad eglu-
tės pa puošalams užtektų tikrų šiau-
dų. Šiaudinukus iš natūralių kviečių
bei ru gių Alberta kartu su dailininke
Danguole Stončiūte-Kuoliene vėliau
diegė jaunimo meno dienų stovyk-
lose. 

Astrienė mėgdavo skutinėti, jai
tai buvo lengviau, o Alberta išmoko
kiaušinius marginti su vašku. Kitur
– ne namie. Ji sako, kad kiaušinių
dažymui jų namuose nebuvo naudo-
jamos nei juodalksnių žievės, nei ber -
žo lapai, nei burokėlių sultys – tik
svogūnų lūkštai. Kadangi kasmet
dažydavo apie porą šimtų kiaušinių,
reikėdavo išgauti įvairumo, todėl
būdavo pasikliaujama ir pirktiniais
da žais, dažnai juos maišant su svo -
gūnų lūkštais. Actas, anot jos, taip
pat nepamainomas kiaušinių mar-
ginimo procese – jis užtvirtina spal-
vą. Alber ta mano, jog dar geriau į
lukštus įmai šyti maistinių dažų
(,,food coloring”) – išgausi sodresnę
spalvą, be to, tokius kiaušinius gali-
ma drąsiai valgyti. Ji pastebi, jog uk-
rainietiški mar gučių dažai yra patys
stipriausi, tačiau jais nudažytus
kiaušinius tegali palikti parodai  – dėl
dažų che minės sudėties tokių mar-
gučių valgyti nepatartina. Albertos
mėgiamiausia margučių spalva yra
,,fusia” – cik lomenų. Ne visiškai tra-
dicinė lie tuviška spalva, ar ne?

Ar būta ,,avarijų”? Mano paš -
nekovė suprato, kur suku, ir pra dėjo
juoktis: ,,Turi omenyje, kai raudoni
dažnai išsilieja ant parketo? Būta.”
Astrų šeima ži no, kad nulakuotus
margučius lai kyti daug saugiau –
nors ir čia visko gali nutikti.

Viename kiaušinyje – 
visa Lietuva

Prisimenu, gal prieš 45 metus
lankydamas ,,margučių kara lienės”
pamokas ir įstengęs gana de taliai
išskutinėti Gedimino pilį, laikiau
save esant precizišku jaunu tauto-
dailininku. Bet, palyginti su „mar -
gučių karaliene”, tebuvau mailius –
Astrienė viename margutyje sugebė-
davo išskusti ir Kryžių kalną, ir
tautinę juostą, ir Gedimino pilį, ir sa -
vo tėviškę, ir lietuvaitės portretą, jau
nekalbant apie ramunes ar saulutę!
Nemažai mamytės išskutinėtų mar-
gu čių yra Albertos namuose Califor -
nia. Dalis jų rodomi Vilkaviškio kraš-
totyros muziejuje. Nemažai As trie -
nės kūrinių galima pamatyti ir įvai -
riose Lietuvoje išleistose knygose.

Senovėje kaimiečiai margučius
įmūrydavo trobos sienoje, kad pasto -
gė būtų apsaugota nuo piktųjų dva -
sių. Manau, kad ir tai Suvalkijos kul -
tūrinei įstaigai gerb. Uršulės mar gu -
čiai užtikrina saugumą. Ko gero, ši
pas laptingumo ir saugumo dvasia vy -
rauja ir Albertos pastogėje San Fran -
cisco bei visur, kur gyvena Astrų šei -
mos nariai, jų vaikai bei vaikaičiai –
California, New York, Michigan, Ma -
ryland, Colorado ir net tokiuose eg -
zo tiškuose pasaulio ,,užkampiuo se”
kaip Brazilija ar Kazachstanas.

Uršulė Astrienė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.  ,,Draugo” archyvo nuotr.



Antrose „Metropolitan” lygos
pir  menybių I divizijos pavasario rato
rungtynėse „Lituanicos’’ („Liths’’)
vienuolikė išvykoje sugriebė gražią
pergalę. Balandžio 17 d. Oakbrook, IL
mūsiškiai įveikė „Barcelona’’ 5:0. 

Rungtynės buvo žaidžiamos 9
val. ryto, nes kitu laiku „Barcelona’’
ne galėjo gauti aikštės. Nepaisant to,
kad „Lituanica’’ jau pirmame kėliny-
je jaunojo Emilio Bytauto (jo tėvas
Laimonas ilgą laiką yra žaidęs „Li -
tuanicoje”) šūviais pirmavo 2:0, o po
pertraukos mūsiškiai varžovus „pa -
vai šino’’ dar trimis įvarčiais. 

Šį kartą „Lituanicos’’ vartus jau
gynė geras vartininkas, o ir koman-
doje matėsi naujų veidų. Mūsų futbo -
lininkai parodė tikrai gerą žaidimą.
Tikėkimės, kad vėliau „Lituanicos’’
sudėtis bus dar stipresnė, ir ateityje
komanda gal sugebės grįžti į „Major’’
diviziją. 

Kiti praėjusio sekmadienio I di-
vizijos rungtynių rezultatai: „FC
Serbska’’ – „Wings’’ 0:4; „Highlan -

ders’’ – „Morava’’ 4:1; „Lions’’ ir „Kic -
kers’’ nežaidė. 

Per Velykas rungtynių 
nebus

Velykų sekmadienį varžybų ne -
bus. O gegužės 1 d. 3 val. p. p. „Litua -
nica’’ rungtyniaus „Highlanders’’
aikštėje. Gegužės 8-ąją mūsiškiai iš -
vykoje išbandys „Moravos’’ koman-
dos pajėgumą. Gegužės 15 d. „Litua -
nica’’ vėl grįš į savo aikštę prie PL
centro Lemonte, kur jos varžovu bus
,,FC Serbska’’.

„Metropolitan’’ lygos „Major’’ di -
vizijoje praėjusį sekmadienį vyko tik
dvejos rungtynės. Pirmoje vietoje
stovinti „United Serbs’’ komanda su -
žaidė lygiosiomis 2:2 su „Schwa ben’’
ir sustiprino savo užimamą vietą. Po
11 rungtynių ji turi 31 tašką. O
„Schwaben’’ po tiek pat susitikimų
yra sukaupusi 22 taškus ir pirmeny-
bių lentelėje užima trečią vietą. Ant-
roji su 22 taškais (iš 10 rungtynių)
yra „Eagles’’ vienuolikė.

Graži ,,Lituanicos” futbolininkų 
pergalė

Švedijoje – istorinė lietuvio sėkmė

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį savaitgalį Vilniaus „Sie -
mens’’ arenoje surengtame Europos
kiokušin karatė čempionate puikiai
sekėsi Lietuvos atstovams, pelniu -
siems net 14 medalių – 4 aukso ir po 5
sidabro bei bronzos. 

Geriausiai pasirodė Lietuvos
mo terys, laimėjusios visus 3 galimus
aukso medalius. Tai Rita Pivoriū nai -
tė (svorio grupėje iki 55 kg), Inga
Mikš taitė (iki 65 kg) ir Margarita
Čiuplytė (per 65 kg). 

Lengviausiame svoryje sidabrą
iškovojo Rūta Brazdžionytė. Du bron-
zos medaliai atiteko ispanėms.

Vidutiniame svoryje, be auksą
pelniusios I. Mikštaitės, vieną bron-
zos medalį laimėjo Eimantė Leliu -
kaitė. Čia sidabru pasipuošė vengrė
Csenge Szepesi, o antra bronza ati -
teko taip pat vengrei Lidia Kor mon -
dii. 

Sunkiausiame svoryje lietuvaitė
M. Čiuplytė laimėjo auksą, sidabras
ati teko rumunei, o bronzos apdova-
nojimai įteikti Graikijos ir Vengrijos
atstovėms. 

Auksą bei čempionių titulus šios
trys lietuvaitės buvo iškovojusios ir
pernai vykusiame Europos čempio -
nate Ispanijoje. Tiesa, iš Ispanijos lie -
tuviai parsivežė dviem medaliais ma -
žiau (12).

Vyrų varžybose auksu pasipuošė
tik Donatas Imbras (per 96 kg). Si -
dabras atiteko Lukui Kubiliui (per 90
kg), Andžejui Milevskiui (iki 80 kg)
bei Andriui Miseckui (iki 70 kg).
Bron za pasipuošė 4 Lietuvos vyrai:
Orestas Procas (iki 80 kg), Darius
Gudauskas ir Mindaugas Povilionis
(abu iki 90 kg) bei Andrius Draugelis
(per 90 kg). 

Technikos rodymas (kata rungty-
je) lietuvis Raimondas Paškauskas
iškovojo sidabrą. 

Pirmąją ir antrąją vietas lai mė -
jusios moterys gavo kelialapius į
šiais metais Japonijoje rengiamą pa -
saulio čempionatą (ten kovojama be
svorio grupę). Kas iš Lietuvos vyrų
važiuos į Tokiją, paaiškės vėliau. 

Europos karatė organizacijos
(EKO) viceprezidentas Romas Vit -
kaus kas teigia, jog Lietuvai tiek me -
dalių buvo tikėtasi prieš šias varžy-
bas. „Man brangiausi vyrų aukso ir
trys sidabro medaliai, nes jų varžy-
bose kiekvienoje grupėje rungėsi po
40 dalyvių”, – sakė R. Vitkauskas. 

Dabar žiūrėsime, kaip Lietuvos
karatistams seksis pasaulio pir-
menybėse Japonijoje. Iš ten medalių,
be abejo, jie parsiveš gerokai mažiau,
nes ir Lietuvos sportininkų Tokijo
mieste nebus tiek daug. 

Atrodo, kad ši karatė sporto šaka
yra viena iš nedaugelio, kur Lietuvos
atstovai gali stipriai pasipriešinti
kitų tautų atstovams. Būtų gerai, kad
ir kitose sporto šakose lietuviai tu -
rėtų tokių puikių sportininkų.

Europos kiokušin karatė pirmenybėse
Vilniuje – lietuvių pergalė

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

R. Nadal laimėjo turnyrą Monake

Pirmąjį turnyrą vienetų varžy-
bose šiais metais laimėjo pagal
„Association of  Tennis Professional”
(ATP) pirmoje vietoje esantis ispanas
Rafael Nadal.

R. Nadal „Monte-Carlo Rolex
Masters” turnyro baigiamosios rung-
tynėse 6–4, 7–5 nugalėjo savo tautietį
David Ferrer. Jis šiame turnyre per-
galę šventė jau septintą kartą iš eilės.

Dvejetų kovas laimėjo broliai iš
JAV Bob ir Mike Bryan. Jie varžybų
baigiamosiose rungtynėse 6–3, 6–2

įveikė argentiniečio Juan Ignacio
Chela ir brazilo Bruno Soares pasi-
priešinimą.

PAUL TRIUKAS

Rokas Zaveckas vėl užkopė į ki -
tiems Lietuvos kalnų slidininkams
neregėtas aukštumas. FIS vaikų var -
žybose Švedijoje 14-metis lietuvis iš -
kovojo bronzą. Iki šiol nė vienas
lietuvis Tarptautinėse slidinėjimo
federa cijos (FIS) kalnų slidinėjimo
vaikų var žybose nebuvo atsidūręs
ant garbės pakylos.

Balandžio 15 d. 15-ąjį gimtadienį

šventęs R. Zaveckas slalomo take per
du nusileidimus sugaišo 1 min. 22,74
sek. ir pralaimėjo tik dviem šve dams
– Cornelius Grahn (1 min. 20,63 sek.)
ir Trolle Frankenberg Glantz (1 min.
20,83 sek.). Iš viso 14–15 m. vaikų
slalomo rungtyje Tarnaby dalyvavo
38 kalnų slidininkai. Be švedų ir lie -
tuvio varžėsi Italijos, Suomijos, Nor -
vegijos, Slovakijos, Čekijos, Ru si-
jos, Islandijos ir Latvijos atstovai.
Baigia mąją liniją kirto  27 sportinin -
kai. 

Prieš šį istorinį pasiekimą R. Za -
veckas sėkmingai pasirodė ir didžio-
jo slalomo rungtyje. Joje lietuvis
užėmė aštuntą vietą – 1 min. 18,40
sek. tarp 31 dalyvavusio slidininko.
Nugalėjo italas Alberto Blengini – 1
min. 14,74 sek. Skaičiuojant abiejų
rung  čių rezultatus, Lietuvos kalnų
slidininkas buvo trečias.

Jau beveik 10 metų slidinėjantis
Vilniaus Šv. Kristoforo pagrindinės
mokyklos aštuntokas neslepia – jis
tikisi dalyvauti 2014-ųjų Sočio olim -
pi nėse žaidynėse. 

Parengta pagal ,,Sporto info”

M. Čiuplytė apgynė Europos kiokušin
karatė čempionės vardą. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

MARIUS GRINBERGAS

Prasidėjo NBA atkrintamosios varžybos

Praėjusios savaitės pabaigoje
pra sidėjo „National Basketball Asso -
ciation” (NBA) atkrintamosios var-
žybos, kurios tęsis iki birželio vidu-
rio.

Pirmąją vietą Rytų konferencijo-
je užėmė, o taip pat ir geriausią rezul-
tatą lygoje pasiekė ,,Chicago Bulls”.
Jie iškovojo 62 pergales ir pralaimėjo
20 rungtynių. Paskutinį kartą
„Bulls” pirmąją vietą lygoje užėmė
1997–1998 metų sezone, kai komando-
je žaidė Michael Jordan. Rytų konfe -
rencijoje antri liko ,,Miami Heat”
krep šininkai. „Heat”, kurioje žaidžia
lietuvis Žydrūnas Ilgauskas, per 82
reguliariojo sezono rungtynes laimė -
jo 58. Treti rytuose liko ,,Boston Cel-
tics”, ketvirti – ,,Orlando Magic”,
penkti – ,,Atlanta Hawks”, šešti –
,,New York Knicks”, septinti – ,,Phi -
ladelphia 76ers”, aštunti – ,,Indiana

Pacers”.
Vakarų konferencijoje pirmą

vie tą užėmė ,,San Antonia Spurs” ko -
man da. Keturis titulus per 12 metų
iškovojusi komanda laimėjo 61 rung-
tynes, pralaimėjo 21. Antri liko čem-
pionės vardą ginantys ,,Los Angeles
Lakers” krepšininkai, treti – ,,Dalas
Mavericks”, ketvirti – ,,Oklahoma
City Thunder”, penkti – ,,Denver
Nuggets”, šešti – ,,Portland Trail Bla -
zers”, septinti – ,,New Orleans Hor -
nets”, aštunti – ,,Mempfis Grizzlies”
krepšininkai.

Pirmasis ratas vyks iki balan -
džio 24 dienos, o jei prireiks septintų
rungtynių – iki gegužės 1 dienos. Pir-
mame rate susitinka: „Bulls” prieš
„Pacers”, „Magic” prieš „Hawks”,
„Celtics” prieš „Knicks”, „Heat”
prieš „76ers”, „Spurs” prieš „Grizz-
lies”, „Thunder” prieš „Nuggets”,
„Mavericks” prieš „Trail Blazers” ir
„Lakers” prieš „Hornets”.

Rafael Nadal
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R. Zaveckui geriausiai sekasi slalomo
varžybose.                            

Janio Markvarto  
(„Purple Moon Agency”) nuotr.

PAUL TRIUKAS

Moterų teniso „Federacijos tau-
rės” (Fed Cup) varžybose praėjusią
savaitę paaiškėjo paskutinių rung-
tynių dalyvės. Rusijos tenisininkės
Maskvoje (Rusija) 5–0 palaužė Italijos

sporti ninkių pasipriešinimą. Čekijos
tenisininkės Charteroi (Belgija) 3–2
įveikė belges. Baigia mosios varžybos
tarp rusių ir čekių vyks lapkri čio 5–6
dienomis.   Paul Triukas

Federacijos taurės baigiamosiose rungtynėse
– Rusijos ir Čekijos rinktinės
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LAIMA APANAVIČIENĖ

,,Rašytojus galima suskirstyti į
tris pajėgumo kategorijas: į rašeivas,
kurie mano, kad yra rašytojai, į rašy-
tojo vardo vertus literatus ir į rašyto-
jus didžiūnus – literatūros kūrėjus,
kokia yra Alė Rūta”, – sakė Karolis
Mil kovaitis 2002 m. gruodžio 1 d.  Lie -
tuvių fronto bičiulių sambūrio su -
ren gtoje literatūrinėje popietėje Los
Angeles, CA. Kad A. Rūta (tikroji pa-
vardė – Elena Nakaitė-Arbačiauskie-
nė-Arbienė) – tikra kū rėja, turinti sa-
vo skaitytoją, rodė ir gausus būrys
knygos mylėtojų, sekmadienį, balan-
džio 17 d., susirin kusių į prozininkės,
poetės A. Rūtos, pastaruosius keletą
dešimtmečių gyvenančios Santa
Monica, CA, 95-ųjų gimimo me tinių
minėjimą Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre, Chicago. Į po pie tę pa-
kvietė Lietuvių rašytojų drau gija
(pirmininkė Stasė Peter so nienė).

Susitikimą pradėjusi S. Peterso-
nienė pristatė vakaro dalyvius –
pagrindinę prane šėją poetę Eglę
Juodvalkę, rašytojos sūnėną aktorių,
režisierių, drama turgą prof. Kęstutį
Naką bei prog ramos vedėją aktorę
Audrę Budrytę ir pasidžiaugė, kad
būryje susirin ku siųjų yra ir rašyto-
jos A. Rūtos dukra dailininkė Rasa
Arbaitė su vy ru Russell Chamber-
lain. 

Popietę vedė aktorė A. Budrytė.
Perskaičiusi rašytojos kūrinio iš -
trau ką, A. Budrytė pakvietė prie
mikrofono E. Juodvalkę. 

Prieš pradėdama savo prane ši -
mą, E. Juodvalkė susirinku siems pa -
rodė dvi A. Rūtos knygas – pirmąją
novelių knygą ,,Likimo keliu”, išleis-
tą dar 1947 m.,  (sakė įsigijusi ,,Drau-
go” knygynėlyje už 2 dol.) ir pasku-
tiniąją, „Morkūnas ir Ko” spaustuvės
2010 m.  Lietuvoje išleistą, – ,,Sklė-
riai”. 

Nuo pirmojo eilėraščių rinkinio
„Be Tavęs” iki atsiminimų knygos
apie motinos (Sklėrių) šeimą – toks
rašytojos A. Rūtos kūrybinis kelias,
apie kurį kalbėjo E. Juodvalkė, kartu
susirinkusius supažindinusi ir su
rašytojos nueitu gyvenimo keliu.  Šis
laikotarpis nužymėtas net 30-ia įvai -
raus žanro kūrinių, kurių net sep-
tyni buvo apdovanoti įvairiausiomis
premijomis. 

,,Daug ką išbandė gabi ir labai
darbšti rašytoja ilgame savo kūrybos
kelyje: tradicinį realistinį pasakoji -
mą, etnografiškumą ir tautosakišku -
mą, istorizmą, vidinių monologų py -
nę, lyrinius, epinius ir groteskinius
vaizdus… Gerai sekėsi, kai jai dik-
tuote diktavo autentiška patirtis, tik -
rovės stebėjimas, natūralus išgyveni-
mas”, – taip apie rašytojos kūrybą

Rašytojo kelias nė ra nei lygus, nei lengvas,
ypač jis akmenuotas rašytojoms...

Popietė, skirta rašytojos Alės Rūtos sukakčiai paminėti

yra rašęs literatūros kritikas Valen ti -
nas Sventickas.

Kas žino, gal jei ne gyvenimas
svečioje šalyje, būtume turėję visai
kitokią Alę Rūtą. Karti išeivijos pro -
zininkės dalia išaugino mums vieną
ryškesnių pokario išeivijos rašytojų
atstovių. Būdama toli nuo gimtinės,
pasirin kusi tarnystę tautai ir tautiš -
kumui, savo  kūriniuose ji vaizduoja
šviesą skleidžiančių inteligentų pa -
veikslus, išeivijoje atsidūrusių lietu-
vių nostalgiškus jausmus ir jų gyve -
ni mo atspindžius. Tikėjimas, meilė,
darbo prasmė, papročiai – nuolati -
niai rašytojos siužetai ir vaizduoja -
mų likimų pagrindas. Autorė yra
pri si pažinusi, jog jos knygos – „ilge-
sio, nostalgijos upė, kuria aš plau -
kiau visada į Lietuvą. Tai mane pa -
laikė.” 

Pradėjusi savo kūrybinį kelią
eilėraščių rinkiniu „Be Tavęs”,  A.
Rūta, sulaukusi brandos, vėl grįžo
prie lyrikos – 2002 m. išleista jos ele -
ginių minčių (lietuvių ir anglų kal bo -
mis; vert. Vijolė Arbas) knyga „Tyloj
kalbėsi”, skirta sūnui Arimantui
Arbui atminti, o 2005 metus rašytoja
pasveikino eilėraščių rinktine „Taip
ir praeina sekmadienis”. 

„Kai aš turiu savų labai didelių
išgyvenimų, tada rašau eiles. Ir taip
būdavo jaunystėj, ir vėliau. Kartais

ko negaliu išverkti ašarom, išverkiu
eiliuotu žodžiu”, – prisipažino A.
Rūta, sakydama, kad rašytojo kelias
nė ra nei lygus, nei lengvas, ypač jis
akmenuotas rašytojoms...

Ir jos kūrybos darbai nebuvo
vien giriami – moters ėjimas į vie šu -
mą visada sudėtingas. Tačiau ne -
kreip dama dėmesio į kritikos akme-
nis A. Rūta visą gyvenimą daug dir -
bo. Ir ne tik kaip romanistė. Šalia
savo kūrybos parašė begalę įvairių
straipsnių: knygų recenzijų, parodų
pristatymų, rašytojų jubiliejinių esė,
parengė ne vieną pasikalbėjimą lie -
tuviškai spaudai. 

Aukodama savo laiką, net tris
kadencijas yra triūsusi Lietuvių ra -
šytojų draugijos valdyboje, dalyva vu -
si daugelyje renginių. O kiek sve čių,
kūrybos žmonių yra priėmusi ir vai -
šinusi savo jaukiuose namuose Santa
Monica – turbūt ir pati rašytoja ne su -
skaičiuotų. 

Šiltai ir mielai asmenybei teko
griebtis ne tokių širdžiai artimų
darbų, gyvenimas nepagailėjo sun -
ku mų, smūgių ir kančios. Tačiau ne -
paisant visų sunkumų rašytoja išliko
šiltu, humoro neprarandančiu žmo -
gu mi. Apie tai bylojo ir popietės me -
tu A. Rūtos kūrybos gerbėjams paro-
dytas nuotaikingas K. Nako susuktas
filmukas, kuriame   Nukelta į 13 psl.

Literatūrinės popietės dalyviai (iš kairės): Kristina Nakienė, Jonas Nakas, mažasis Kajus Nakas, Kęstutis Nakas, Audrė Budrytė-
Nakienė, Russell Chamberlain, Rasa Arbaitė, Daiva Petersonaitė, Stasė Petersonienė, Eglė Juodvalkė, Jūratė Lukminienė ir Nijolė
Penikaitė.

Gausus būrys knygos mylėtojų  susirinko į prozininkės, poetės Alės Rūtos gimtadienio paminėjimą.    Jono kuprio nuotraukos

Literatūrinės popietės metu rodytame dokumentiniame filme rašytoja Alė Rūta dalijosi
vaikystės prisiminimais.
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Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Suomiai pasirinko „Tikruosius suomius”:
posūkis į dešinę

Visuotiniai rinkimai į Suomi-
jos parlamentą pastūmėjo šią
šalį į dešinę. Taip apžvalgi-

ninkai apibendrina balandžio 17 d.
įvykusio balsavimo rezultatus: kon-
servatyvi Nacionalinė koalicija 200
vietų parlamente gauna 44 manda-
tus, o anksčiau mažai kam žinoma
populistinė partija „Tikrieji suo-
miai” tik trimis mandatais nusilei-
džia valdžioje buvusiems socialde-
mokratams, turėsiantiems 42 vietas.
Centristai su savo vadove, pernai
birželį paskirta premjere Mari Kivi-
niemi, prarado 16 vietų. Jeigu tauti-
ninkai ir „Tikrieji suomiai” sudarys
koaliciją, tai bus didžiulė politinė jė-
ga, galinti pasukti Suomijos politiką
radikalia linkme.

Suomiškas viesulas

„Tikrieji suomiai” („Perussuo-
malaiset”, „True Finns Party”)  yra
palyginti jauna partija. Ji užregist-
ruota 1995 m. gegužės 11 d., taigi ne-
trukus pažymės 16-ąsias metines.
Tam tikra prasme tai – lyg ir lietuviš-
kosios Darbo partijos ir tautininkų
mišinys, nes politinėje arenoje save
vadina paprastų žmonių atstove ir
gynėja, tačiau kartu laikosi naciona-
listinių nuostatų, rūpinasi suomių
tautine savastimi.

Jų šūkį „Visos šalies žmonių ge-
rovė” reikia suprasti kaip socialinio
ir politinio gyvenimo stabilumą, o
parlamentinėje veikloje (2007 m. rin-
kimuose „Tikrieji suomiai” tegavo 6
vietas) jie siekė pakeisti žmonių po-
žiūrį į Europos Sąjungą  (ES) ir kitas
Europos struktūras. Tautiškai nusi-
teikę politikai tvirtina, kad reikia
kritiškai vertinti Bendrijos veiks-
mus, nors jie nėra prieš Suomijos na-
rystę ES. Šalis turi apskritai mažiau
priklausyti nuo įtakos iš užsienio, to-
dėl atmeta narystę NATO ir ketina
apriboti imigrantų bangą. Įdomu,
kad net partijos tinklalapyje infor-
maciją rasime tik suomių kalba
(http://www.perussuomalaiset.fi/).

Žurnalas „Suomen Kuvalehti”
šios partijos sėkmę vadina audra, su-
krėtimu, suomišku viesulu visai Suo-
mijai. Iš tiesų jos populiarumo šuolis
nuo 6 mandatų iki 39-ių rodo, kad ša-
lies politika gali keistis iš esmės. Jei-
gu daug seniau, dar 1918 m., įkurta
Nacionalinė koalicinė partija (NKP)
nuolaidžiaus jaunajai partnerei, štai
tuomet suomiai pajus tikrą audrą.

,,Ne” – pagalbai Portugalijai

Bet šios partijos nagus pirmiau-
sia pajuto ne Suomija, o kitos ES ša-
lys. „Tikrieji suomiai” staiga užsi-
puolė Briuselį, kuris pasiryžęs gelbė-
ti euro sąjungos nares, suteikdamas
joms naujas paskolas. Partijos vado-
vas 48-erių Timo Soini, kuriam žada-
mos net premjero pareigos, pareiškė,
kad nepritars euro zonos šalių ekono-
minio gelbėjimo planui, net jeigu jam
Lisabonoje pritars Europos Komisija
(EK), Europos centrinio banko ir
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) at-

stovai. Finansinę paramą jau yra ga-
vusios Graikija ir Airija, bet T. Soini
kategoriškai pasisako prieš Helsin-
kio dalyvavimą suteikiant apie 80
mlrd. eurų paramą Portugalijai.

Jeigu „Tikrieji suomiai” įeis į
valdančiąją koaliciją, tai parlamente,
kuris, skirtingai negu kitos euro zo-
nos įstatymų leidimo institucijos, tu-
ri teisę balsuoti dėl ES skiriamos fi-
nansinės pagalbos, jie darys viską,
kad Portugalija toliau grimztų į kri-
zės duobę. „Nuo šių rinkimų rezulta-
tų Europa pražils”, – sarkastiškai pa-
sakė politikos specialistas Olavi
Borg. Mat suteikiant finansinę pagal-
bą reikalingas vieningas visų 17 euro
zonos šalių pritarimas.

Žinoma, gali praeiti ne viena sa-
vaitė, kol taps aišku, ar Suomijos na-
cionalistai įgyvendins savo grasini-

mus, tačiau jų sėkmė rinkimuose jau
dabar neabejotinai kelia grėsmę de-
rybų Lisabonoje baigčiai ir visam
ekonomikos gelbėjimo planui. Tarsi
numatydama tokį kliuvinį, Suomijos
premjerė M. Kiviniemi anksčiau atsi-
sakė pareikšti konkrečią nuostatą
dėl pagalbos Portugalijai, kol neį-
vyks parlamento rinkimai. Apžval-
gininkai neatmeta, kad sudarant ko-
aliciją „Tikriesiems suomiams” teks
sumažinti savo nacionalistinį įkarš-
tį, jeigu jie nori vyriausybėje būti ly-
giaverčiais NKP partneriais.

Imigrantai – tautinis arkliukas

Nėra abejonių, jog „Tikrieji suo-
miai” laimėjo dėl to, kad žaidė rinkė-
jų nacionaliniais jausmais. Vienas iš
tokių jautrių skandinavams klausi-
mų – imigrantai. Suomijoje jų tiek,
kiek yra kartu sudėjus Švedijoje ir
Danijoje. Iš 27 ES šalių tik šešios turi
mažesnį imigrantų skaičių. Dabar
Suomijoje atvykėliai sudaro 4 proc.

visų maždaug 5,3 mln. gyventojų.
Štai kodėl tautiniai daigai turėjo ge-
rą dirvą išvešėti, ir nuo 1994 m. refe-
rendumo dėl stojimo į ES „Tikrieji
suomiai” pūtė, ir sėkmingai, kseno-
fobijos dūdelę,  – vaizdžiai šios parti-
jos sėkmę aiškina šalies spauda.

Kodėl imigrantai pamėgo Suo-
miją? Tai susiję su gera šalies ekono-
mine ir darbo rinkos infrastruktūra.
Suomija užima aukštas vietas pagal
įdarbinimo ir verslo sąlygų sudary-
mo mastus. Pavyzdžiui, pagal antrąjį
rodiklį pasaulyje jai tenka 17 vieta, o
tarp 43 Europos ša-lių – aštunta. Suo-
mijoje užtenka tik 14 dienų, kad pra-
dėtum savo verslą, o pasaulio vidur-
kis – 35 dienos. Sakykime, Italija pa-
gal tai užima tik 74 vietą pasaulyje ir
35-tą  Europoje.

Nepaisant šių lengvatų, Suomija

tebėra labai konkurencinga tarptau-
tinėje rinkoje, aktyviai investuoja į
mokslo tyrimus, turi veiksmingą
sveikatos apsaugos, švietimo ir so-
cialinę sistemas. Neseniai paskelbta-
me organizacijos „Save the Children”
pranešime apie motinų ir vaikų svei-
katos padėtį pasaulyje Suomija tarp
160 valstybių kartu su kitomis Skan-
dinavijos šalimis įėjo į pirmąjį de-
šimtuką.

Tai štai tos puikios gyvenimo są-
lygos ir traukia viso pasaulio imi-
grantus, ir jie, skirtingai negu atvy-
kę į kitas šalis, net negalvoja traukti
kur nors į Vakarų Europą ar Ameri-
ką. 1995 m. Suomijai įstojus į ES, na-
cionalistinės jėgos pasigavo šią temą
ir ją puikiai panaudojo savo politi-
niams taškams auginti.

Nuo nacionalizmo 
iki teritorinių priekaištų

Bet „Tikrieji suomiai” turi ir
silpnų vietų. Tai vieno žmogaus par-

tija. Be 49-erių T. Soini, čia vadovų
daugiau nėra (partijos vadu jis yra
jau 12 metų, nuo 2003 m. – Suomijos
parlamente, 2009 m. išrinktas euro-
parlamentaru, mėgsta žirgų sportą).
Rinkėjai ima abejoti, ar šiai partijai
užteks politinių figūrų išdėlioti vy-
riausybės šachmatų lentoje, užimti
kitas svarbias pareigas parlamente,
tarnybose.

Prieš 16 metų į šią stovyklą su-
plaukė radikalūs deputatai iš Suo-
mijos agrarinės partijos ir kitų poli-
tinių jėgų provincijoje, bet jie neturi
senų ideologinių ryšių, partinės
drausmės jausmo, todėl linkę kriti-
kuoti partijos vadovus ir veikti atski-
rai. Tyrimai parodė, kad „Tikrųjų
suomių” šalininkas yra žmogus su
viduriniu ar techniniu išsilavinimu,
dažnai smulkusis verslininkas, sva-
jojantis važinėti mersedesu...

Šiaip ar taip, nacionalistinės jė-
gos, įsiveržusios į Suomijos politinį
gyvenimą, rodo pagyvėjusį euroskep-
ticizmą, būdingą visoms Skandina-
vijos šalims. Jis netruks persimesti
ir į Baltijos valstybes. Apžvalginin-
kai nuogąstauja, kad NKP ir „Tikrų-
jų suomių” darnus dvejetas pasuks į
nesveiko patriotizmo kelią: pradės
reikalauti atgaivinti diskusijas dėl
teritorinių perdalijimų, ypač dėl Ka-
relijos žemių priklausomybės. Tai ne
tokia jau menka problema, nors ir
primiršta, bet rusenanti. Suomija tu-
ri labai ilgą, 1,269 km sieną su Rusija.
Palei ją nuo Vyborg iki Murmansk tę-
siasi mažai apgyventa Karelija, kuri
nuo senų laikų yra ginčytina teritori-
ja. Tokią ilgą sieną su Rusija turinti
Suomija yra priversta subtiliai ba-
lansuoti savo užsienio politikoje.

Tačiau pastaraisiais metais Suo-
mijoje suaktyvėjo tokios nacionalis-
tinės organizacijos kaip judėjimas
„Pro Karelia”, Suomijos karelų pabė-
gėliai, „Už teritorijos grąžinimą”, ir
tai yra 1939 m. vadinamojo Žiemos
karo su Sovietų Sąjunga pasekmė.
Helsinkyje kalbama, kad teritorinių
reikalavimų riba dabar eina pagal
Manerheimo liniją, kuri 1939–1940 m.
sandūroje išsilaikė tik keletą mėne-
sių. Lygiai prieš dvejus metus, kai
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev Porvo mieste susitiko su Suomi-
jos prezidente Tarja Halonen, tų ne-
sutarimų niekas nerodė, tačiau ryš-
kiai išsiskyrė vienas į atvykusį Ru-
sijos vadovą nukreiptas plakatas, ku-
riame buvo reikalaujama ne išnuo-
moti, ne parduoti, o grąžinti suo-
miams priklausančias karelų žemes.
„Tikriesiems suomiams” tai negalėjo
nepatikti...

* * *
Taigi Suomija – ši rami Kalėdų

Senelio žemė – gali tapti tikru įtam-
pos regione židiniu. Kokios kibirkš-
tys kyla iš suomiškos politinės pir-
ties kamino, pamatysime jau greitai:
balandžio 27 d. parlamentas renkasi į
plenarinį posėdį, o antroje gegužės
pusėje bus aiški ir vyriausybė.

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Šiaip ar taip, nacionalistinės jėgos, įsiveržusios
į Suomijos politinį gyvenimą, rodo pagyvėjusį euro-
skepticizmą, būdingą visoms Skandinavijos šalims.
Jis netruks persimesti ir į Baltijos valstybes. 

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Neslūgsta įtampa dėl lenkų ir lietuvių
priešpriešos 

Pristatyta knyga apie prezidento 
V. Adamkaus gyvenimą sporto pasaulyje

LR ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas (kairėje)
balandžio 18 d. supažindino seminaro, skirto aptarti privataus verslo sek-
toriaus vaidmenį stiprinant demokratiją Amerikos regiono valstybėse da-
lyvius su 2011 m. birželio 29–liepos 1 d. vyksiančio aukšto lygio Demo-
kratijų bendrijos susitikimo Vilniuje programa. Seminarą surengė Demo-
kratijų bendrijos Darbo grupei demokratijos plėtrai remti ir skurdą mažin-
ti vadovaujančios Italijos ir Čilės ambasados. Nuotraukos dešinėje: Itali-
jos ambasadorius Giulio Terzi.         Juan Manuel Herrera/OAS nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vilniuje, Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
būstinėje, pristatyta knyga apie dvi
kadencijas Lietuvos prezidentu bu-
vusio Valdo Adamkaus gyvenimą
sporto pasaulyje. 400 puslapių knygą
,,Valdas Adamkus – sporto žmogus”,
kurios autorė – sporto žurnalistė Ma-
rytė Marcinkevičiūtė, 1,200 egzemp-
liorių tiražu išleido ,,Homo liber” lei-
dykla.

,,Ir toliau bėgu sportinio gyveni-
mo maratoną. Tikiuosi jo kuo ilges-
nio. Džiaugiuosi, kad dar nesinori
matyti finišo linijos. Manau, kad ben-
dromis jėgomis tą maratoną pratęsi-
me ne vienerius metus”, – per knygos
pristatymą sakė V. Adamkus. 

Buvęs puikus lengvaatletis ir

sporto organizatorius prisipažino,
kad nenorėjęs knygos apie save.
,,Labai džiaugiuosi, kad pavyko įti-
kinti prezidentą, jog knyga reikalin-
ga, – sakė leidinio autorė M. Marcin-
kevičiūtė. – Prezidentas mielai su-
grįžo į savo vaikystę ir jaunystę, da-
lijosi mintimis apie sportinį gyveni-
mą ir dabartį.”

Buvęs Lietuvos 100 m bėgimo re-
kordininkas V. Adamkus Europos pa-
vergtųjų tautų olimpiadoje Niurn-
berge yra iškovojęs du aukso ir du si-
dabro medalius. M. Marcinkevičiūtė
devintąją savo knygą, kurioje yra be-
veik 400 nuotraukų, skiria artėjan-
čiam V. Adamkaus 85-erių metų jubi-
liejui bei Almos ir V. Adamkų 60-
osioms vestuvių metinėms paminėti.

Varšuva (BNS) – Lietuvos am-
basadorė Lenkijoje Loreta Zakarevi-
čienė buvo iškviesta į šios šalies Už-
sienio reikalų ministeriją (URM) ap-
tarti didėjančios įtampos dėl lenkų
tautinės mažumos Lietuvoje.

Departamento bendradarbiavi-
mui su lenkais užsienyje vadovas
Maciej Szymanski Lietuvos ambasa-
dorei pranešė, kad Lenkija susirūpi-
nusi didėjančia priešprieša tarp Lie-
tuvos lenkų tautinės mažumos ir lie-
tuvių, teigiama Lenkijos URM pra-
nešime spaudai. 

Jame cituojamas ir žiniasklaido-
je skelbtas pranešimas, jog per susiti-
kimą su Lietuvos Respublikos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisijos nariais buvęs ilgametis lie-
tuviškos Eišiškių S. Rapolionio gim-
nazijos direktorius Vytautas Dailyd-
ka išsakė nuomonę, kad Vilnijos
krašte lenkiškuose darželiuose yra
auginamas „hitlerjugendas”. „Ten
vaikai nuo darželio nemoka kalbos,
nežino nieko apie Lietuvą, nors čia
gimė ir augo. Aš prieškario vaikas,
mane kartais šiurpas nukrečia, kai
susimąstau apie šito Lietuvos krašto

ateitį”, – naujienų svetainė delfi.lt ci-
tavo buvusį mokyklos direktorių.
Lenkijos užsienio reikalų ministras
Radoslaw Sikorski labai pasipiktino,
jog „joks deputatas nereagavo į šiuos
skandalingus pareiškimus ir elgesį”.

Tuo tarpu Lenkijoje išleistas dvi-
kalbis žurnalas, skirtas aptarti Lie-
tuvos ir Lenkijos santykius. ,,Kultu-
ra Enter” pranešė, kad žurnalas buvo
iš dalies finansuotas iš Lietuvos
URM ir Lietuvos ambasados Lenki-
joje lėšų. 

Specialiame ,,Kultura Enter”
žurnalo numeryje paskelbti pasikal-
bėjimai su užsienio reikalų vicemi-
nistru Egidijumi Meilūnu, istoriko
Algimanto Kasparavičiaus straips-
nis, Baltijos šalių lenkų specialisto
Jan Lewandowski tekstas, kitų Lie-
tuvos ir Lenkijos diplomatų ir publi-
cistų straipsniai. 

Pastaruoju metu tarp Lietuvos ir
Lenkijos buvo jaučiama didesnė
įtampa. Lenkijos politikai kritikavo
naująjį Švietimo įstatymą, kuriuo
plečiamas dalykų dėstymas lietuvių
kalba tautinių mažumų mokyklose.

Vilnius (BNS) – Socialdemokra-
tai merų rinkimų maratone laimėjo
daugiausiai šių pareigų – jie vado-
vaus devyniolikai savivaldybių. Ant-
ri varžybose dėl merų vietų liko kon-
servatoriai – jų atstovai vadovaus 13-
ai savivaldybių. 

Beveik trečdaliui savivaldybių
vadovausiantys socialdemokratai
per vasarį vykusius savivaldybių ta-
rybų rinkimus iškovojo per 21 proc.
mandatų. Daugiau kaip penktadalį
merų kėdžių gavę konservatoriai rin-
kimuose gavo per 16 proc. mandatų.
Iš septynių didžiųjų šalies miestų ke-
turių merais tapo socialdemokratai:
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir
Alytaus. 

Tuo metu konservatoriams ne-
pavyko laimėti nė vienų mero rinki-
mų didžiuosiuose miestuose. Šešias
merų vietas iškovojo Valstiečių liau-

dininkų sąjungos atstovai. Ši partija
per savivaldybių tarybų rinkimus ga-
vo beveik dešimtadalį mandatų. Libe-
ralų ir centro sąjunga bei Liberalų
sąjūdis turi po penkis merus. Du Li-
beralų sąjūdžio atstovai vadovauja
dviem didžiųjų miestų savivaldy-
bėms – Kauno ir Klaipėdos.  Keturios
merų vietos atiteko partijos ,,Tvarka
ir teisingumas” atstovams, nors ši
partija savivaldybių rinkimuose iš-
kovojo daugiau kaip dešimtadalį
mandatų. Beveik 11 proc. mandatų
rinkimuose gavusi Darbo partija
turės tik vieną merą. Po du merus tu-
rės Naujoji sąjunga ir Lietuvos lenkų
rinkimų akcija, kuri savivaldos rin-
kimuose skaičiuojant koalicijoje su
Rusų aljansu kartu gautus mandatus
jų iškovojo per 4 proc. Trys merais iš-
rinkti politikai į savivaldybių tarybas
pateko kaip save išsikėlę kandidatai.

Būsimam Lietuvos pirmininkavimui ES –
speciali interneto svetainė

Žlunga britų viltys suskaičiuoti 
emigrantus iš Lietuvos

Vilnius (DELFI.lt) – Septintųjų
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
(ES) metinių sukakties išvakarėse
pradėjo veikti Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti ES Tarybai 2013 m.
interneto svetainė espirmininkavi-
mas.urm.lt. Naujasis tinklalapis
skirtas pirmininkavimo darbu besi-
domintiems žiniasklaidos, verslo,
viešojo sektoriaus atstovams, taip
pat nevyriausybinėms organizaci-
joms, jaunimui ir akademinei bend-
ruomenei.

Svetainės lankytojai ras svar-
bias su pirmininkavimu susijusias
naujienas, informaciją apie vykdo-
mus projektus. Atskiros skiltys besi-
dominčius supažindins su Lietuvos

pasirengimu pirmininkauti ES Ta-
rybai, taip pat su pirmininkavimo
specifika ir šiuo metu pirmininkau-
jančių ES valstybių patirtimi. Be to,
tinklalapyje pateikiamos svarbios
naujienos ir naudingi dokumentai. 

Visi, turintys minčių, komenta-
rų ar pasiūlymų, galės juos išdėstyti
svetainės skiltyje ,,Prisidėkite ir
jūs”. Svetainė turi sąsajas su interne-
to socialiniais tinklais, per kuriuos
bus galima tiesiogiai bendrauti su
pasirengimo pirmininkauti koman-
dos nariais, užduoti jiems klausimus,
dalyvauti įvairiose apklausose ir pro-
jektuose. Lietuva pirmininkavimą
ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį
perims iš Airijos.

Londonas (DELFI.lt) – Lietuvių
emigrantų skaičius ir toliau bus bu-
riamas iš kavos tirščių. Didžiojoje
Britanijoje, kur šiuo metu vyksta gy-
ventojų ir būstų surašymas, tik labai
nedaug lietuvių sutinka atsakyti į
anketos klausimus.

Nei vienas Didžiojoje Britanijoje
kalbintų lietuvių neminėjo mažesnio
nei ketvirtis milijono tėvynainių, įsi-
kūrusių šioje šalyje, skaičiaus. Dau-
gelis šaipėsi iš Lietuvos statistikos
departamento, kuris skelbia, kad tik
62,000 Lietuvos piliečių nuo 2005 m.
išvyko gyventi į Didžiąją Britaniją.

Lietuvių Bendruomenės Didžio-
joje Britanijoje pirmininkė Renata
Retkutė mano, jog 2011 m. gyventojų
surašymo rezultatai daugelį nuvils.
Nors surašymas dar nesibaigė, ji pa-
tyrė, kad labai mažai lietuvių užpil-

dys anketas, o dar mažiau jose nuro-
dys, kad jie – lietuviai. Savo lietuviš-
kumą galima nurodyti keliose sura-
šymo anketos vietose: klausimuose
apie tautybę, pasą, gimimo vietą, na-
muose vartojamą kalbą. Jei į šiuos
klausimus neatsakysi, statistikoje
nebūsi skaičiuojamas kaip lietuvis.

R. Retkutės manymu, greičiau-
siai lietuviai nemato prasmės, kodėl
turėtų dalyvauti gyventojų surašy-
me. Nors pagal šiuos duomenis bus
planuojamos tos vietovės mokyklos,
ligoninės, transportas, gelbėjimo tar-
nybos ir kitos socialinės paslaugos,
lietuviams, matyt, atrodo, kad vienas
jų balsas nieko nepakeis. Daugelis
nesuvokia, kam ta informacija bus
panaudota, ir baiminasi atskleisti
apie save per daug duomenų.

Prezidentas V. Adamkus ir knygos autorė M. Marcinkevičiūtė ELTA nuotr.

Daugiausiai merų vietų gavo socialdemokratai

LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

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

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRunSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, MD

AnDREW J. yu, 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

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RuTH JŪRATė bARSky, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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SIŪLO DARBĄ

Fabric Installer / Apprentice
– Women / Men apply, Speak

English, $10/Hour, Palatine
(847) 202-0642

Bendrovė ieško energingo darbuo-
tojo prekių išsiuntimo skyriui.

Darbas Alsip, IL, mieste.
Resume prašome siųsti el. paštu

hiring@compeve.com arba
faksu: 708-286-6475

Jėzus tarė: ,,Argi nesakiau; jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!” 
(Jono 11:40)

Kiekviena karta vis kitaip priima, supranta ir išgyvena Šventų
Velykų įvykį. Kinta šios šventės papro čiai bei išraiškos formos. Ta čiau
pabandykime įsivaizduoti, ką patyrė pirmųjų Velykų, prisikėlimo ryto
liudininkai, su kuriais Jėzus susitiko ir bendravo ,,Po savo kančios jis
pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt die  nų
jiems rodydamasis ir aiškinda mas apie Dievo karalystę” (Apd.1:3).

Prisikėlimas daugeliui Jėzaus pasekėjų buvo netikėtas, nors apie tai
jie ne kartą girdėjo iš jo lūpų. Anksti ryte skubėdamos prie Jėzaus kapo
moterys mažiausiai tikėjosi tapti pirmosiomis Kristaus prisikėlimo liu-
dininkėmis. Klausimą, kas toks yra Jėzus Kristus, galiausiai išaiškino
pri sikėlimo rytas. Šio įvykio liudi ninkai buvo pirmieji lašeliai, nuo ku -
rių prasidėjo krikščioniškojo tikėjimo upės tėkmė. Pirmųjų Velykų liu-
dininkų patyrimas ir išgyvenimas buvo toks aiškus ir stiprus, kad netgi
juose nugalėjo mirties baimę! 

Mes galime patikėti Dievo gailes tingumu ir šia, nekalta Jėzaus
auka, atvėrusia mūsų sieloms vartus atgal namo. Tačiau visiškai nega-
lėtume patikėti, kad pirmųjų Velykų liudi ninkai būtų sutikę guldyti gal-
vas už šio įvykio liudijimą, jeigu jis būtų netikras ar išgalvotas! O tokių
juk buvo tūkstančiai! Pagalvok, kokio svarbumo įvykis turėtų įvykti ta-
vo gyvenime, kad už jo liudijimą nebijotum ir net mirti? 

Šiandien mes Šv. Velykas mato me kitaip, nei tie, kurie visa tai iš -
gyveno gyvai. Dabar mes esame la biau panašūs į Kristaus sekėjus iki Jo
prisikėlimo, blaškomi įvairių abejo nių, klausimų ir netikrumų. Nepa -
mesk to, bent garstyčios grūdelio dydžio tikėjimo, kad valandoje, kai bū -
si pašauktas iš čia, Jėzus tau ga lėtų tarti: ,,Argi nesakiau; jei tikėsi, pa-
matysi Dievo šlovę?!” 

Palaiminto jums dvasinio prisi kėlimo ir Krikščioniškų Šventų Ve -
lykų! 

Brolis Kristuje
Kun. Liudas Miliauskas

BBrraannggūūss  bbrroolliiaaii  iirr  sseesseerryyss  VViieeššppaattyyjjee  KKrriissttuujjee,,

Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Jėzus gyvas, taip pat aš 
Būsiu gyvas jo galybe; 
Iš mirties mane išves, 
Jis į amžiną linksmybę. 
Mano kūną peršvies jis;
Tai mana tvirta viltis.

Jėzus gyvas, jo galia
Ir valdžia, ir karalystė;
Ir man amžina dalia
Paskirta jo tėvonystėj. 
Ką jis žada, padarys;
Tai mana tvirta viltis.

Didžiąją savaitę ir Velykų rytą skubėkime į Bažnyčią švęsti Dievo
begalinės meilės žmonijai taip dramatiškai išreikštos Jėzaus mirtyje
ant kryžiaus ir Jo pergalingame pri si kėlime iš mirusiųjų. Apaštalas
Pau lius rašė: „Jeigu esate su Kristumi pri  kelti, siekite to, kas aukšty-
bėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rū pinkitės tuo, kas aukštybėse, o
ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi
paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus  jūsų gy vastis, su juo ir jūs pasi-
rodysite šlo vingi” (Kolosiečiams 3:1-4). Didįjį Penktadienį Dievas paskel-
bė, kad Jis yra tas, kuris nusileidžia iki žmogiš kosios egzistencijos dug-
no, kad tu ir aš turėtume amžiną vietą Jo karalys tėje. Jėzaus prisikėli-
mas parodė, kad tikėjimas Kristumi atneša amži nąjį gyvenimą – mes
nebesame priklausomi nuo pasaulio valdžios užgai dų, mes priklausome
Dievui!

Sveikinu visus lietuviškos šei mos Dievo vaikus, linkėdamas, kad
Viešpaties Kristaus Prisikėlimo švie sa paliestų ir nuskaidrintų mūsų
kasdienybės nerimą ir pilkumą.

Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Kunigas dr. Valdas Aušra,
Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonas



EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

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

DR. Raimundas Jeleniauskas
DANTŲ gyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 37 atsakymai

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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Atkelta iš 4 psl.   naujų narių, o
mirusių narių užregistravome apie
88. Manome, kad yra daugiau miru -
sių narių, nes ne visos šeimos mums
apie mirtį praneša.

Per paskutinius 10 metų kasmet
vidutiniškai įstojo 60 naujų na rių, o
mirusių narių užregistravome 85. LF
nariui mirus, tai pažymime mūsų
duomenų bazėje. Jo narystė tampa
ne aktyvi, ir nario teisės nustoja ga-
lio ti (praranda balsavimo teises). Šei -
mos nariai (tėvai, vaikai, broliai, se -
se rys) gali perimti mirusio LF nario
balsus. Tam reikia užpildyti paruoš-
tą formą, kurią galima gauti LF
raštinėje. Vyras ir žmona yra lai ko-
mi vienu vienetu ir, vienam mi rus,
balsas ar balsai lie ka likusiam gy-
vam. 

– Praeitais metais  organizavo-
te keletą projektų LF paremti.
Vasarą įvyko golfo turnyras, ku-
ris buvo sėkmingas ir atnešė LF pel-
 no. Ką planuojate šiems metams? 

– Šiais metais vyksta keli svar-

būs projektai. Jau prasidėjo pasiruo-
šimas LF 50 metų jubiliejui. Daug
nepasakosiu apie tai, nes planai dar
kuriami. Šią la bai svarbią sukaktį
norime atšvęsti 2012 metais, kuo ar -
čiau  kovo 14 d., kai prieš 50 metų
buvo įsteigtas LF. Toliau tęsiame pa -
skelbtą vajų ,,10-20-50”. Skai čiai reiš-
kia, kad vajaus metu norime pasiekti
10,000 LF narių skaičių, 20 mln. dol.
įnašų ir visa tai atlikti iki 50-osios
Fondo sukakties. Per suvažiavimą
paskelbsime naujo konkurso pra-
džią, kuriame pakviesime dalyvauti
visus – jaunus ir vyresnius, su įvai-
riais kūrybiniais sugebėjimais. Kon -
kur sas tęsis iki Padėkos dienos,  o
kon kurso laimėtojus paskelbsime LF
gimtadienio – 2012 m. kovo 14 d. – me -
tu. Konkursas bus paskelbtas laik -
raš čiuose ir internete. Taip pat vyks-
ta dar bai, siekiant pagerinti mūsų
LF in ternetinę svetainę. Naują sve -
tainę pristatysime per šių metų su-
važiavi mą.

– Dėkoju už pokalbį. 

LF valdyba ruošiasi metiniam narių suvažiavimui 

,,Draugo” sudoku Nr. 36 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Darija Naujokienė, San Francisco, CA

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad tiek sudoku, tiek kryžia-
žodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chi-
cago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 9 psl. rašytoja dalijasi
sa vo ankstyvos vai kystės prisimini-
mais. 

Susirinkusiems kalbėjo ir rašy -
to  jos dukra dailininkė R. Arbas –
mamos pagalbininkė knygų leidime.
Ji iliustravo net 11 mamos knygų,
tarp jų – ir paskutiniąją, ,,Sklėriai”. 

Renginio vedėja A. Budrytė per-
skaitė dar dvi ištraukas iš A. Rūtos
kūrybos, o jos perskaitytas A. Rūtos
laiškas susirinkusiems buvo sutiktas
šiltais plojimais. 

Popietę praskaidrino solistės
Nijolės Penikaitės ir akompaniato-
rės Jūratės Lukminienės muzikinė
programėlė. 

Norisi ,,Draugo” skaitytojams
pri minti, kad Lietuvoje iki Atgimimo
nebuvo išleistas nė vienas A. Rūtos
kūrinys. Rašytoja kaltinta esanti so -
cializmo priešininkė, Lietuvos va-
duotoja (tokia ir buvo!). Tik 1992 m.
,,Vagos” leidykla išleido jos kny gą,
kurioje išspausdinti trys roma nai:

„Trumpa diena” (1955 m.), „Mo tinos
rankos” (1961 m.), „Kelias į kai rę”
(1964 m.).  Atsirado galimybė ir Tė-
vynėje susipažinti su šios puikios
išeivijos autorės kūryba. Tais pačiais
metais A. Rūta buvo priimta į Lie -
tuvos rašytojų sąjungą. Tikėkime,
kad Lietuvoje kada nors bus išleista
ir solidi monografija, aprėpianti A.
Rūtos gyvenimą ir kūrybą.

Tuos, kurie negalėjo atvykti į A.
Rūtos pagerbimo popietę Čiur lionio
galerijoje, kviečiu apsilankyti Nacio -
nalinės Martyno Maž vydo biblio -
tekos tinklalapyje www.lnb.lt ir ,,pa -
sivaikščioti” po parodą ,,Alė Rū ta,
gyvenanti po angelų sparnais”,
skirtą rašytojos A. Rūtos sukakčiai
paminėti. Parodoje rodoma medžiaga
iš Nacionalinės M. Mažvydo biblio -
tekos fondų. Tikiuosi, kad ne vienas
šios parodos lankytojas ras daug ko
įdomaus ir naudingo, ypač tie, kurie
artimai pažįsta rašytoją, gyvena ša -
lia jos.

Rašytojo kelias nė ra nei lygus, nei lengvas...



PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAuGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

www.draugas.org

SIŪLOME DARbuS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

gera žinia mūsų vyresniesiems!

Gražioje ir ramioje Elgin miestelio Waverly gatvėje įsikūrė jaukūs
ŠEIMOS NAMAI. Čia kviečiame apsigyventi vyresnio amžiaus žmones,

kuriems sunku gyventi vieniems ir reikalinga nuoširdi pagalba. Mes
pasirūpinsime viskuo,  ko tik žmogui gali prireikti. Apsilankykite pas

mus. Mūsų tel.: 1-815-519-0986; 1-224-535-8004

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam
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4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

DF Pavasario vajaus įnašai

Švęsdami Kristaus Prisikėlimą, sveikiname Draugo fondo na-
rius, rėmėjus ir visus ,,Draugo” skaitytojus. Nuoširdžiai dėkojame
už aukas Draugo fondui ir už laikraščio finansinį palai kymą.
Linkime džiaugsmingumo, kurį atnešė  prisikėlęs Kristus, ir vilties,
kurią žada pavasarį atbundanti gam ta.

Draugo fondo  direktorių taryba

Su 200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 7,600 dol., Oakland, CA
Dr. Nijolė Dėdinienė, garbės na-

rė, iš viso 1,950 dol., Perrish, FL
Su 100 dolerių:
Juozas ir Bronė Mikuliai, gar-

bės nariai, iš viso 5,600 dol., West-
chester, IL

Juozas ir Danutė Doveiniai, gar-
bės nariai, iš viso 4,800 dol., Clinton
Twp., MI

Gražina Kenter, garbės narė,  iš
viso 3,100 dol., Danbury, CT

Jonas ir Janina Mikulioniai,
garbės nariai, iš viso 3,100 dol.,
Sterling Heights, MI

Vytautas Mažeika, garbės na-
rys,  iš viso 2,900 dol., Colbert, GA

Irena Ancerienė, garbės narė, iš
viso 2,600 dol., Porter, IN

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš
viso 800 dol., Chestererville, IN

Jonas ir Ona Vaičekoniai, iš viso
500 dol., Severna Park, MD

Eligijus ir Viktorija Sužiedeliai,
iš viso 100 dol., Abington, MA

Vytas ir Ramutė Petruliai-Petru-
sevičiai, iš viso 100 dol., Franklin, MI

Su  75-50-40 dolerių:
Kazys ir Elena Majauskai, gar-

bės nariai, iš viso 1,700 dol., Chicago,
IL

Jonas ir Birutė Sverai, garbės
nariai, iš viso 1,400 dol., Bloomfield
Hills, MI

Dr. Rimas ir dr. Elona Vaišniai,
garbės nariai, iš viso 1,370 dol.,
North Haven, CT

Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 1,350 dol.,

Willoughby, OH
Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso

790 dol., Union Pier, MI
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, iš

viso 630 dol., Baton Rouge, LA
Izabelė Naujalienė, iš viso 475

dol., Cicero, IL
Vitalis Švažas, iš viso 245 dol.,

Bellevue, WA
Walter ir Ilona Barkauskai iš

viso 50 dol., Whitestone, NY
Šv. Petro parapija Bostone, iš

viso 50 dol., So. Boston, MA
Su 25-20-10 dolerių:
Albina Ramanauskienė, garbės

narė, iš viso 1,210 dol., Oak Lawn, IL
Eugenija Kolupailaitė, garbės

narė, iš viso 1,075 dol., Chicago, IL
Aloyzas ir Ramutė Aidžiai, iš

viso 770 dol., Bethesda, MD
Andrius ir Alicija Butkūnai, iš

viso 455 dol., Farmington Hts., MI
Marija Andrijonaitė, iš viso 340

dol., Dearborn, MI
Algis Navikauskas, iš viso 275

dol., Brookfield, CT
Algirdas ir Irena Sekai, iš viso 75

dol., Coarsegold, CA
Rimantas ir Danguolė Mackevi-

čiai, iš viso 60 dol., Palos Hills, IL
Dr. Vytas ir dr. Jolita Kisieliūtė-

Naručiai, iš viso 50 dol., Riverside, IL
Algis ir Loreta Gudėnai, iš viso

25 dol., Euclid, OH
Eugenijus ir Regina Žiuriai, iš

viso 10 dol., Wethersield, CT
Zita Bagdžius, iš viso 10 dol.,

Chicago, IL

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams už aukas.

SKELBIMAI

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo  darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias re-
komendacijas, legalų statusą, ieško nuolatinio
senelių priežiūros darbo. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 630-677-7467 arba 630-782-5256.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis
arba rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slaugos
darbo su gyvenimu. Didelė patirtis, legalūs doku-
mentai. Gali išleisti atostogų nuo gegužės mėne-
sio (bet kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. Lietuvoje +370-647-65077 arba
630-730-2132.

* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 370+37-743151, Lina arba rašyti:
linavend@yahoo.com

* Moteris ieško darbo dviems dienoms savaitė-
je su grįžimu ar su gyvenimu. Tel. 630-999-9505.



PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

BRIgHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERgREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEy PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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DEVYNIOLIKOS IR ŠEŠERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTYS

A † A
JURGIS ir gail. ses. MARY

(MERI) NAVICKAITĖ 
SUGINTAS

„Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas” (Jono 11:25–26)

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimus tėvus a. a. Jurgį,
kuris iškeliavo į Amžiną gyvenimą 1992 m. balandžio 16 d. ir
a. a. Mary (Meri), kuri iškeliavo į Amžiną gyvenimą 2005 m. ba-
landžio 13 d.

Viešpatie gailestingas, suteik jiems Amžiną ramybę.
Minint mano tėvelių brangų atminimą ir mirties sukaktis, šv.

Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje šį sek-
madienį, Šv. Velykų dieną, balandžio 24 d. 10:30 val. ryto.

Šv. Mišios taip pat  aukojamos St. Germaine parapijoje, 9711
S. Kolin, Oak Lawn, Illinois, ketvirtadienį, balandžio 21 d. 7 val. v.

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Jurgį ir a. a. Mary Sugintus savo
maldose bei aplankyti juos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti duktė Nora

A † A
VITAI LAUMEI WITHEROW

PAVILČIŪTEI

mirus, jos dukterį SIGITĄ, sūnų LINĄ, vyrą DALE,
seserį INĄ bei visus gimines ir artimuosius giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Liūda Kaupienė
Rūta Rakutis

Mūsų Draugui, Teisininkui, Žurnalistui, Uoliam
Lietuvybės  Žadintojui

A † A
JUOZUI VITĖNUI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą jo
žmonai ONAI, dukrai ASTAI, sūnui  ALMIUI ir jų
šeimoms.

Kartu liūdime ir jungiamės maldose.

Bieliauskų šeima: Danutė, Vytautas,
Aldona,  Danelė, Linas ir Kornelijus

Žmogus ant žemės, čia tik svečias
Ir turi jis sugrįžt namo...

A † A
URŠULEI ZINKUS

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą vyrui VINCUI, dukrai IRENE ir vyrui WIL-
LIAM OLEVICH, broliams VITUI ir ZIGMUI MACIO-
KAMS, seseriai ANNE KUNDROTIS ir visiems arti-
miesiems.

Union Pier, MI, Lietuvių draugija

Su liūdesiu ir širdgėla pranešame, kad 2011 metų balandžio
17 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi, mylima žmona ir mama

A † A
SIGUTĖ MIKRUT
KAVALIŪNAITĖ

Velionė gimė 1943 m. balandžio 20 d. Lietuvoje. Užaugo Čika -
goje, baigė University of  Illinois, Farmacijos diplomu, vėliau
Loyola University, Pastoracinių studijų magistru.

Ateitininkė nuo jaunų dienų, buvo Ateitininkų Šalpos Fondo
tarybos pirmininkė,  aktyvi savo parapijos St. Mary dalyvė, vedė
netekties ir paguodos aptarnavimą (Bereavement Ministry), tar-
navo paslaugos srityje (Minister of  Care) ir Eucharistijos dali -
nime (Eucharistic Minister).

Nuliūdę liko: vyras Bernardas, dukra Dana, sūnus Darius,
tėvas Jonas Kavaliūnas, broliai Gediminas ir Donatas su šei -
momis, kiti giminės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje.

Šermenys antradienį, balandžio 26 d. nuo 6 v. v. iki 9 v. v.
Wenban Funeral Home, 320 East Vine Ave., Lake Forest, IL, tel.
847-234-0022

Laidotuvių Mišios trečiadienį, balandžio 27 d., 10 v. r. St. Ma-
ry Church, 201 E. Illinois Rd., Lake Forest, IL.  Velionė bus palai-
dota Lake Forest Cemetery, 520 Spruce Ave., Lake Forest, IL.

Vietoj gėlių prašome aukas skirti Ateitininkų Šalpos Fondui
arba American Cancer Society.

Prašome velionę prisiminti maldose.

Liūdinti šeima

Amerikietis pasipiršo per kryžiažodį laikraštyje
Aleksandrijos miesto (JAV) gy-

ventojas pasipiršo mylimajai pasitel-
kęs kryžiažodį, kurį užsakė pas „The
Washington Post” galvosūkių kūrėją.

28-erių Corey Newman pasakojo
leidiniui, kad norėjo paprašyti savo
merginos 31-erių Marlowe Epstein
rankos įsimenančiu ir neįprasti bū-
du. Ir kadangi ji mėgsta spręsti kry-
žiažodžius, nusprendė kreiptis į šių
sudarytoją.

Pagal C. Newman užsakymą,
laikraščio numeris su „santuokiniu”
kryžiažodžiu išėjo prieš keletą dienų.
Tarp užšifruotų kryžiažodyje žodžių
buvo „Marlowe” (klausimas – „Įsimy-
lėjusio Šekspyro” personažas), „Eps-
tein” (klausimas – filmo „Casablan-

ka” scenarijaus autorius). Žemiau
šių žodžių kryžiažodyje išsidėliojo
frazė „Ar tekėsi už manęs”, kurią M.
Epstein įrašė, teisingai atsakiusi į
klausimą „Žodžiai, kurie neatskiria-
mi nuo žiedo”. Perskaičiusi žodžių
junginį, moteris suprato, kad kryžia-
žodyje esantis kreipinys skirtas bū-
tent jai. O tą patvirtino ir pats C.
Newman – atnešdamas mylimajai su-
žadėtuvių žiedą. M. Epstein į klausi-
mą, užšifruotą kryžiažodyje, atsakė
„Taip”.

Kryžiažodžio autoriui Bob Klahn
tokia užduotis teko ne pirmą kartą –
kryžiažodį, kuriuo prašoma moters
rankos, jis sudarinėjo ir 1998 m.

Lrt.lt

MMAARRGGUUMMYYNNAAII  

Estijos miške rasta išmesta dau-
geliais griežinėlių supjaustyta salia-
mi dešra, praneša „Ohtuleht”. Že-
mės ploto, kuriame rado dešros,
savininkas teigia, kad išmesta apie
toną saliami. Toje teritorijoje dirban-
čio miškininko teigimu, dešros yra
tiek, kad jos nesuėstų būriai lapių ir

kitų žvėrių. Dešros dar nepradėta
rinkti ir išgabenti. Kol kas neišsiaiš-
kinta, kas ir kodėl išmetė miške kal-
ną saliamio. Jei neras pažeidėjo, su-
rinkti ir išvežti dešrą teks pačiam
savininkui.

Delfi.lt

Estijoje miške rasta tona dešros



SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v. r. iki 5 v. p. p.
Šeštad. 8:30 v. r. iki 12:30 v. p. p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus
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Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, J. Juodžio,  A. Rukštelės, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Igno,
K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklėriaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavičiaus, A.  Varno, V.
Rato, J. Čeponio, J. Švažo, A. Gudaičio, P. Kalpoko, J. Vienožinskio, A. Dargio, V. Kisarausko,
A. Savicko, A. Martinaičio,  Ciplijausko, Petrulio, A. Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos,
P. Kiaulėno, G. Staniulio,  Šarūno Saukos,  Adomo Smetonos, Peldaičiūtės-Montvydienės,
I. Surgai lio ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų, P.
Rimšos,  V. Kašubos skulptūrų, E. Marčiulionienės keramikos bei lietuviškų medalių.

Taip pat norėčiau pasveikinti su Šv. Velykomis ir širdingai padėkoti visiems, kurie
atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus, P. O. Box. E34, S. Boston, MA 02127, USA

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $100 Henrikas Čepas, Alfon  -
sas Tumas. $50 Raimundas Alis, Liu -
cija  Beržinskienė,  Feliksas ir Ja ni -
na Bobinai, William Burimauskas,
Vin cas Dovydaitis, Rūta Kleinaitie-
nė,  Algirdas ir Raminta Marchertai.
$25 Rūta de Abreu, Balys Milaknis,
Ele na Rožėnas, dr. Paulius ir Aldona
Svar cai. $20 Juozas Blazys, Jonas ir
Valerija Juodvalkiai, Jadvyga Klio -
rys. $15 Martynas J. Brakas, Teodo -
ras ir Ritonė Rudaičiai. $10 Aldona
Buntinaitė. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540

�� ,,Seklyčios” administracija praneša,
kad balandžio 24 d., šv. Velykų sekma-
dienį restoranas nedirbs. Nuo antradie-
nio, balandžio 26 d., restoranas  veiks
kaip įprasta. ,,Seklyčia” linki visiems
linksmų, prasmingų šv. Velykų!

Socialinių reikalų skyrius Le monte ma-
loniai kviečia balandžio 27 d., trečiadie -
nį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  doma vaizdajuostė ,,Duokim
garo”. Filmai ro domi PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

�� Tautinių šokių grupės ,,Spindulys”
35-mečio koncertas ,,Senosios skry nios
paslaptys” vyks šeštadienį, balandžio
30 d., 5 val. p. p. PLC Jaunimo rūmų
sa lėje. Po koncerto PLC didžiojoje salė-
je vyks sukaktuvinis pokylis. Pradžia 7
val. v. Bilietus užsisakyti galite tel. 708-
349-8432 (Aušra Jasaitytė-Petry).

��  Amerikos lietuvių Montessori draugi-
ja (ALMD) gegužės 1 d. 10:15 val. r.
kvie čia pasiklausyti Nijolės Cijūnelienės
pokalbio-paskaitos ,,Mon tesoriška at -
mos fera šeimoje”, kuri bus skaitoma
Pa  saulio lietuvių centre, ,,Žiburėlio” kla -
sėje.

��  Pasaulio lietuvių centro (PLC) Mote -
rų renginių komitetas sekmadienį, ge -
gužės 1 d., 12:30 val. p. p. didžiojoje
sa  lėje rengia Atvelykio vaišes. Visi nuo -
širdžiai kviečiami smagiai praleisti po -
pie tę. Vietas užsisakyti galima tel. 630-
257-8787 (PLC administracija).

��  Nepriklausomybės akto signatarė,
ak torė Nijolė Ože lytė gegužės 4 d. 1 val.
p. p. lankysis JAV LB Lemont apylinkė-
je. Susitikimas su ja vyks Pasaulio lietu-
vių centro skaitykloje (14911 127th St.
Lemont, IL 60439).

��  Maloniai kviečiame į Lietuvių Fondo
48-ąjį metinį suvažiavimą. Suvažiavi -
mas vyks  gegužės 7 d., šeštadienį, Pa -
sau lio lietuvių centre, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60439. Re gistracija – 8:30
val. r. Suvažiavimo pra džia – 9:30 val. r.

Daugiau informacijos rasite LF tink la la -
pyje www.lithuanianfoundation.org,
paskambinę tel. 630-257-1616 arba
parašę el. paštu: admin@lithfund.org.

��  Balandžio 29 d., penktadienį, 6:30
val. v. kviečiame į susitikimą su Nijole
Ože lyte. Susitikimas vyks Susivienijimo
lietuvių Amerikoje patalpose (307 W.
30th St., New York, NY 10001). Apie
savo dalyvavimą prašoma pranešti iki
ba landžio 28 d. Laimai Šileikytei-Hood el.
paštu ljhood@verizon.net arba Gintarei
Bukauskienei el. paštu gintareb@hot-
mail.com.

��  Šv. Kazimiero parapija ir lietuvių
organizacijos praneša, kad gegužės 7–8
dienomis Šv. Kazimiero parapijoje lan -
ky sis vyskupas Gintaras Grušas. Šešta-
dienį, gegužės 7 d., 3 val. p. p. svečias
suteiks Sutvirtinimo sakramentą parapi-
jos jaunimui. Sekmadienį, gegužės 8 d.,
10:30 val. r. kun. G. Grušas aukos šv.
Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje (2718
St. George S., Los An geles, CA 90027).
Po šv. Mi šių – vaišės pa rapijos salėje.
Įėjimas ir vai šės nemokami. 

��  Madison-Vilnius susigiminia vusių
mies tų komitetas gegužės 21 d., šešta -
die nį, kviečia į tradicinę iškilmingą va -
ka rienę (5 val. p. p. – kok tei liai, 7 val.
v. – vaka rienė) Madison Club (5 E. Wil -
son St., Madison, WI). Pagrindinė  kal -
bėtoja – JAV ambasadorė Lie tuvoje
Anne E. Derse. Norinčius dalyvauti pra -
šoma pra nešti iki gegužės 2 d. el. paštu
aksa.milda@ gmail.com arba tel.708-
224-6240 (Milda Ak sa mitauskas).

IŠ ARTI IR TOLI...

Cleveland  ,,Švyturio” ir  ,,Švyturiukų” šokėjai, jaunimo chorai ,,Naujoji intriga”
(Cleveland), ,,Vėjas” (New Jersey), ,,Gintarėliai” (Toronto, Canada) ir vaikų choras

,,Exultate” (Cleveland)  balandžio 30 d.  6:30 val. v. kviečia visus į 
VII Jaunimo draugystės vakarą  ,,Vilties keliu”, 

kuris vyks Šv. Kazimiero  parapijos didžiojoje salėje 

Bilietus galite įsigyti sekmadieniais po šv. Mišių parapijos svetainėje arba užsi-
sakyti  tel. 216-486-9023 (Virginija Rubinski). 

Vaikų choro ,,Exultate”  dainininkai.                                   ,,,,EExxuullttaattee””  aarrcchhyyvvoo  nuotr.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000


