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Tel Avivas (ELTA) – Šiemet Lietuvoje vyksian-
čio Europos vyrų krepšinio čempionato (,,Eurobas-
ket 2011”) ambasadorius Arvydas Sabonis pristatė
čempionatą Izraelio žurnalistams, susirinkusiems
Izraelio olimpinio komiteto būstinėje.

A. Sabonio kvietimą tiesiogiai rodė Izraelio tele-
vizijos sporto kanalas. Izraelio žiniasklaidai, krep-
šinio federacijos, olimpinio komiteto ir nacionalinės
krepšinio rinktinės atstovams buvo pristatytos nau-
jausios technologinės priemonės, kurios veiks ,,Eu-
robasket 2011” metu. Drauge su A. Saboniu krepšinio
čempionatą Lietuvoje pristatinėjo ,,Eurobasket 2011”
organizacinio komiteto vykdantysis direktorius
Mindaugas Špokas. Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos
ambasadorius Izraelyje Darius Degutis.

,,Eurobasket 2011” pristatymas Izraelyje buvo
šeštas toks renginys iš A. Sabonio ir ,,Eurobasket
2011” organizatorių kelionių po Europą serijos. Prieš
tai pirmenybės buvo pristatytos Slovėnijoje, Didžio-
joje Britanijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Ispanijoje.
,,Eurobasket 2011” vyks rugpjūčio 31–rugsėjo 18 d. še-
šiuose Lietuvos miestuose. Senojo žemyno pirmeny-
bėse pirmą kartą dalyvaus 24 komandos.

Vilnius (ELTA) – Jungtinės Vals-
tijos remia bendrus Lietuvos, Latvi-
jos, Estijos bei Lenkijos Visagino
atominės elektrinės planus, teigiama
JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton laiške Lietuvos užsienio rei-
kalų ministrui Audroniui Ažubaliui.
,,Man malonu, kad dėl šio svarbaus
projekto vyksta rimtos diskusijos su
JAV pramone”, – teigiama H. Clinton
laiške, kuris cituojamas Užsienio

reikalų ministerijos pranešime spau-
dai.

Laiške pažymima, kad JAV tvir-
tai remia Lietuvos vyriausybės pas-
tangas siekti energetikos išteklių
didesnio pasirinkimo ir energetinio
saugumo Baltijos jūros regione.
Lietuva tikisi šiemet tiesioginėmis
derybomis rasti strateginį investuo-
toją į naują atominę elektrinę, kurią
Visagine statytų bendradarbiau-

dama su Latvija, Estija ir Lenkija.
JAV valstybės sekretorė taip pat

pranešė priimanti Lietuvos užsienio
reikalų ministro kvietimą į Vilniuje
birželio 30–liepos 1 dienomis vyk-
siančius renginius, vainikuosiančius
Lietuvos pirmininkavimą Demokra-
tijų bendrijai. Juose dalyvavimą yra
patvirtinę dar aštuonių šalių prezi-
dentai, parlamento ir vyriausybių
vadovai.

,,Eurobasket 2011”
pristatytas Izraelyje

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos sosto įpėdinis princas Wil-
liam ir jo mylimoji Kate Middleton ba-
landžio 29 d. Westminster abatijoje
Londone tapo vyru ir žmona. Iškilmėse
dalyvavo 1,900 kviestinių svečių, o ją
prie televizorių ekranų, manoma, ste-
bėjo 2 mlrd. žiūrovų. Šios jungtuvės
laikomos reikšmingiausiomis britų
karališkuosiuose rūmuose per pasta-
ruosius 30 metų.

Lietuvos vardu Jungtinės Kara-
lystės karališkąją šeimą princo Wil-
liam ir K. Middleton sutuoktuvių pro-
ga pasveikino LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė. „Lietuva visuomet jau-
tė ypatingą ryšį su Jūsų šalimi, todėl
visų Lietuvos žmonių vardu sveiki-
nu Jus ir visus Didžiosios Britanijos
žmones su šia nepaprasta švente, o
sutuoktiniams – jų Karališkosioms
Prakilnybėms princui William ir Cat-
herine – linkiu laimės ir kuo geriau-
sios kloties”, – rašoma Lietuvos vado-
vės sveikinime. Jaunavedžiai princas William su žmona Catherine Middleton. ELTA nuotr.

Krepšinio legenda Arvydas Sabonis susitiko su Izraelio pre-
zidentu Shimon Peres.

EPA-ELTA nuotr.

Apie lietuvės ,,gastronominius nuoty-
kius” skaitykite 7 psl.
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Vakar milijardų žmonių dėmesį bu-
vo prikaustęs Londonas, kur vyko karališ-
kosios vestuvės. Plačiai nušviesdama
tuoktuves pasaulio žiniasklaida vertėsi
per galvą – ir politine prasme, ir pagal
pramogų pasaulio dėsnius tai yra logiška
ir suprantama. Juk šios vestuvės – tai
pirmas kartas per kelis šimtmečius, kai
sosto įpėdinis veda paprastos kilmės
merginą. Tuo tarpu skeptikai piktinasi,
kodėl šiandien, XXI amžiuje, taip su-
reikšminamas senovinės valdymo siste-
mos būsimųjų šalies valdytojų šeimos
kūrimas. Tačiau besipiktinantys karališka
švente ir oficialiu dėmesiu bei išlaidomis
jai negali paneigti to, kad šimtams mili-
jonų žmonių visame pasaulyje šios ves-
tuvės yra įdomios ir labai lauktos. Šios
tuoktuvės, su viduramžiškomis iškilmė-
mis, su visa prabanga taip dailiai įsiterpia
į prozišką eilinių anglų gyvenimą, kad
tampa jau nebe pasaka, o tiesiog pasidi-
džiavimu ir nuotaikos praskaidrinimu.
Šventei pasibaigus pasaulis turbūt ims
laukti kitos panašios progos, vėl nukreip-
siančios visų žvilgsnius nuo pilkos kas-
dienybės tėkmės.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Sekminių dieną,
gavę Šventosios
Dvasios krikštą,

Jėzaus mokiniai iš-
drįso pasirodyti susi-
rinkusiai miniai ir
liudyti apie Jėzaus pri-
sikėlimą. Petras kalbė-
jo: „Izraelio vyrai! Klau-
sykite, ką pasakysiu:
Jėzų Nazarietį (...) jūs nedorėlių rankomis nužudėte, pri-
kaldami prie kryžiaus. (...) Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes
visi esame šito liudytojai’’ (Apd 2, 22–32). Neatpažįstamai
pasikeitęs apaštalų elgesys, kai bailūs žmonės staiga tam-
pa drąsiais liudytojais, yra svarus argumentas, liudijan-
tis, kad įvyko kažkas nepaprasto, paskatinusio šį pasikei-
timą.

Po Golgotos tragedijos, kai buvo nukryžiuotas Gali-
lėjos Mokytojas, buvo tik vienas logiškas kelias – bėgti,
slėptis, o nurimus įvykiams tyliai gyventi, gėdijantis bu-
vus Nukryžiuotojo mokiniu. Panašiai šiandien elgiasi ne
vienas katalikas, atsidūręs tarp sekuliariai nusiteikusių
bendramokslių ar bendradarbių. Tačiau Apaštalų darbų
knyga pasakoja visiškai ką kita. Apaštalai drąsiai ir aiš-
kiai kalba apie prisikėlusį Kristų. Tai buvo labai svarbu
ne tik gimstančiai krikščionių bendruomenei, pradėju-
siai kelionę per istoriją, bet ir mums, kurie per Krikštą
esame įsitraukę į šios bendruomenės gretas.

Krikščionių bendruomenė, dar vadinama Bažnyčia,
istorijoje išgyveno pakilimų ir nuopuolių. Buvo amžių,
kai ji gaivališkai augo, bet daug dažniau kentėjo didelę
priespaudą. Nors mūsų laikais Bažnyčia yra išaugusi it
milžinas ir priskaičiuoja per milijardą katalikų, ji, kaip
niekad, patiria ir didelę priespaudą. Mes nuolat girdime
apie kankinius Afrikoje, Azijoje ir kt. kraštuose. Informa-
vimo priemonės praneša apie vis naujas aukas. Tačiau
šios aukos pažadina kitus tęsti Prisikėlusiojo misiją.
Kristaus prisikėlimas įkvepia, stiprina ir skatina vis
naujus žmones nešti prisikėlimo žinią.

Šią valandą meldžiamės Prisikėlimo šventovėje, ku-
rios istorija neatsiejama nuo labai skaudaus tautos kelio.
Penkiasdešimt metų prievartą kentė ne tik šios šventovės
sienos, bet ir visi Kristaus sekėjai. Anuomet daug kas, pa-

našiai kaip pirmie-
ji Kristaus moki-
niai po Golgotos
įvykių, buvo linkę
tikėjimą praktikuo-
ti tik už užrakintų
durų.

Laikai pasikei-
tė, tačiau dabarti-
nis Bažnyčios ke-

lias šiandien yra gana sudėtingas. Tiesa, Lietuvoje niekas
nešaudo, neteisia, bet negalima nematyti pastangų Baž-
nyčią, tarsi Kauno žydus, uždaryti į getą. Atrodo, pas mus
demokratijos netrūksta: kovojama už moterų lygiateisiš-
kumą, už čigonų, net gėjų teises, tačiau Bažnyčios balsą
siekiama nutildyti. Tikintiesiems, kaip sovietiniais lai-
kais, norima palikti teisę privačiai tikėti ir bažnyčiose
melstis, bet nedaryti įtakos visuomenės gyvenimui. Jei
Bažnyčia bando reikštis visuomenės gyvenime – pasisako
už tradicinę šeimą, prieš manipuliavimą embrionais,
prieš alkoholio besaikę reklamą – tai jau esanti politika.
Šito siekiančios jėgos nėra tik pavienės ir atsitiktinės, ir
finansuojamos jei ne Maskvos, tai Europos Sąjungos pini-
gais. Jos kalba apie toleranciją mažumoms, bet užmiršta
toleranciją daugumai.

Be to, blogis yra kaip gripo virusas, lengvai užkre-
čiantis neatspariausius. Jaunoji karta yra suaugusi su
internetu, per kurį ateina milžiniška informacija, daž-
niausiai nesiskaitanti nei su tiesa, nei su visuomenės gė-
riu. Už tos informacijos dažnai slypi kažkieno dideli in-
teresai ir dideli pinigai. Kažkam rūpi jaunimą patraukti į
pagonybę, į radikalų nacionalizmą, net į satanizmą. Kaž-
kam svarbu, kad tik jaunas žmogus nebūtų krikščionis,
ypač katalikas.

Velykos su prisikėlusiu Kristumi ir jo mokiniais, drą-
siai skelbiančiais Evangelijos žinią, jog esame išgelbėti
Dievo Sūnaus kraujo kaina, mums yra labai svarbios.
Mirties kultūros ir materializmo amžiuje yra tik du pasi-
rinkimai: plaukti pasroviui į dvasinį susinaikinimą arba
išlikti labai autentiškais, tikrais Kristaus mokiniais,
mačiusiais prisikėlusį Kristų. Pabrėžiu – mačiusiais. Ši
mintis gali jums atrodyti perdėta. Kas gi iš mūsų gali sa-
kyti matęs Prisikėlusįjį? Tikrai gali. Nukelta į 12 psl.

Mes esame liudytojai
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Paviešintoje ,,Wi-
kiLeaks” JAV dip-
lomatų ataskai-

toje rašoma apie nei-
giamą Lietuvos prezi-
dentės Dalios Grybaus-
kaitės požiūrį į išeivi-
ją. Ji priekaištavo, kad
per 20 metų išeivija ne-
pritraukė žadėtų už-
sienio investicijų. Po šio paviešinimo
spaudoje pasipylė daugybė komen-
tarų ir papildymų. Du vėliausi buvo
Audronės Skrėbalienės pasikalbėji-
mas su Raimundu Mieželiu (Lry-
tas.lt, perspaudintas ,,Drauge” 2011
m. balandžio 14 d.) ir Angelės Kava-
kienės komentaras (,,Amerikos lietu-
vyje” 2011 m. balandžio 14 d.). Juose
sutelkta daug konkrečių faktų bei ki-
tos vertingos informacijos, su kuria
gerbiamai prezidentei reikėtų susi-
pažinti, o susipažinus atitinkamai
peržiūrėti savo ankstesnes išvadas.

Įdomiu sutapimu kaip tik šiomis
dienomis į mano rankas pateko mano
buvusio istorijos mokytojo Vincento
Liulevičiaus knyga ,,Išeivijos vaid-
muo Nepriklausomos Lietuvos atkū-
rimo darbe” (Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės valdyba, Čikaga, 1981).
Apie šią knygą buvau skaitęs spaudo-
je, bet nebuvau matęs. Ją labai ne-
daug kas yra matęs, nes tebuvo išleis-
ta 600 egzempliorių. Noriu ją ne tik
paminėti, bet ir pasiūlyti perskaityti
gerbiamai prezidentei. Kruopščiai
surinktos dokumentacijos ir infor-
macijos, sutilpusios į 400 puslapių,
tikslas – apžvelgti išeivijos vaidmenį
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo
darbe iki Antrojo pasaulinio karo.
Toliau pateiksiu knygos santrauką,
puikiai parašytą paties autoriaus
knygos pabaigoje.

,,Kai Lietuva, būdama rusų prie-
spaudoje, dažnai net negalėjo skųstis

savo skriaudėjais, tai atsiliepdavo
išeivija. Kai Lietuvoje tauta kovojo
su rusų pastangomis uždaryti kata-
likų bažnyčias, išeivija tuos faktus
garsino užsienyje, ruošdama minė-
jimus (pvz., Kražių įvykiai). Rusams
draudžiant lotyniškomis raidėmis
lietuvių spaudą, užsienio lietuviai
suorganizavo 1900 m. Pasaulinėje pa-
rodoje etnografinį skyrių, parody-
dami draudžiamąją spaudą” (p. 272).

Paskelbtos Lietuvių dienos vie-
nijo lietuvius, garsino Lietuvą ir da-
vė ekonominės naudos. Milijono pa-
rašų rinkimas garsino Lietuvą. Lie-
tuvos Laisvės varpo vežiojimas po
telkinius skleidė Lietuvos pasiry-
žimą laisvai gyventi. Gausus Vilniui
Vaduoti sąjungos skyrių steigimas
užsienyje daug padėjo tai organiza-
cijai. Ypatingai Lietuvą išgarsino
transatlantiniai skrydžiai. Pergalių
Europos krepšinio rungtynėse gar-
sas net du kartus nuskambėjo per vi-
są pasaulį. ,,Tie įvykiai daugiau iš-
garsino Lietuvą, negu būtų kas nors
bandę reklamą pravesti per specia-
liai įkurtą kurią nors įstaigą. Ir rei-
kia pažymėti, kad tą didįjį išgarsi-
nimą atliko išeiviai lietuviai (ameri-
kiečiai), pačiai Lietuvai tik truputį
pinigais prisidėjus” (p. 273).

Lietuva labai aktyviai dalyvavo
1905 m. sukilime, rašydama memo-
randumus Rusijos ministrui pirmi-
ninkui ir Apaštalų sostui bei sušauk-
dama tikrai didelį seimą Vilniuje.

Amerikos lietuviai
rėmė rezoliuciją
bei pavienius as-
menis, nukentėju-
sius nuo rusų val-
džios, siuntė pini-
gus veikėjams Lie-
tuvoje. Kiek vėliau
– visi šaukė sei-
mus ir organizavo

fondus lėšoms kelti. Pasipylė daugy-
bė politinių konferencijų, iš kurių
net šešios įvyko Šveicarijoje. ,,Lietu-
vos Tarybai paskelbus nepriklauso-
mybę, Amerikos lietuvių seimas tą
patį padarė, visai nežinodamas apie
Lietuvoje padarytą sprendimą” (p.
274). Prasidėjo lietuvių vieninga ko-
va už paskelbtą nepriklausomybę.
Amerikos lietuviai siuntė delegaciją
pas prezidentą, siuntė pasiuntinius į
Europą, būrė savanorius karius ko-
voti už Lietuvos laisvę. Prasidėjus
Versalio taikos konferencijai, JAV
lietuviai sudarė delegaciją Lietuvos
reikalams ginti, siuntė pinigus Lie-
tuvos delegacijai išlaikyti.

Išeivija daug rūpinosi atkuriant
Lietuvos universitetą. Daug pinigų
paskyrė jo darbo sėkmingumui. Įvai-
riais būdais rėmė ir Lietuvos Kata-
likų Bažnyčią, aukodami jos institu-
cijoms. Kai prasidėjo Pirmasis pa-
saulinis karas, reikėjo šelpti nuo ka-
ro nukentėjusius, siunčiant pinigų,
drabužių, vaistų ir kt.

Nukelta į 12 psl.
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Garbinga išeivijos
indėlio istorija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

AATTIITTAAIISSYYMMAASS

Š. m. balandžio 19/21 dienos
,,Drauge” Alekso Vitkaus straipsny-
je ,,150 metų nuo JAV pilietinio karo
pradžios” minimas 1936–1939 metų
karas vyko ne JAV, bet Ispanijoje.



Kovo mėnesio pradžioje buvo pa viešintas dar
vienas ,,WikiLeaks” nutekintas dokumen-
tas. Mūsų nuos ta bai šis penkių puslapių

dokumentas tiesiogiai aptarė Lietuvą. Konkre čiai
– čia minimas dokumentas yra Vil niuje dirbančių
JAV diplomatų atas kai tos apie Lietuvos Respub-
likos pre zidentę Dalią Grybauskaitę ir jos va do-
vavimą valstybei per pirmuosius šešis kadencijos
mėnesius. Dokumen te teigiama, kad Lietuvos pre-
zidentė yra nusivylusi Ame ri kos lietuviais. ,,Jai
įspūdžio nepa darė Amerikos lietuvių bendruo me -
nė – ji manė, kad po 1990 metų dauguma iš jų ne-
vykdė pažado realiomis in vesticijomis prisidėti
prie Lietuvos ats tatymo.” BNS žinių agentūros
pasta ba: D. Grybauskaitei atrodę, kad dauguma
Amerikos lietuvių tiesiog bu vo suinteresuoti at-
vykti į Lietuvą, kur juos, kaip ekspertus, samdytų
Lie tuvos vyriausybė.

Pasigėrėjimą kelia ,,Draugo” nuo saikus surea-
gavimas į nepalankioje šviesoje Amerikos lietu-
vius pristatančią žinią. Kai Lietuvos žiniask laida
iš konteksto ištraukusi vieną sakinį bandė įterpti
kylį tarp Lietu vo je ir užsienyje gyvenančių tau-
tiečių, vyr. laikraščio  redaktorė Dalia Cidzikaitė
taikliai pastebėjo, kad bent šiuo atveju Lietuvos ži -
niasklaida vis dar vaikosi vienadie nių, iš piršto
išlaužtų skandalų. Jos nuomone, ,,Nekokį pirmą
(ar net ant rą ir trečią) įspūdį galima ar bent rei kia
stengtis pakeisti. Iš to, manau, laimėtų abi šiuo
metu viena kita nu si vylusios pusės.” (,,D. Gry -
bauskaitė ir JAV lietuviai”, 2011 m. kovo 19 d.)

Blaiviai į reikalą pažvelgė JAV įsikūrusi vers-
lininkė Angelė Kava kie nė, sėkmingai tarpinin-
kaujanti Lietuvos gaminių eksportui į JAV.
Straipsnyje ,,Audiatur et altera pars” (,,Draugas”,
2011 m. balandžio 7 d.) ji pateikia konkrečius pa-
vyzdžius, ko dėl investicijos į Lietuvą nepasiekė
trokštamo lygio. Pasirodo, kad būta ir ne mažai Lie-
tuvos valdžios įvairių sluoksnių kaltės. Paaiškėjo,
kad Lie tu va išimtinai siekė pasaulinių bendrovių
investicijų. Smulkiomis už sienio firmomis – tiek
lietuvių, tiek ne lietuvių – Lietuva nesidomėjo.
Galvota, kad didžiosios bendrovės Lietuvą susiras,
panašiai kaip ją ,,su sirado” ,,Phillip Morris Lie-
tuva”, ,,Mars” ar ,,Kraft Foods”. Deja, toks mąs ty-
mas pasitvirtino vos keliais at vejais. 

Rimantas Dirvonis laiške redakcijai ,,JAV
diplomatų ataskaitą papildant” (,,Draugas”, 2011
m. kovo 26 d.) primena, kad po 1990 metų buvo daug
Amerikos lietuvių, rimtų specialistų, kurie be jo-
kio atpildo, be korupcijos ir be ,,blato” bandė rim-
tai padėti tautai atstatyti atgimusią valstybę. R.
Dir vonio teigimu, ,,Po keleto metų jau ne vienas
pajutome, kad Lietuvai turbūt mūsų nereikia, nes
vis išgirsdavome tą ‘mes žinome, ką darome’. Daug
išeivių rimtų siūlymų labai daž nai atsimušdavo į
kietą korupcijos sieną. Kai kurie ‘tarpininkai’ ne-
rausdami pageidaudavo net 20 procentų ar dau-
giau už ‘paslaugas’.”

Turime pagrindo manyti, kad ,,WikiLeaks”
paviešintame JAV am ba sados Lietuvoje pranešime
kalbama plačiąja prasme apie lietuvių bendruo-
menę Amerikoje, o ne konkrečiai apie JAV Lietu-
vių Bendruomenę. 1949 metais Vyriausiojo Lietu-
vos lais vinimo komiteto paskelbta ,,Lietu vių Char-
ta” įpareigojo kuriamą Pa saulio Lietuvių Bend-
ruomenę siekti tautai teisės nepriklausomai gy-
venti, talkinti išlaikant tautinę gyvybę, kalbos ir
tautines bei valstybines tradicijas. Apie pareigą
talkinti Lie tu vai ekonomiškai ,,Char to je” neužsi-
minta. Tačiau nors ,,Char tos ” ir neįpareigota,
1992 m. balan džio 3–4 d. JAV LB Krašto valdybos
Visuomeninių reikalų taryba kartu su Lietuvos
ambasada JAV (amb. Stasys Lozoraitis, jaun.),
Washing ton, DC surengė konferenciją, kurios tik-
slas buvo padėti Lietuvai investicijų, prekybos ir
verslo srityse. Dalyvių tikėtasi sulaukti 70, o at-
vyko 154. Iš dalyvavusiųjų 40 proc. buvo svetimtau -
čiai, besidomėję investicijomis Lietuvoje. Šalia
gausių paskaitininkų bei pranešėjų konferencijoje
dalyvavo Lietuvos vyriausybės, Aukščiau sios Ta-
rybos ir Lietuvos verslininkų sąjungos atstovai.
Konferencijos da ly viams buvo įteiktas išsamus lei-
dinys, supažindinantis su verslo gali mybėmis
Lietuvoje. JAV verslininkų šiai konferencijai paro-
dytas dėmesys buvo paskata ir toliau rengti verslo
konferencijas. Jų pagrindinis rengėjas jau buvo

Lietuvos ambasada JAV bei JAV veikiančios Lie-
tuvos konsulinės tarnybos. 

Atmintyje išliko pirmoje konferencijoje daly-
vavęs to meto Lietuvos ,,žymusis” verslinin kas.
Konferencijoje jis žadėjo nupirkti skersai gatvės
(priešais Lietuvos ambasadą) esantį seniai negyve-
namą ir gerokai apleistą didžiulį pastatą. Ja me
sakė įsteigsiąs Lietuvos verslo atstovybę. Kėlė jis
konferencijoje klausimą, ar Lietuvai reikalinga
kariuomenė – jo bendrovė už atitinkamą mokestį
apsiimtų sukurti privačią ,,samdomą” kariuo-
menę Lietuvos vals tybės sienoms apsaugoti. Vos
ke liems metams praslinkus šis iškalbus verslinin-
kas buvo ,,apgyvendintas” Lietuvos kalėjime.

Tenka labai suabejoti, kad D. Gry bauskaitė,
1991 metais pusmetį lankiusi tarptautinės ekono-
mikos diplomatijos programą Georgetown Univer-
sity (Washington, DC), 1994-siais stažavusi ,,Inter-
national Visi tor Leadership” programoje, o nuo
1996–1999 m. dirbusi ,,nepaprastos įga liotos minist-
rės” pareigose Lietu vos Respublikos ambasadoje
JAV, būtų tiek naivi, kad tikėtų didelio masto Ame-
rikos lietuvių investicijų galimybėmis Lietuvoje.
Atvirai kal bant, darbuodamasi Lietuvos am ba sa -
doje Washington, DC, D. Gry baus kaitė lietuvių
išeivijai ir jų organiza cijoms atstovaujantiems pa-
reigūnams didesnio dėmesio neskyrė. Bendra dar -
biaudami su tuo metu Lietuvos ambasadoje dirbu-
siais (amb. dr. Alfonsu Eidintu, Jonu Paslausku, dr.
Vytautu Žaliu) jutome D. Grybaus kaitės mandagią,
tačiau šaltą laikyseną išeivijos atžvilgiu. 

Būdama ekonomistė, ji, be abejo,  suprato, kad
Lietuvos nepriklausomybės siekiui naudotas mi-
lijono lietuvių, gyvenan čių Amerikoje, skaičius
tebuvo nau dinga fikcija sulaukti JAV politikų dė-
mesio Lietuvos nepriklausomybės siekiui. JAV lei-
džiamų lietuviškų laikraščių prenumeratų skai-
čiai ga lėjo jai liudyti ne tik gana negausų susipra-
tusių lietuvių skaičių, bet ir sparčiai išeiviją pa-
lietusį nutautėji mą. Pirmosios emigracijos JAV
pra lobusių lietuvių kaip ir nebūta. Juo zas Bačiū-
nas ir dar vienas kitas buvo malonios išimtys. Bū-
ta lietuvių, įsteigusių mažas gamybos įmones, ta-
čiau daugumoje jų dirbo tik keletas dešimčių dar-
buotojų. Tiesa, kai kurie po Ant ro jo pasaulinio
karo į JAV atvykę, ypač turintys techninį ar medi-
cininį išsilavinimą, pas amerikiečius darbdavius
iškilo iki atsakingų pareigų. Šie asmenys atsiku-

riančiai Lietuvai galėjo perduoti savąją patirtį, bet
ne savomis investicijomis Lietuvoje su kurti darbo
vietas. Dr. Juozas Ka zic kas neabejotinai buvo vie-
nas iš stam biomis investicijomis Lietuvai talkinu-
sių, po karo į JAV atvykusių jų.

Prezidentui Valdui Adamkui ar timas Raimun-
das Mieželis, ,,Lietu vos ryte” išspausdintame po-
kalbyje (,,Drau gas”, 2011 m. balandžio 14 d.) var-
dija pa vardes Lietuvai padėjusių asmenų. Ta čiau
tikrų verslininkų  – vos kelios pavardės. Skubiai
Mieželis pereina prie išeivijos mokslo žmonių (dr.
A. Avižieniaus, dr. B. Vaškelio, dr. K. Al meno, prof.
J. Šmulkščio), atsakingas pareigas Lietuvoje
einančių – gen. maj. J. Kronkaičio, min. V. Dudėno,
viceministrės V. Vėbraitės. Į sąrašą patenka iš Ka-
nados į Lietuvą atvykęs V. Gruodis, iš Kolumbijos
– inž. A. Di džiu lis, tarnyboje Artimuosiuose Ry -
tuose daug metų praleidęs inž. V. Šliū pas. Supra-
tęs, kad sunku argumentuoti suminėjus vos keletą
verslą įgalinusių pavardžių, R. Mieželis skuba
paminėti JAV įkurtų labdaros organizacijų (,,Mer-
cy Lift”, ,,Lietuvos vaikų viltis”) indėlį, į Lietuvą
vykusio Shriners ligoninės chirurgo John Lubicky
keliones, JAV lietuvių prisidėjimą prie atstatomų
Val dovų rūmų. R. Mieželis nesiteikia pri pažinti,
kad Lietuva iš išeivijos tikėjosi kur kas daugiau. 

Svajota sulaukti tūkstančius įdarbinančių di-
džiųjų JAV gamybos bendrovių, bet jų nesulaukta.
Atsikuriančiai Lietu vai tada vadovavę nesuprato,
kad didysis kapitalas į užsienio valstybes nėra
nukreipiamas lengvabūdiškai. Būtina pigi darbo
jėga, žaliavos, įs tatymais verslui sukurtos palan-
kios sąlygos, būsimų vadovų bent šioks toks anglų
kalbos mokėjimas. Lie tu vai 1990-siais atkūrus ne-
priklausomybę, rusų kalba tebebuvo pirmoji lie -
tuvių užsienio kalba. Dabar po dvidešimt neprik-
lausomo gyvenimo metų anglų kalba pirmauja,
ypač tarp jaunimo. Deja, pasaulio  ekonomika nuo
to lai ko yra smarkiai pakitusi, pasaulyje vyksta
atkaklios varžybos dėl užsienietiško kapitalo.
Esant ekonominei kri zei, JAV bendrovės dabar-
tiniu metu imasi pastangų susigrąžinti į už sienį
nutekintas darbo vietas.

,,Draugo” š. m. balandžio 14 d. lai doje, skyriuje
,,Lietuvos ir pasau lio naujienos”, užtikau įdomią
žinią. Pasirodo, kad JAV Valstybės departamento
2010 m. ataskaitoje nepagailima Lietuvai ,,epite-
tų”, panašių į ,,Wi ki Leaks” paviešintame doku-
mente. Ataskaitoje teigiama, kad ,,Lietuvos įkali-
nimo įstaigos neatitinka tarptautinių reikalavimų,
šalies visuo menė yra homofobiška, o lietuviškoje
interneto erdvėje veši antisemitizmas”. Tokius
teiginius mūsų prose neliai apibūdindavo posakiu:
,,Va, močia, ir devintinės!” Peršasi išvada, kad
prezidentei D. Grybauskaitei ,,WikiLeaks” priskir-
ti teiginiai dėl Amerikos lietuvių investicijų nepa -
kankamumo tėra dar vienas JAV am basados Lietu-
voje pareigūno lakios vaiz duotės sukurtas mitas.
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Užsienio lietuviai,
Lietuvos prezidentė 

ir ,,WikiLeaks” 

ALGIMANTAS S. GEČYS

VISOMS PARAPIJOMS SkIRkIME
VIEnODĄ DėMESį

,,Draugo” 2011 metų balandžio mėn. 23  d. nu-
meryje ,,Laiškų” skyriuje Salomėja Daulienė kvie-
čia aukoti Marquette Park Švč. Merge lės Marijos
Gimimo bažnyčiai, kurios  administratorius yra
kun. Jaunius Kelpšas. Ar ji nėra užmir šu si, kad
lietuvių yra ir Brighton Park bei Cicero parapijo-
se, kurie stengiasi išsaugoti lietuviškas šv. Mišias?
Dau lienė tarsi tyliai kviečia šias parapijas baigti
savo veiklą ir prisijungti  prie Marquette Park baž-
nyčios išlai kymo. Bet laikas parodys, kuri parapi -
ja išsilaikys ilgiau. Gali būti, kad Mar quette Park
bažnyčia, neturinti ispanakalbių ir anglakalbių
parapijiečių, bus uždaryta dėl lėšų stokos, tuo tar-
pu kol kas Brighton Park ir Cicero pa ra pijų finan-
sinė padėtis yra gera. Ten lietuviams nereikia dėti
daug pas  tangų, o tik lankyti šv. Mišias ir neapleisti
savo investavimų, kurie bu vo įdėti per 100 metų. 

Tikimės, kad gausime jauną, patrauklų kuni-
gą, ku ris pritrauks tikinčiuosius į Cice ro ir Brigh-

ton Park parapijas! (Dabar ne nuils tamai abi para-
pijas aptarnauja kun. dr. Kęstutis Trimakas. Dė ko -
jame jam  už jo dvasi nes dova nas ir laiką, skiriamą
abiem lietuviš koms pa  rapijoms.) O kol kas žvelki -
me į atei tį su viltimi ir stenki mės visoms pa rapi-
joms skirti vieno dą dėmesį ir jas išlaikyti.

Brighton Park parapijiečiai 

žODIS ,,ubAgAS”
Su nuostaba pastebiu jau porą kartų ,,Drauge”

– net antraštėje – pavartotą žodį ,,ubagas” (pvz.,
2011 metų balandžio 16, p. 4).  Esu tikras, kad buvęs
mano lietuvių kalbos mokytojas Stasys Barzdukas
Eichstatto stovyklos gimnazijoje to nebūtų pralei-
dęs. Taip pat Vokietijoje 1950 m. išleistame (iš da-
lies ir Barzduko sudarytame) ,,Lietuvių kalbos va-
dove” (žodyne) žodžio ,,ubagas” nėra, o ,,Dabarti-
nės lietuvių kalbos žodyne” (Vilnius, 2000) ties žo-
džiu ,,ubagas” parašyta, jog tai neteiktinas žodis,
kad vietoj jo reikia vartoti žodį ,,elgeta”.

Raimundas Kiršteinas
Rochester, nY

LLAAIIŠŠKKAAII  



Turbūt nesuklysiu sakydamas,
kad daugelis baltaodžių balsa-
vo už Barack Oba ma tik dėl to,

kad jis juodaodis, nes iš tikro jis jo-
kių kitokių išskirti nių savybių, iš-
skyrus iškalbą, ir neturėjo. Aš juk už
Dalią Grybaus kai tę balsavau, nes
norėjau prezidentu matyti moterį. Be
to, ji jau turėjo pa tirties diplomati-
nėje srityje ir Lietu vai atstovaujant
užsienyje, o pagal Lie tuvos Konstitu-
ciją prezidento pa reigos yra žymiai
siauresnės nei JAV. Prezidentu tapęs
Valdas Adamkus, ypač pradžioje,
jautėsi daugiau kaip svečias nei kaip
krašto šeimininkas, o Grybauskaitės
pirmieji žingsniai buvo tiesiog gąs-
dinantys: staigus ,,už sisėdimas” ant
Vygaudo Ušacko, burbulo apie neva
Lietuvoje esančius JAV žvalgybos ka-
lėjimus išpūtimas, ministrų, proku-
rorų šokdinimas, netikė ti posūkiai
Lietuvos užsienio politikoje, ypač
JAV atžvilgiu. 

Pastaruoju laiku neteisėtai pa-
viešintuose JAV diplomatų doku-
mentuose rasta šis tas ir  apie Lie-
tuvą. Keistokas tuose dokumentuose
minimas Grybauskai tės abejojimas
užsienio kraštų investi cijomis ir ne-
noras Lietuvą reklamuoti kaip eko-
nomiškai patrauklią. Norėtųsi tikėti,
kad amerikiečiai su sidarė klaidingą
įspūdį apie mūsų pre zidentės pareiš-
kimus, nes tikrai nežinau, ar yra
kraštų, kurie nesiektų užsienio in-
vesticijų. Bet juk ji taip pat yra tei-
gusi, kad Lietuva tampa oli garchų ir
nusikalstamo pasaulio valdoma vals-
tybe, tai kas norėtų in ves tuoti į kraš-
tą, valdomą nusikalstamo pasaulio?

O mums, Amerikos lietuviams,
tik rai nėra malonu skaityti, kaip,
anot JAV diplomatų Vilniuje, prezi-
dentė Grybauskaitė atsiliepia apie
mus: „Ypač jai įspūdžio nepadarė
Amerikos lietuvių bendruomenė – ji
ma nė, kad po 1990 metų dauguma iš
jų neįvykdė pažado realiomis investi-
cijomis prisidėti prie Lietuvos atsta -
tymo. Dauguma Amerikos lietuvių
tie siog buvo suinteresuoti atvykti į
Lietuvą, kur juos, kaip ekspertus,
sam dytų Lietuvos Vyriausybė.” 

To tik tereikėjo „Lietuvos rytui”
– jame greitai pasirodė du straips-
niai apie pre zidentės nusivylimą

Amerikos lietuviais. Vienas iš jų
rėkiančia ant rašte – „Prezidentės
žodžiai smogė Amerikos lietuviams į
nugarą”. Iš tik ro jame ne tiek apie
Prezidentės žo džius rašoma, kiek
autorius Povilas Sta lionis dalijasi
mintimis apie dipukus, JAV ir Pa sau-
lio Lietuvių Bendruomenę ir ypač
apie pastarosios valdybos pirmi nin-
kę Reginą Narušienę. Kaip ir vi sada,
„Lietuvos ryte” po straipsnių – šim-
tai komentarų. Aukščiau minėto
straipsnio autorius sakosi jau 30 me-
tų gyvenantis išeivijoje, taigi išvykęs
dar sovietmečiu. Štai kaip jis rašo
dviejuose savo straips niuose:

,,Skaitau, kaip dypukai bėgo iš
Lie tuvos, gyvybę gelbėdami. Ne
kovojo už jos laisvę, bet būtent bėgo.
Ame rikoje rinko pinigus Lietuvai va -
duoti, kurių didžiosios dalies nieka-
da nepaleido iš savo rankų ir prie šių
ėdžių pešasi iki dabar (…) Atėjo die-
na, kada dipukų vis mažėja, ir no ri
nenori jiems tenka taikstytis su va -
dinamaisiais ‘trečiabangiais’. Bando -
ma juos įtraukti net į lietuviškąją
bendruomenę, kartais net pamaloni-
nant vienu ar kitu garbingesniu pos -
tu. Tačiau ar šie turi kokios galios?
Jei jie nuolankiai vergauja toje ben-
druomenėje, dar juos pakenčia. Ar
buvo bandančių pakelti galvą ir tarti
savo žodį? Buvo, tačiau kur jie da bar?
(...) Pažiūrėkite, kas atstovauja Lie -
tuvos Seime JAV Lietuvių Bend ruo -
menei? Dipukai. Tarp jų nėra nė
vieno naujai atvykusiojo. Paskaitau
spaudoje Pasaulio lietuvių bendruo -
menės pirmininkės kalbas apie dvi -
gu bą pilietybę ar jos pačios gerus
darbus Lietuvai ir, manau, kad gal
geriau jai vertėtų pradėti nuo mažų
darbų, pavyzdžiui, išmokyti kalbos
savo pačios vaikus, nė žodžio ne -
kalbančius lietuviškai, o paskui gal
jau mokyti visą likusią tautą. Beje,
kol kas ir jos didžiųjų darbų nelabai
ma tyti, vien kalbos. (…) Lietuvai iš -
kovojus laisvę, pirmiausia į ją veržtis
pradėjo ne tie, kurie daugelį metų
padėjo kovoti už jos nepriklausomy-
bę, o tie, kurie greit susizgribo, kaip
lengviausiu būdu laimėti pinigų bei
garbę. Buvo, kad neturėdami jokios
padėties, patirties ar išsilavinimo
Amerikoje, juo labiau – nė menkiau-
sio suvokimo apie Lietuvos savitu-
mus, tokie žmogeliai sugebėjo prisi-
plakti net prie Vyriausybės ir, dė da -
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miesi dideliais ekspertais, krovėsi į
savo kišenes pinigus, švaistėsi gau-
tais vardais ar ordinais... Lietuviai
iki šiol naiviai tikėjo, kad Amerikos
išeivijos gražūs žodžiai atitinka jų
darbus (…).”

Ir štai gabaliukai iš skaitytojų
komentarų apie to autoriaus straips -
nius (kalba ir stilius netaisytas): 

„manau, kad tai aukso žodžiai,
juk dipukai yra pabaisos (…). Drau-
gai jau gerą dešimtmetį dirba mok-
slinį darbą Čikagoje, tai pasakoja,
kad su dypukais neįmanoma ben-
drauti – jie gyvena praėjusiame am-
žiuje ir vis dar ‘laisvina’ Lietuvą.
Laikas jiems sustojęs. Naujus atvy-
kėlius laiko ne išprususiais komunis-
tais, bet pini gėlių savoms ‘svarbioms’
akcijoms nesivaržo paprašyti… Di-
peliai, (...) nusenot, nieks jūsų ne-
beklauso, nebetiki jūsų nukvaku-
siom bendruomenėm, tai lendat į
Lietuvą. Palikit Lietuvą lie tuviams…
Skleidžiate tos lietuvybės lozungus, o
patys net lietuviškai kal bėt nebe-
mokate. (...)” 

,,mielas autoriau, man dabar 30
[,] aš užaugau sovietinėj Lietuvoj,
niekas čia manęs neskriaudė, nekan -
ki no, turėjau normalią vaikystę, tė -
vai laimingi dirbo. Nebuvo čia taip
bai su, kaip jūs ten konstatuojat. Mes
atvirkščiai, manome, kad JAV supu-
vus, žmonės bukiai, pinigai, pinigai,
pi nigai, McDonaldai ir kt. šlamštas.
Nelįskit prie mūsų, mums čia gerai
gyventi, tvarkomės kaip mokam, val -
džia skundžiamės, bet kuri šalis to
nedaro?” 

Nėr ko skųstis dėl dipų (...). Di-
pai paima jus į bendruomenę, pagi-
ria už darbą ir aukas lietuvybei, o
paskui tos ‘lietuvybės’ vadai, jei ne
paėmę, tai prisivogę iš tos pačios lie-
tuvių bendruomenės pinigų važinėja
po tą pačią Lietuvą (...). O kalbėti
apie Lietuvių bendruomenę iš viso
neverta – lietuvių gėda. S. Lozoraitis
buvo šviesi asmenybė, kuris vienijo
lietuvius, ne skirstė juos į dypukus ir
tarybukus. Yra tokių ir daugiau,
kaip garbės kon sulas R. Česonis ir
dar keletas… Dėkui Prezidentei už
tiesų ir teisingą žodį. Sugėdinti tų
dipukų nepavyks, bet sustabdyti, kad
nekištų savo gro buoniškų nagų į Lie-
tuvos biudže tą tai jau senai reikia.

Kiek Lietuvą a lino ir savo melais
maudė tie ameri konai [,] jau žinom.
Dieve, apsaugok nuo kariuomenės,
bendruomenės ir narušienės… Šau-
nuolė jos ekselencija Prezidenė! Vyti
lauk iš LT visus tuos dipius (DP –
displaced person), to betrūko, kad
dar jie melžtų lietuvą… O kalbant
apie kūrybą, palygin kit Draugą ir
Amerikos Lietuvį. Drauge ką matai –
Narušienes ir Re mienes, o Amerikos
lietuvį skaito vi si. Ar mažai trečia-
bangiai ką sukūrė? Ką reikėjo, tą
sukūrė – turi teatrus, kavines, res-
toranus, parduotuves, šo kių kolek-
tyvus, įvairiausius verslus, galima
vardyti ir vardyti. Dipukams tik sva-
joti. Jie ne mažiau padeda – su -
sirgusiems, reikalaujantiems techno -
logijos patarimo. O kam padeda di -
pukai? Patys sau. Pažiūrėkite, ką vei -
kia trečiabangiai tų bendrijų susi -
rinkimuose? (...) Užtenka durnų kal-
bų. Trečia bangiai, palikite tą pensi-
ninkų kro melį tiems patiems pensi-
nin kams. Te gu vienas iš kito vagia ir
sau gerk les kandžioja... Tikra tiesa ir
mūsų giminės Amerikoje mums
siuntė tik panešiotus savo drabužius.
Gėda net būdavo gavus apsirengti...
Labai tei sin gai pasakyta Preziden-
tės, vyt lauk visus amerikos lietu-
vius…”

Tai tik dalis tų komentarų. Tie
komentarai, nukreipti prieš R. Naru-
šienę, yra tokie nešvankūs ir išgal-
voti, kad negalima šiame laik raš tyje
jų net minėti, nors jiems duotas fo-
rumas populiariausiame Lietu vos
dienraštyje. Ak, kaip visa tai prime-
na anais laikais mums siuntinėtą
laikraštuką „Gimtasis kraštas”. Skir-
 tumas tik tas, kad anas laikraštis
kviesdavo grįžti į Lietuvą su pažadu,
kad viskas mums bus atleista, o šis –
veja lauk. 

Pamenu, kai sovietams pagaliau
leidus siųsti siuntinius į okupuotą
Lietuvą, tėvai lakstė po parduotuves,
ieškodami medžiagų, rūbų, avalynės,
nes viskas turėjo būti visiškai nauja.
Savaitgaliais veždavome pirkinius į
juos siunčiančią agentūrą, kur jie
bū davo apmuitinami, o muitai kele-
rio pai viršijo siunčiamų daiktų kai-
nas. Kai prasidėjo važinėjimai į oku-
puotą Lietuvą, vežėme perkrautus
lagaminus, tiesiog maldaudami so-
vietinių muitininkų ar duodami ky-
šius, kad pra leistų, nesulaikytų, ne-
atimtų. Įsi vaizduoju, kaip skaudu
būtų mano tė vų jau Amžinybėn iške-
liavusiųjų kartai skaityti tokius
žodžius. Ypač tiems, kurie, atvykę į
Ameriką, dirbo pačius sunkiausius,
mažiausiai atlyginamus darbus, lei-
do vaikus į moks lus, prenumeravo
gausius lietuviškus laikraščius, žur-
nalus, aukojo Lietu vių, Tautos fon-
dams, užpildė lietuvių pa rapijų baž-
nyčias, renginių sales. Ar jie būtų to
tikėjęsi? 

Juozas Gaila-Gailevičius – gimė
prieškarinėje Lietuvoje, lietuvių gim-
naziją lankė Diepholz, Vokietijoje.
Chemijos studijas baigė Amerikoje,
dirbo chemiku, vadybininku. Ateiti-
ninkas, bendruomenininkas. Pirmi-
ninkavo JAV LB Krašto valdybai,
1993–1997 metais buvo PLB atstovybės
Vilniuje atstovas.

,,...vyt lauk visus Amerikos lietuvius...”

Chicago Jono kuprio nuotr.



,,Lietutis” – Seattle lietuvių veidas

,,Dainavos” choro viešnagė

Seattle, WA

Cleveland, OH

1981 metais, atšventus Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą, gimė
,,Lietučio” tautinių šokių grupė.
Prijaučiantys šokiui bendruomenės
nariai susieidavo Zitos Petkienės va-
dovaujamam būrin pa simokyti šokti,
bet pagaliau 1981-ųjų gruodžio 4-tąją
Raišių namuose įvyko oficialios
,,Lietučio” krikštynos. Pir masis
,,Lietučio” pasirodymas įvyko pra-
ėjus vos porai mėnesių nuo oficialių
grupės krikštynų – Nepriklau somy-
bės dienos minėjimo iškilmėse 1982
m. Latvių salėje. Nuo to laiko ,,Lie-
tutis” ir vėliau iš jo išaugusios tauti-

nių šokių grupės, mus džiugina savo
pasirodymais kiekvieną vasarį.

,,Lietutis” kasmet pasirodo Seat-
tle vykstančiame ,,NW Folklife’’ festi-
valyje, kur jau užsiaugino galingą
savo gerbėjų būrį iš įvairiausių
kraštų. Teko keliauti į šokių šventes,
vykusias Toronto, Chicago ir Los
Angeles miestuose. 2012 metais šokė-
jai ruošiasi kelionei į Boston, kur
šoks XIV Pasaulio lietuvių tautinių
šokių šventėje. Be šių didžiųjų ke-
lionių teko šokti ,,Expo’86’’ Van cou-
ver BC, skandinavų vidurvasario
šventėse, lietuvių susiėjime Roslyn.

Čikagoje ir aplinkiniuose mies-
te liuose gyvenantiems lietuviams
Lie tuvių meno ansamblio ,,Dainava”
kon certai yra įprastas reiškinys.
Mums, choristams, – taip pat. Pa žįs -
tame ir mylime savo žiūrovus, džiau-
giamės kiekviena galimybe parodyti
chorinės muzikos mėgėjams ką nors
naujo, įdomaus ir įkvepiančio. Ta -
čiau visuomet smagu pasižvalgyti už
,,savo kiemo vartų”. Todėl šių metų
balandžio 9–10 dienomis išvykome į
Cleveland miestą, Ohio valstijoje. Bu -
vome pakviesti koncertuoti Cle ve -
land ateitininkų suruoštoje ateitinin -
kijos ir ,,Ateities” žurnalo 100-ojo ju -
biliejaus šventėje.

Dar saulei nepakilus, susirinko -
me į užsakytą autobusą ir pradėjome
savaitgalio maratoną: išvykome 5:30
val. ryto, keliavome, atvykome į Šv.
Kazimiero parapiją, pietavome, re-
gistra vomės viešbutyje, repetavome,
kon  certavome, bendravome su vietos
lietuvių bendruomene. Į viešbutį grį -
žome apie vidurnaktį… Šeštadienis
buvo ilga, įvykių kupina diena.

Klyvlendiečiai mus pasitiko šil-
tai ir svetingai. Kelionės nuovargį
greitai išblaškė puikūs pietūs, kava.
Pradėjus koncertą maloniai nustebi-
no susirinkusių žiūrovų skaičius –
salėje beveik nebuvo likę tuščių kė -
džių. Cleveland lietuvių telkinys
nėra didelis, tad net renginio orga-

nizato riai prasitarė nesitikėję su-
laukti to kio entuziastingo atsako. Čia
turbūt ne vien ,,Dainavos” nuopel-
nas, bet ir didelis organizatorių dar-
bas, skleidžiant informaciją apie
renginį, ateitininkų idėjų popu-
liarumas. Kaip be būtų, džiaugėmės
savo klausytojais, jų dėmesiu, šiltais
plojimais. Tiki mės, kad džiaugsmas
buvo abipusis.

Choro vadovas Darius Polikaitis
į spalvingą mozaiką surinko kūri -
nius, vienaip ar kitaip atliepiančius
jaunatvišką ateitininkų polėkį. Pir -
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Net septynis kartus ,,Lietutis” pa -
sirodė Seattle Centrinėje bibliotekoje
,,Baltic Rites of  Spring’’ festivalyje.
Argi viską suminėsi, kiek prišokta
per 30 metų? ,,Lietutis” kviečiamas ir
į bendruomenės narių vestuves, kur
be ,,Rezginėlės” šokio vestuvės tie -
siog neįsivaizduojamos.

Galima drąsiai teigti, kad ,,Lietu -
tis” yra Seattle lietuvių  bendruome-
nės veidas. Būtent už šiuos neįkai-
nojamus  nuo  pelnus, už kantrybę, už
paaukoto laiko galybę ir energiją Z.
Pet kienei suteiktas ,,Geros valios
amba sadorės” vardas. ,,Lietučio” ak-

tyvi veikla paskatino bendruomenėje
gim ti jaunuolių ir vaikų tautinių šo-
kių grupes.

Vadovauti ,,Lietučiui” – tai dar
ne viskas. Zita rado laiko ir jėgų 25
metus redaguoti Seattle lietuvių dvi-
kalbį laikraštį ,,Tulpė Times”. Ir
dabar kiekvienas laikraščio numeris
jaučia Zitos įnašą: straipsniai, verti-
mai, pasidalijimas informacija ir
nuotraukomis. Galima drąsiai saky -
ti, kad turime laikraštį ,,Zita Ti-
mes”. 

,,Tulpė Times” 
2011 m. kovas nr. 1

,,Lietučio” krikštynos Raišių namuose,
1981 m. gruodžio 4 d.

Jungtinio renginio per Lietuvių dieną Roslyn, WA metu su Portland šokių grupe, 2009 m. birželio 13 d.
Iš šokių grupės ,,Lietutis“ archyvo

moje dalyje vyravo įvairių kompozi-
torių aranžuotos liaudies dainos:
nuo taikingos ir dinamiškos ar kiek
lyriškesnės. Taip pat dainavome At -
gimimo šauklio grupės ,,Antis” dai-
ną ,,Krantas” ir visiems pažįstamą ir
artimą ,,Kur bėga Šešupė”. Antrą da-
lį pradėjome rimta gaida – V. Bar-
tulio ,,Mi šių” ir J. Rutter ,,Requiem”
iš trau komis. Abu kūriniai kalba apie
viltį, tikėjimą ateitimi, apie tai, kad
mirtyje ir aukoje slypi prisikėlimo
sėk los. Po jų vėl sekė žaismingos,
pakilios nuotaikos kupinos dainos.

Paskutinius du kūrinius dainavome
kartu su ,,dainos broliais ir sesėmis”
– Cleveland choru ,,Exultate”. Tai bu -
vo įspūdingiausia vakaro akimirka
kai, dai nos žodžiais tariant, pajautė-
me, jog ,,esame viena šeima, turinti
bendrą maldą ir širdį”. Muzikai nuti-
lus organizacinio komiteto pirminin-
kė N. Balčiūnienė padėkojo ,,Daina-
vai” ir įteikė įvairiausių gėrybių krep-
šį, o mes, – iš Čikagos atvežtas lauk-
tuves: didžiulį ragaišį, indą medaus,
chorisčių pagamintą baltą sūrį ir
nami nę trauktinę.   Nukelta į 12 psl.

JOLANTA KURPIS

Dainaviečiai Cleveland pasiekė puikiai nusiteikę. Mariaus nario nuotr.
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Dešimtas visuotinis Ateitinin kų šalpos fondo
(AŠF) narių susirinkimas įvyko balandžio 9
d. Ateitininkų namuose, Lemont. Su si -

rinkimui vadovavo AŠF valdybos pirm. Vytenis
Da mušis, sekretoriavo Ramunė Rač kauskienė.
Sekre torei perskaičius pereito susi rinkimo pro-
tokolą, buvo perskaitytas la bai išsamus AŠF ta-

rybos pirmi nin -
ko Šarūno Užgi-
rio pranešimas.
Jis pirmiausia
at krei pė narių
dė me sį į tai, kad
AŠF turi senas
istorines tradici-
jas. Fondas buvo
į kur  tas 1918 me -
tais ir, neskai-
tant trumpos
per   traukos, ku -
rią sukėlė Lietu -
vos okupacija,
vei kia iki šiol.

Padėkojęs val dy bos
nariams už suteiktą para mą, Užgiris pristatė pere-
itų metų veiklos apžvalgą. 

Štai keli svarbesni dalykai. Iš viso vyko net 10
posėdžių, kuriuose buvo svarstomi, kaip pirmi-
ninkas sakė, eiliniai reikalai: dotacijų prašymai,

aukų telkimas, investicijų priežiūra ir kt. Tarp
išimtinų projektų buvo paminėti šie: pats tarybos
pirmininkas dalyvavo Ateitininkų šimt me čio ju-
biliejaus šventėje Lietuvoje, kur susipažino su
Ateitininkų fondo valdyba. 2007 m. Ateiti nin kų fe-
de ra ci ja įsteigė Ateiti nin kų fondą, veikiantį kaip
labdaros fondą pagal Lietuvos Respublikos įsta-
tymus. Atei tininkų fondo ir AŠF tikslai yra labai
panašūs, todėl yra svarbu derinti abiejų fondų
veiklą. AŠF susitarė su Lietuvos Atei ti ninkų fon-
du dėl aukų rinkimo JAV, siekiant paremti atei-
tininkų veiklą Lietuvoje ir steigiamą Ateitininkų
šimtmečio stovyklą. AŠF apsiėmė Amerikoje pla-
tinti Kęstučio Skrupskelio knygą ,,Atei ties drau-
gai”. Lėšų telkimo komitetas apsiėmė tęsti mili-
jono dolerių vajų, kuris buvo pradėtas 2001 metais.
AŠF svarsto galimybę dalį kapitalo investuoti, pa-
sinaudojant Lie tu vių Fondo patirtimi.

Po tarybos pirmininko pranešimo val dybos
pirmininkas V. Damušis paantrino tarybos pir -
mininko mintis ir pakvietė AŠF iždininką Antaną
Gilvydį pristatyti pereitų metų iždo apyskaitą.
Paaiškėjo, kad iš laidų būta žymiai daugiau negu
įplau kų, tad metų finansinis santykis buvo neigia-
mas.

Šiais metais kadencijas baigė trys nariai:
Vytenis Damušis, Pra nu tė Domanskienė ir Šarū-
nas Užgiris. Į jų vietas atsirado trys kandidatai:
Laima Garbonkienė, Dainė Narutytė-Quinn ir

Audrius Rušėnas, kurie bendru susirinkimo pri-
tarimu buvo išrinkti naujais AŠF tarybos nariais.
Susirinkimas baigtas Atei ti ninkų himnu.

Susirinkimui einant į pabaigą sve čiai jau rin-
kosi iškilmingai vaka rie nei, iki kurios dar turėjo
progos smagiai tarpusavyje pabendrauti. Vaka rie -
nę organizavo Pranutė Do mans kienė, kartu su ja
darbavosi Vida Damušienė. Labai skanų mais tą
pa ruo šė Zita Kušeliauskienė. Vaka rie nės metu
svečiai nuoširdžiai dali josi įspūdžiais, šauniai
padainavo, ypač pagelbstint Gediminui Damašiui
ir Arvydui Tamuliui, ir turėjo progos smagiai pa-
sijuokti, prašnekus nepakeičiamam Aloyzui Pa-
kalniš kiui. Po vakarienės visi skirstėsi į namus su
maloniais prisiminimais.                                — A.N.

Laikas
registruotis
stovykloms 
Dainavoje

SSeennddrraauuggiiųų  22  ššeeiimmųų  ssttoovvyykkllaa
bbiirržžeelliioo  2266––lliieeppooss  22  dd..

Registracijos anketą rasite tinkla la -
py je  http://ateitis.org. Pra šo me
užsiregistruoti iki š. m. gegužės 1 d.
Dėl informacijos kreipkitės rašyda-
mi sendraugiai2@gmail.com ar-
ba skam  bindami Rūtai Stroputei tel.
773-862-6575.   

JJaauunnųųjjųų  aatteeiittiinniinnkkųų  ssttoovvyykkllaa
lliieeppooss  33––1133  dd..

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti ninkų
tink  la lapį www.javjas.org, rasite
re gis tra vimo anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Nuo ba -
lan džio 15 d. gali registruotis visi
lietuviš 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
lliieeppooss  2244––3311  dd..

Registracija naujiems stovyklauto-
jams prasidėjo balandžio 15 d.
Norintys dalyvauti prašome skam-
binti Rūtai Kulbienei ne anksčiau
kaip 12 val. p. p. Čikagos laiku, tel.
708-442-4911.

Remkime AŠF
Ateitininkų šalpos fondo nariu gali tapti kiek -
vienas, kuris nuoširdžiai remia Fondo darbus
ir tikslus. Už kiekvieną 100 dol. auką suteikia-
mas vienas balsas.

Čekius rašyti: Ateitis Relief Fund 
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Šarūnas Užgiris

Studentų susikaupimas Dainavoje

Ateities šalpos fondo metinis susirinkimas ir vakarienė

Studentai ateitininkai susirinkę ALRKF stovyklavietėje Dainavoje rekolekcijoms, balandžio 1 d. 

Š.m. balandžio 1 d. Dainavos stovykloje susirinko
nemažas būrys studentų ateitininkų rekolekci-
joms. Šiaurės Amerikos studentų ateitininkų

dvasios vadovas br. Lukas Laniauskas, SJ. vedė šį įspū-
dingą savaitgalį dvidešimt aštuoniems studentams,
atvykusiems iš įvairių Amerikos universitetų. Suvažiavę
studentai džiaugėsi, turėdami progą susitikti su seniai
nematytais draugais ir susipažinti su naujais. 

Savaitgalio tema — ,,Trinitas”. Tai lotynų kalbos
žodis, reiškiantis ,,trejybę”.  Kaip trejybėje yra nusakyti
santykiai tarp Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios, taip ir
studentams buvo užduota pamąstyti apie juos rišančius
santykius: tarpusavio ir su Dievu.

Šeštadienio rytą dr. Keating iš University of  Michi-
gan vedė diskusijas apie teisingumą. Jis pristatė ir savo
mintis apie dabartinio jaunimo inteligentiškumo lygį. Jo
kalba paskatino dalyvius pamąstyti apie gyvenimą. Taip
pat ir br. Lukas kalbėjo studentams apie problemas, ku-

rias sukelia tarpusavio bendravimas.
Popiet atvažiavo kun. Radloff  atnašauti šv. Mišias.

Jis vedė pokalbį studentams apie maldą, jos būdus ir
svarbą gyvenime. Vakare, prie iškilmingos vakarienės
stalo, studentai bendraudami dalijosi mintimis ir nuo-
monėmis. Po vakarienės Studentų sąjungos centro valdy-
bos nariai pasivaikščiojo po Dainavos stovyklą. Pakely
buvo suruoštos stotys, kuriose studentai galėjo stabtelėti
ir susikaupę pamąstyti bei pasimelsti.

Sekmadienio rytą br. Lukas vėl pateikė pateiktų min-
čių santrauką. Studentai, dvasiškai sustiprinti krikš čio-
niškų minčių, iš sis kirstė į savo universitetus. Tai buvo
ramus ir sielą stiprinantis savaitgalis. Šis pabuvimas
davė progą atsitraukti nuo universitetinio gyvenimo
įtampos ir artėti prie Dievo ir savo artimo. Studentai
nuoširdžiai dėkoja br. Laniauskui ir Studentų ateitinin-
kų centro valdybai už rekolekcijas.

— Algis Kasniūnas
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Apie ,,gastronominius nuotykius“ – 
lietuvòs vedamame tinklara‰tyje 

,,Kas sakė, kad modeliai neval-
go?” – sako 28-erių metų modelis,
Prancūzijoje savo verslą turinti Aistė
Misevičiūtė, prieš septynerius metus
pradėjusi internete rašyti apie mais-
tą ir restoranus (www.luxeat.com).
2010 metais, kaip ir prieš dvejus
metus, Aistė buvo pakviesta balsuoti
už geriausius 50 pasaulio restoranų
(,,The S. Pellegrino World’s 50 Best
Restaurants”). Jau keletas metų jos
straipsnius apie aplankytus pasaulio
restoranus galima perskaityti ir Lie-
tuvoje leidžiamame žurnale ,,Mote-
ris”. O štai praėjusių metų rudenį
apie Aistės vedamą tinklaraštį (angl.
,,blog”) rašė ,,The Wall Street Jour-
nal” (Bruce Palling ,,Have Food Blogs
Come of  Age?”, 2010 m. spalio 22–24
d.). 

,,Man visada patiko skaniai pa-
valgyti, – rašo Aistė, vertinanti gerą
ir sveiką maistą. – Kaip yra pasakęs
George Bernard Shaw, nėra nuošir-
desnės meilės nei meilė maistui.”
Pasak jos, gyvenimas Paryžiuje ir
prancūziškas art de vivre meilę gas-
tronomijai sustiprino dar labiau. Jau
daugiau nei 10 metų gyvenanti sve-
tur – tai Paryžiuje, tai New York –
Aistė eidama į restoraną su savimi
pasiima ir fotoaparatą, o įspūdžius
aprašo savo internetiniame tinkla-
lapyje. ,,Taip, – teigia daug keliaujan-
ti Aistė, – savo pomėgiu pasidalinu
su tūkstančiais bendraminčių iš viso
pasaulio. Ir visai nesvarbu, ar tai tri-
jų ‘Michelin’ žvaigždučių restoranas
Paryžiuje, ar užkandinė New York –
ir sudėtingas patiekalas, ir papras-
čiausias hamburgeris iš aukštos ko-
kybės šviežių produktų gali suteikti
tiek pat džiaugsmo...”

Gal todėl, kad gastronomija Ais-
tei yra toks pats menas, kaip dailė ar
muzika, kad skanus, įdomus ir išra-
dingas maistas suteikia malonumą
ne tik skrandžiui, bet ir sielai, lietu-
vė prisipažįsta, jog nors dažnas val-
gymas restoranuose kainuoja nema-
žus pinigus, naujų patiekalų ragavi-
mas ir rašymas apie juos arba, kaip
pati Aistė sako, jos ,,gastronominiai
nuotykiai”, jau seniai tapo jos gyve-
nimo aistra.

Apie aistrą maistui, mėgsta-
miausią virtuvę, apie geriausią res-
toraną pasaulyje kalbiname Aistę
Misevičiūtę, kuri, pasirodo, mėgsta
ne tik skanauti kitų pagamintą mais-
tą, bet ir pati jį gaminti.

– Esate sakiusi, jog Jūsų tin-
klaraštis apie maistą ir restora-
nus atsirado kaip noras pasiprie-
šinti įsivyravusiai nuomonei, jog
modeliai nevalgo ir todėl nesido-
mi maistu. Nuo tada praėjo septy-
neri metai, ar priežastis, kodėl iki
šiol vedate savo tinklaraštį pasi-
keitė?

– Taip, priežastis iš tiesų pasikei-
tė. Dabar rašau grynai iš noro su pa-
sauliu pasidalinti savo gastronomi-
niais nuotykiais. Mano tinklaraštį
skaito tūkstančiai žmonių, beveik
kiekvieną dieną sulaukiu el. laiškų,
klausiančių patarimų. Galima saky-
ti, kad gastronomija ir sveikas mais-
tas tapo mano pomėgiu. 

– Ar turėjote mokytis, kaip ra-

šyti apie maistą? Juk šioje srityje,
kaip ir, tarkime, kalbant apie vy-
ną, yra begalės specifinių, kasdie-
nėje anglų kalboje nevartojamų
žodžių?

–Niekur specialiai nesimokiau,
bet esu tikra, kad, bėgant metams,
mano tinklaraštis keičiasi ir, tikiuo-
si, tobulėja. Gastronominius termi-
nus išmokau savaime.

– Ar ir kaip per tuos metus
pasikeitė Jūsų skonis maistui? 

– Gal truputį (mes visi keičia-
mės), bet vis dar vertinu gerą, sveiką
maistą.

– Tokio, kaip Jūsų, tinklaraš-
čio vedimas kainuoja nemažus
pinigus, užima daug laiko. Iš to
tikrai neuždirbate duonos. Kodėl
vis dėlto Jums tai yra įdomu? Kas
tai: laisvalaikis, atsipalaidavimas
nuo darbų ar kažkas kita? 

– Tai yra daugiau laisvalaikis ir
naujų pažinčių su bendraminčiais
užmezgimas. Pavyzdžiui, 2010 me-
tais, kaip ir prieš dvejus metus, mane
pakvietė balsuoti už geriausius
pasaulio restoranus (http://www.the-
worlds50best.com/theacademy). Taip
pat, galima sakyti, savo tinklaraščio
dėka, jau ketveri metai kaip apie
maistą ir keliones beveik kiekvieną
mėnesį rašau ,,Moters” žurnalui. 

– Kaip įdėmiai sekate naujie-
nas gastronomijos, restoranų sri-
tyje? Ar Jums svarbi kitų šios sri-
ties kritikų nuomonė?

– Seku visas maisto ir restoranų
naujienas. Kitų maisto kritikų nuo-
monė yra svarbi, ypač, kai galiu pa-
lyginti su savo patirtimi. 

– Apie restoranus sužinote iš
„Zagat” ir „Michelin” vadovų, in-
ternetinių puslapių. Pagal ką ren-
katės, į kurį restoraną eisite val-
gyti, kokį patiekalą užsisakysite? 

– Šiais gidais dabar remiuosi
daug mažiau, nei seniau. Dažniausiai
skaitau tinklaraščius, kaip mano. 

– Savo užrašuose neretai iš
naujo įvertinate restoranui su-
teiktą žvaigždučių skaičių. Kaip
nusprendžiate, kelių žvaigždučių
yra vertas vienas ar kitas resto-
ranas?

DALIA CIDZIKAITĖ – Skanus maistas yra man svar-
biausias kriterijus. Labiausiai ne-
mėgstu restoranų, kuriuose bando-
ma sukurti kažką originalaus ir kū-
rybingo, bet užmirštamas maisto
skonis. Malonus aptarnavimas yra
irgi labai svarbu. Pavyzdžiui, ne taip
seniai buvau 2 žvaigždutėmis įvertin-
tame New York restorane ,,Momo-
fuku Ko”. Maistas gal ir nieko, bet
aptarnavimas šaltas ir nemalonus.
Manau, toks restoranas 2 ,,Michelin”
žvaigždučių nėra vertas. 

– Rašote, jog Jums taip patin-
ka indų virtuvė, jog galbūt anks-

tesniame gyvenime esate buvusi
indė. Kokiai dar virtuvei jaučiate
silpnybę? 

– Japonų. Būtent Japonijoje, o ne
kur kitur. Japonai yra tikri perfek-
cionistai, o produktai, kuriuos jie
naudoja, yra aukščiausios kokybės.
Geriausi produktai lieka Japonijoje,
jie jų net neeksportuoja.

– Kurios virtuvės dar nesate
išbančiusi?

– Mažai esu susipažinusi su Af-
rikos virtuvėmis.

– Kurio restorano (šefo) mais-
tas iki šiol Jums yra padaręs di-
džiausią įspūdį, kuris – prasčiau-
sią?

– Labiausiai įspūdį paliko pra-
ėjusiais metais aplankytas ,,El Bulli”
restoranas ir Tokijuje esantis pran-
cūzų restoranas ,,L’ Osier”. Prasčiau-
sią – greito maisto restoranai. Jų mais-
tą yra sunku pavadinti ,,maistu”.

– Kokio ilgio yra Jūsų dabarti-

nis restoranų „wish list”? Kas yra
aukščiausiame penketuke?

– Norėčiau aplankyti 3 ,,Miche-
lin” žvaigždutes turintį suši resto-
raną Tokijuje ,,Sukiyabashi Jiro”,
kuriame vis dar gamina aštuonias-
dešimtmetis Jiro Ono. Olandijoje
esantį ,,Oud Sluis”, kuris praėjusiais
metais geriausių pasaulio restoranų
penkiasdešimtuke užima 19 vietą.
California valstijoje, JAV esantį ,,The
French Laundry”. Manau, jo šefas
Thomas Keller yra vienas iš geriau-
sių šefų pasaulyje. Teko pabuvoti
kitame jo restorane, New York esan-
čiame ,,Per Se”.

– Kas yra Jūsų tinklaraščio
skaitytojas? Ar Jums yra svarbu,
ką jis galvoja apie tai, ką rašote?

– Manau, kad tai žmonės, kurie
tiesiog mėgsta skanų maistą. Taip
pat tie, kurie, kaip aš, daug keliauja.

– Ar pati mėgstate gaminti?
– Labai mėgstu gaminti. Jei

turėčiau laiko, visą laiką praleisčiau
virtuvėje. 

– Kaip vertinate paskutiniai-
siais metais itin pagyvėjusį susi-
domėjimą maistu (tiek valgymu,
tiek gaminimu) ir restoranais?

– Manau, tai yra labai teigiama.
Maistas yra svarbi mūsų kultūros da-
lis, o kai kurie šefai yra tikri me-
nininkai, kurių darbas yra pagaliau
pradėtas vertinti.

– Ką, Jūsų nuomone, reiškia
turėti gerą skonį, renkantis mais-
tą ar restoraną?

– Skonis yra labai subjektyvus
dalykas, todėl ir restoranų kritika
yra dažnai subjektyvi. Kita vertus,
skonis tobulėja, lankantis daugelyje
restoranų. Pirmą kartą apsilankius
gastronominiame restorane įspūdis
gali būti visai kitoks, nei apsilankius
jame dešimtą kartą. 

– Jūsų tinklaraštis yra ne tik
dienoraštis apie Jūsų lankymąsi
restoranuose, jis tarnauja ir kaip
savotiškas vadovėlis tiems, kurie
nori daugiau sužinoti apie naujau-
sias madas maisto srityje. Ar ma-
note, jog ilgainiui tai galėtų tapti
kažkuo kitu, pavyzdžiui, knyga?

– Jau turėjau pasiūlymų rašyti
knygą, bet vis tam nerandu laiko.
Esu perfekcionistė, todėl jei kažką
darau, stengiuosi daryti gerai. 

– Ar pagalvojote, kaip ilgai
vesite tinklaraštį? Gal turite kitų
projektų?

– Kol turėsiu apetitą, tol tikiuosi
rašyti Luxeat.com.

Aistė Misevičiūtė su geriausiu 2007, 2008 ir 2009 metų pasaulio šefu Ferran Adria
(restoranas ,,El Bulli“).                                              Iš Aistės Misevičiūtės asmeninio albumo

Vienas iš šefo Ferran Adria patiekalų ,,sferinės alyvuogės”. 



Dvi Vilniaus jaunučių beisbolo
komandos, sustiprintos keliais žaidė-
jais iš kitų miestų, šių metų balan -
džio 14–17 dienomis žaidė „Pony’’
lygos Europos zonos jaunučių beisbo-
lo turnyre, vykusiame Prahoje. Jame
dalyvavo dvidešimt komandų, su -
skirs tytų į 4 pogrupius (kiekviename
jų po 5 komandas). 

Viena iš Lietuvos komandų – BK
„Vilnius’’ – savo pogrupyje iškovojo
visas keturias pergales ir pateko į
ketvirtfinalį. Lietuviai įveikė Lenki -
jos atstovus (4:3), Čekijos – (10:0), Slo-
vakijos – (8:4) ir Moldovos beisboli-
ninkus – (4:2). 

Ketvirtfinalyje Lietuvos žaidė-
jai nugalėjo Prahos „Kotlarka” ko-
mandą 6:0, tačiau pusfinalyje jie
turėjo pripažinti Čekijos kadetų
pranašumą (6:4) ir iš turnyro iškrito.
Jeigu lietuvaičiai būtų patekę į
baigiamąsias varžybas ir jose iško-
voję pergalę, tada būtų vykę į
Ameriką, kur bus žaidžiamas pasku-
tinis „Pony’’ lygos etapas. Gaila, kad
antroji Lietuvos ko manda BK „Vil-
nius-Cadets’’ savo po grupyje pra-
laimėjo visas rungtynes ir po 4 susi-

tikimų turėjo keliauti namo. 

Žaidžia JAV

Edvardas Matusevičius, vienas
perspektyviausių Lietuvos jaunųjų
beisbolininkų, pradėjo žaisti Monroe
kolegijos beisbolo komandoje kur
jam tikrai neblogai sekasi. Nors vai -
kinas yra dar tik pirmo kurso stu-
dentas, beisbolo žinovai jam prana-
šauja puikią ateitį. Reikia manyti,
jog po kurio laiko turėsime lietuvį
beisbolininką ir Amerikos beisbolo
pagrindinėjė divizijoje.

Nepriklausomybės taurė –
„Sporto vilkams’’

Vilniuje vykusiame tarptauti-
niame berniukų beisbolo turnyre,
skirtame Nepriklausomybės taurei
lai mėti, I vietą iškovojo Vilniaus
„Spor to vilkų’’ (treneris Virmidas
Neve rauskas) komanda. Ši komanda
pas kutinėse varžybose nugalėjo Kau-
no „Lituanicos’’ I komandą (12:6).
Trečią vietą iškovojo Kauno rajono
„Tigriu kai’’, įveikę „Lituanicos’’ II
komandą. Penktoje vietoje liko Bres-
to I komanda. 

Tiems, kurie galvoja, kad Lietu -
va šiemet paklius į joje vyksiančio
Europos vyrų krepšinio čempionato
baigiamąsias rungtynes, turbūt teks
skaudžiai nusivilti. Lietuva turės
žais ti be savo geriausiojo žaidėjo –
pasaulio pirmenybėse Turkijoje ge -
rai pasirodžiusio Lino Kleizos, nuo
praėjusio rudens pradėjusio rungty-
niauti NBA lygai priklausančioje
,,Toronto Raptors’’ komandoje.

Su šiuo klubu pernai liepą Linas
pasirašė 18,8 mln. dolerių sutartį ket -
veriems metams.

Tačiau šis dvejus metus iš eilės
geriausiu Lietuvos krepšininku iš -
rinktas žaidėjas neilgai tegalėjo
rungtyniauti naujoje komandoje. Po
gana geros pradžios žaisdamas 26,5
minutės 39 rungtynėse Linas turėjo
11,2 taško vidurkį, 4,5 atkovoto ka -
muolio. Vėliau dėl skausmo kelyje
jam teko praleisti 10 rungtynių. Per
tą laiką paaiškėjo, kad krepšininkui
būtinai reikalinga kelio operacija,
kuri lietuvį gali išstumti iš rikiuotės
9–10 mėnesių, o gal, įskaitant ir
reabi litaciją, dar ilgiau.

Tai buvo liūdnos naujienos ne
tik pačiam Linui, bet ir Lietuvos
rinktinei, nes jo dėka Lietuva laimė-
jo bron zą pasaulio vyrų krepšinio
pirmenybėse Turkijoje. Jis buvo ge-
riausias taškų medžiotojas ir pateko į
simbolinę pasaulio pirmenybių rink-
tinę. Galima drąsiai tvirtinti, kad jei
ne L. Kleiza, apie bronzos medalius
būtų tekę tik pasvajoti.

Linui padeda mama

Neseniai Lietuvoje leidžiamame
žurnale „Žmonės’’ buvo išspausdin-
tas Lino pokalbis su buvusiu krepši -
ninku, o dabar televizijos prodiuse -
riu Rolandu Skaisgiriu, kuris dvi
ope racijas atlaikiusį L. Kleizą aplan-
kė viename iš Toronto daugiaaukš-
čių na mų miesto centre, vos dešimt

mi nu čių kelio pėsčiomis nuo „Rap-
tors’’ klubo arenos. Traumą patyręs
Linas joje apsilanko kasdien, kol kas
su ramentais.

Lino butas yra dangoraižio vir-
šutiniame aukšte ir atrodo gana sti-
lingai. Apačioje gyvena komandos
draugas Jose Calderon  – Ispanijos
rinkti nės narys su šeima. Netoli
esančiame kitame dangoraižyje įsi-
kūręs vienas iš komandos geriausių
žaidėjų – italas Andrea Bargnani.

Liną dažnai aplanko ir jam pade-
da New York gyvenanti mama. Krep -
šininko ryšys su tėvais labai stiprus,
su jais 26-erių sportininkas puikiai
sutaria. 

Svečiui iš Lietuvos Linas papasa -
kojo, kad, susižeidus jam ir dar ke -
liems „Raptors’’ krepšininkams, jų
komandos žaidimas gerokai susilp-
nėjo, ir klubas netikėjo, kad savo gru -
pėje pateks į aštuntuką bei turės
teisę rungtyniauti atkrintamosiose
varžybose. Tačiau, nepaisant to,
„Raptors’’ arena visada pilna sirga-
lių, kurie ,,nenušvilpia’’ dažnai pra-
laiminčių saviškių.

Kai pas Liną viešėjo R. Skaisgi -
rys, krepšininko koja dar buvo su
įtva ru. Nors jis vaikšto pasiremda -
mas ramentu, kasdien treniruojasi
dvi ar tris valandas: rankomis mina
dviratį, daro specialius pratimus.
Kasdien jo bute apsilanko reabilitaci-
jos specialistas, daromi specialūs
pratimai. Prieš kiekvienas „Raptors’’
rungtynes Lino draugas Marius vi -
sureigiu veža krepšininką į areną. 

Kai Rolandas paklausė Lino apie
būsimą žmoną ir dar pasiteiravo, ar
jam svarbu, kokios ji bus tautybės, iš -
girdo tokį atsakymą: „Norėčiau, kad
būtų lietuvė. Ta pati kultūra, ta pati
kalba... O kaip bus, nežinia. Juk ne -
gali žinoti, kokią moterį sutiksi, kuri
tau labai labai patiks. Juk nežiūrėsi,
kokios ji tautybės.’’

Straipsnyje rašoma ir apie Lino
Lietuvoje įkurtą labdaros fondą vai -
kams. 

Nors šiemet Lietuvos rinktinėje
L. Kleiza negalės žaisti, jis tikisi būti
bent jau tarp žiūrovų. O tai priklau -
sys nuo to, ar klubo vadovybė leis
krepšininkui vykti į Lietuvą.

Žinoma, L. Kleiza labai norėtų
pasirodyti aikštelėje per Europos
krep šinio pirmenybes, apie tai jis ir
svajojo. Kaip bebūtų gaila, jam šie -
met tai padaryti nebus įmanoma.

Tačiau Linui dar tik 26-eri, tad
per ateinantį dešimtmetį jis turės ne
vieną progą pasirodyti vykstančiuo-
se tarptautiniuose čempionatuose. O
jis visada atstovauti Lietuvai nori ir,
be abejo, norės.

Geriausio Lietuvos krepšininko
Lietuvos rinktinėje nebus

BK ,,Vilnius” pateko į Europos zonos
jaunučių turnyro pusfinalį

EDVARDAS ŠULAITIS EDVARDAS ŠULAITIS

Artėja stipriausios pasaulyje
pro fesionalų krepšinio lygos NBA
naujokų biržos data, kai visos 30 šiai
lygai priklausančių komandų rinksis
sau žaidėjus iš jaunų krepšininkų
būrio. Jau ne pirmi metai, kai NBA
klubai ieško krepšininkų Europoje
bei kituose žemynuose. Dauguma
NBA lygos komandų savo gretose tu-
ri užsieniečių, kai kurios net po 2 ar 3. 

Kaip žinoma, NBA lygoje jau
daugiau kaip 20 metų žaidžia ir
krepši ninkai iš Lietuvos. Kelią į NBA
jiems atvėrė Šarūnas Marčiulionis,
kuriuo pasekė keletas. 

Šiuo metu NBA lygoje žaidžia 3
lietuviai: Žydrūnas Ilgauskas, Darius
Songaila ir Linas Kleiza. Pirmieji du
yra lygos senbuviai, kurie, tikėtina,
šiemet baigs savo karjerą šiame kraš -
te. Tik L. Kleiza (šiuo metu gydosi
trau mą) dar ilgokai, jeigu tik leis
svei  kata, gali rungtyniauti NBA ly -
gos klubuose. 

Kaip skelbia JAV ir Lietuvos
spauda bei informacija internete, lai -
mę patekti į NBA lygą žada išbandyti
du jauni lietuvaičiai. Vienas jų – 18
me tų 210 cm ūgio krepšininkas Jonas
Valančiūnas, rungtyniaujantis „Lie -
tu vos ryto’’ komandoje. Šiam jaunam
ir talentingam žaidėjui užsienio
spau da numato gerą vietą NBA nau-
jokų biržoje – net šaukimą pirmame
penketuke. Tačiau ir pašauktas į

NBA jis kurį laiką (metus ar kelis)
gali būti paliktas žaisti bei tobulėti
Europoje. 

Kitas lietuvis, kuris rengiasi da -
lyvauti NBA lygoje, yra šiek tiek
vyresnis, turintis daugiau žaidimo
praktikos. Tai Donatas Motiejūnas,
20 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas,
dabar atstovaujantis Italijos Trevizo
„Benetton’’ komandai ir ten gana
gerai pasirodantis. 

Buvo manoma, kad šis krepši-
nin kas bandys laimę 2010 m. NBA
naujokų biržoje, bet jis tos minties
atsi sakė. Žinovų spėjimu, Donatas
šių metų biržoje būtų pašauktas maž-
daug 9 numeriu, kas yra nebloga
vieta, kai pati Amerika turi nemažai
gerų žaidėjų. D. Motiejūną krepšinio
žinovai bando lyginti su ispanu Pau
Gasoliu, kuris jau keleri metai sėk-
mingai atstovauja ,,Los Angeles
Lakers’’ komandai. 

Kaip iš tikrųjų pasiseks šiems
dviem gabiems Lietuvos jauniesiems
krepšininkams, sužinosime jau ne -
trukus.

Du lietuviai bandys patekti į NBA
EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

Linas Kleiza.

Donatas MotiejūnasJonas Valančiūnas

R. Nadal laimėjo turnyrą Barselonoje
Barselonoje (Ispanija) vykusia -

me teniso turnyre praėjusią savaitę
pergalę šventė pirmoje vietoj pagal
ATP lentelėje stovintis ispanas Ra -
fael Nadal. Iškovojęs 500-tąją pergalę
savo karjeroje pusfinalyje, baigiamo-
siose rungtynėse R. Nadal antrą
savaitę iš eilės nugalėjo savo tautietį
David Ferrer ir iškovojo 501-ąją per-
galę ir laimėjo 45-tą turnyrą. D.
Ferrer jis nugalėjo 6–2, 6–4. Prieš
savaitę šie du tenisininkai susitiko
turnyro Monte Karle (Monakas)

baigiamosiose var žy bose, buvo ir ten
taip pat pranašesnis buvo R. Nadal.

Dvejetų varžybose pergalę pasie -
kė Santiago Gonzalez ir Scott Lipsky.
Jie baigiamosiose rungtynėse 5–7,
6–2, 12–10 nugalėjo brolius Bob ir
Mike Bryan. Pastariesiems nepavyko
pa siekti to paties kaip ir R. Nadal –
jie ne sugebėjo antrą savaitę iš eilės
lai mėti turnyro.

ATP lentelėje R. Nadal išsaugojo
pirmąją vietą, o D. Ferrer liko šeštas.

Paul Triukas

Turnyrą Vokietijoje laimėjo vokietė
Praėjusią savaitę moterų teniso

turnyrą Vokietijoje laimėjo vokietė
Julia Goerges.

J. Goerges turnyro baigiamo-
siose rungtynėse netikėtai 7–6 (3), 6–3
įvei kė pirmą pagal WTA vertinimą
esan čią danę Caroline Wozniacki.
Pasta ro sios kelias į baigiamąjį ratą
buvo lengvesnis, nes jai nereikėjo

žaisti pirmajame rate. Vis dėlto dau-
giau jėgų turėjo dvejais metais vyres-
nė 22-ejų vokietė.

WTA lentelėje pirmą vietą išsau -
gojo C. Wozniacki. J. Goerges iš 32-
osios vietos pakilo į 27-tą, S. Halep iš
65-osios pakilo į 52-tą, o A. Brianti iš
94-osios pakilo į 67-tą.

Paul Triukas
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Žurnalisto Algio Vaškevičiaus
mū sų skaitytojams pristatinėti ne -
rei kia – dažname ,,Draugo” numery-
je skaitome jo įdomius straipsnius. O
gegužės 6 d. 7 val. v. mūsų skaitytojai
ir knygos mylėtojai turės progą susi-
tikti su pačiu žurnalistu. Tą dieną
Lietuvių rašytojų draugija Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre ruošia
A. Vaške vičiaus knygos „Amerika: ir
tolima, ir artima”, Lie tuvoje pasiro -
džiusios 2010 m., sutiktuves. Apie
knygą kal bės žurnalistas Edvardas
Šu laitis.

„Per tas keliones po įvairias
Amerikos valstijas įsitikinau, kokia
skirtinga, marga, sunkiai aprėpiama
yra Amerika... Nutariau pateikti tik
įdomiausius pasakojimus, kurie su -
domintų patį  įvairiausią skaitytoją”,
– rašo knygos autorius, prisipažinęs,
kad tik JAV gyvenančios tautietės
Magdalenos Stankūnienės pa skatin -

tas ryžosi apybraižas iš kelio nių po
JAV išleisti atskira knyga. 

Knygoje aprašyti trijų A. Vaške-
vičiaus apsilan ky mų Šiaurės Ame-
rikoje metu patirti įspūdžiai. Joje
sudėti ne tik aprašymai apie Šiau rės
Amerikos didmiesčius, nepa kartoja-
mą gamtą ar gražius paplūdi mius,
bet ir  pasakojimai apie auto riaus su-
sitikimus su įdomiais žmo nėmis.

Žinia, kiekvienas, kokiame kraš -
te bebūtume, matome jį savo akimis.
Kartais atvykę pastebi tai, ko mes,
čia gyvendami, net nematome.  Per -
skaičiusi A. Vaškevičiaus knygą ir aš
daugelį vietų, nors ten ir lan kiausi
anksčiau ,,pamačiau” kitomis aki -
mis. O ar neįdomu skaityti apie Jums
pažįstamus žmones? Kokius juos
pamatė žurnalistas? Kas jam paliko
didžiausią įspūdį?

Knyga ne tik lengvai skaitoma,
yra informatyvi, ji gausiai iliustruo-
ta paties autoriaus  darytomis, koky-
biškai atspausdintomis spalvotomis
nuotraukomis.

1,000 egzempliorių tiražu leidyk-
los „Piko valanda” Marijampolėje iš -
leistą knygą redagavo Arūnas Dam -
brauskas, dizainerė-maketuotoja Bi -
rutė Strolytė. 

Tad kviečiu visus į susitikimą su
žurnalistu A. Vaškevičiumi. Susiti -
kimą ves Aušrelė Sakalaitė, muziki -
nę programą atliks Algimantas Bar -
niškis.

Laima Apanavičienė

Svečiuose Čikagoje – žurnalistas
Algis Vaškevičius

Algis Vaškevičius su čikagiete Magdalena Stankūniene, paskatinusia žurnalistą
parašyti kelionių knygą, susitikime Marijampolėje 2010 m. 

AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss  aassmmeenniinniioo  aallbbuummoo nuotr.

Europos gėrimų festivalyje Čikagoje 
bus pristatomi ir lietuviški gėrimai

Gegužės 9 d. 6 val. v. viešbutyje „Sofitel Chicago Water Tower” (20 East
Chestnut St., Chicago IL 60611) vyks trečiasis kasmetinis Europos gėrimų fes -
ti valis „European Festival of  Wine and Spirit” . 

Renginio metu bus galimybė paragauti vyno, alaus ir spiritinių gėrimų iš
Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Ispanijos, Italijos,
Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Olandijos,
Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų
šalių. 

Paskirstymo įmonės „Litusco” ir „Stawski Distributing” pristatys lietu-
višką degtinę „Gera” bei „Kalnapilio” alų. Šiuo renginiu siekiama platinti
Europos gėrimus Jungtinėse Valstijose, suteikti galimybę jų tiekėjams ir pla -
tintojams reklamuotis bei susitikti su galimais užsakovais. 

Bilieto kaina – 30 dol. perkant iš anksto, o tą pačią dieną prie įėjimo – 40
dol. Daugiau informacijos arba norėdami įsigyti bilietus kreipkitės į
Amandine Marcelis el. paštu amandine.marcelis@gmail.com arba tel. 312-
212-3816.

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

,,Jewel-Osco Hunger Relief” programos
parama seselėms kazimierietėms

Seselių kazimieriečių maisto
sandėlis (SSC Food Pantry) gavo
,,Jewel-Osco Hunger Relief ” prog -
ramos paramą. Tai padės seselėms
kazimierietėms  kas mėnesį teikti pa -
galbą 200 šeimų. Internetinio tink -
lalapio direktorė seselė Mary Louise
Andrulonis sakė, kad šios pagalbos
dėka galės įsigyti nešiojamą kom-
piuterį, kas palengvins darbą. Už šios
paramos lėšas jau nupirkti didesni
talpintuvai maisto sandėliavimui,
taip pat gauti ,,Greater Chicago Food
Depository”  maisto talonai. Birželio
mėnesį ses. Mary Louise lankys spe-
cialias paskaitas, kurias ruošia
,,Greater Chicago Food Depository”.
Už paskaitas taip pat bus apmokėta
iš minėtos programos lėšų. 

Maisto sandėlis buvo įkurtas
1994 metais seselių kazimieriečių
pastangų, entuziazmo, geranorišku-

mo ir pasiaukojimo dėka. Ses. Mary
Louise kviečia  į talką atvykti sava -
norius. Darbo tikrai užteks vi siems.
Taip pat galite prisidėti savo auko -
mis. Kasmet šiam maisto sandėliui
aukoja Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio misija (Lemont), Lietuvos vyčių
16 kuopa, Pasaulio lietuvių centras
(Lemont), Maria High School, Mar -
quette Bank, Holy Cross ligoninės
darbuotojai, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapija ir daugelis kitų or-
ganizacijų bei pavienių asmenų. 

Jei norite gauti daugiau infor-
macijos, padirbėti savanoriais ar pa -
aukoti maisto sandėliui, prašoma
skambinti tel. 773-776-1324 arba apsi-
lankyti seselių kazimieriečių tink -
lalapyje www.ssc2601.com.

ses. Paula Schultz
atstovė spaudai 

Maria High School mokinės savanorės talkina seselei Mary Louise Andrulonis
maisto sandėlyje.                                                        SSeess..  kkaazziimmiieerriieeččiiųų  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Šių metų MTV kino apdovanojimuose
spragėsius keps J. Sudeikis

MTV kanalo atstovai oficialiai
pa tvirtino, kad populiariuosius MTV
kino apdovanojimus, kurie šiemet
vyks birželio 5 dieną California, ves
lietuvių kilmės aktorius Jason Su -
deikis. 

„Aš nuoširdžiai pamalonintas,
kad mano mylimiausio kanalo kom-
panija pakvietė vesti šios apdovano-
jimų ceremonijos ir išdalinti ska -
niausius pasaulyje blizgančius spra -
gė sius. Neabejoju, kad aš šiam reika -
lui tinkamiausias”, – sakė jau septin-
tą sezoną laidą „Saturday Night Li -

ve” vedantis ir tuo pačiu sėkmingą
karjerą Hollywood darantis komikas.

Neseniai Lietuvos kino teatrų
lankytojai su J. Sudeikiu galėjo susi-
pažinti komedijoje „Savaitė be žmo -
nų”. Liepos 8-ąją į Lietuvą atkeliauja
dar viena nuotaikinga juosta „Hor -
rib le Bosses”, kuriame drauge su J.
Sudeikiu pamatysime Jason Bate -
man bei Jennifer Aniston.

„Sumanus ir juokingas” yra nau-
jasis mūsų kanalo „rokenrolo” sino-
nimas, o šio derinuko vardas mums
siejasi su Jason Sudeikiu. Jis nieka-
da nepasakoja lėkštų ir jau girdėtų
anekdotų, todėl jis idealus mūsų kino
apdovanojimų vedėjas. Publika šie -
met tikrai gali tikėtis nepakartojamo
ir pilvus nuo juoko beraižančio
renginio su garsiausiomis pasaulio
muzikos ir kino žvaigždėmis”, – sakė
MTV prezidentas Stephen Friedman.

Kandidatai į jubiliejinius, 20-tuo-
sius, apdovanojimus paaiškės jau
gegužės 3 dieną. Tuomet internete
prasidės balsavimas už geriausius,
kuriuos išrinks MTV žiūrovai. Kaip
visada, statulėlės atiteks geriau siems
,,Gražiausių muštynių”, ,,Įspū din -
giausio bučinio”, ,,Geriau sio blo-
giuko”, ,,Metų filmo” ir kitose jau tra-
dicija tapusiuose apdovanojimuose.

Anksčiau renginio vairas jau
buvo patikėtas Azizui Ansari, Andy
Samberg, Mike Myers, Jessica Albai,
Lindsay Lohan, Justin Timberlake,
Jack Black ir kitiems žymiems akto-
riams.

Lrytas.lt info

Šių metų MTV kino apdovanojimus ves
Jason Sudeikis.

wwwwww..ggoossssiipp..wwhhyyffaammee..ccoomm nuotr.

Food Depot International, Lake Zurich, IL, atsiuntė dosnią 100 dol.
auką „Draugo” leidybai paremti. Labai Jums ačiū  už paramą.
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Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

GEGUŽĖ
Balandžio 29–gegužės 1 d.  Ne-

ringos stovykloje vyks moterų re ko -
lekcijų, kurias ves dr. Kristina  Mačiū-
naitė ir Kerry Secrest, savaitgalis. Dau-
giau informacijos www. neringa.org 

Gegužės 1 d., sekmadienį: PLC,
,,Žiburėlio” klasėje, Amerikos lietu-
vių Montessori draugija (ALMD)
kviečia į Nijolės Cijūnelienės pokal-
bį-paskaitą ,,Mon tesoriška atmosfera
šeimoje”. Pradžia 10:15 val. r. 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje ruošiami metiniai pietūs.
Pradžia 12 val. p. p. Daugiau in for-
macijos galima gauti parapijos rašti-
nėje tel. 773-776-4600.

– Estų namuose (4 Cross St.& Ve-
terans Highway Jackson, NJ 08527)
vyks Motinos dienos minėjimas, kurį
rengia lituanistinė mokykla ,,Lietu-
vėlė”. Pradžia 12 val. p. p. Daugiau in-
formacijos el. paštu Lietuvelelt10@
gmail.com 

– PLC didžiojoje salėje PLC Mote -
rų renginių komitetas ruošia Atvely-
kio vaišes. Pradžia 12:30 val. p. p. Vie-
tas užsisakyti tel. 630-257-8787 (PLC
administracija).

– Lietuvių klube (St. Petersburg,
FL) ,,Saulės” lituanistinė mokykla
rengia Motinos dienos paminėjimą,
kuris vyks pietų metu.

Gegužės 4 d., trečiadienį: PLC
skaitykloje vyks  susitikimas su Ne-
priklausomybės akto signatare, ak to-
re Nijole Oželyte. Pradžia  1 val. p. p. 

Ge gužės 6 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, Lietuvių rašytojų draugija rengia
žurnalisto Algio Vaške vičiaus kny-
gos „Ame rika: ir tolima, ir artima”
sutiktuves. Dalyvaus knygos auto-
rius. Pradžia 7 val. v.

Gegužės 7 d., šeštadienį: Lat-
vian Hall vyks JAV LB Portland, OR
apylinkės talka. Pradžia 9 val. r.

– Apreiškimo bažnyčioje (NY)
bus paminėtas ateitininkų šimtme-
tis, salėje vyks ateitininkų šeimos
šventė. Ji tęsis nuo  1:45 val. p. p. iki 5
val. p. p.

– PLC  Jaunimo rūmų salėje vyks
,,Grandies” koncertas ,,Kojomis žemės
nesiekiau”, skirtas choreografės a. a.
Tamaros Ka li bataitės atminimui. Pra-
džia 6 val. v.

– PLC vyks Lietuvių Fondo narių
suvažiavimas. Daugiau informacijos
LF tinklalapyje www.lithuanianfoun-
dation.org arba tel. 630-257-1616, arba
el. paštu admin@lithfund.org

– Gedimino lituanistinėje mo-
kykloje (10 S. Lake St., Mundelein, IL
60060) vyks Motinos dienos paminė-
jimas. Dalyvaus Lietuvos Nepri klau-
somybės Atkūrimo signatarė, aktorė
N. Ože lytė su dukra. Vyks mugė. Dau-
giau informacijos tel. 847-244-4943
(Violeta) ir tel. 847-395-3670 (Beata).  

Gegužės 7–8 d.: Šv. Kazimiero
parapijoje lan ky sis vyskupas Ginta-
ras Grušas. Gegužės 7 d., šeštadienį,
3 val. p. p. svečias suteiks Sutvirtini-
mo sakramentą parapijos jaunimui. 

Gegužės 8 d., sekmadienį: PLC
pokylių salėje vyks Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijos Motinos die-
nos pusryčiai. Pradžia – po 9 val. r. ir
11 val. r. šv. Mišių.

– V. Kudirkos lituanistinėje mo-
kykloje (214 Ripley Pl., Eli zabeth, NJ)
vyks Atvirų durų diena.  Mokykloje
galima bus apsilankyti nuo 9 iki 11
val. r. 12 val. p. p. vyks Šv. Petro ir Po-
vilo parapijos vaikų choro ,,Varpelis”

Mamyčių šventė. Daugiau informaci-
jos el. paštu insakova@yahoo.com 

–Šv. Kazimiero bažnyčioje (2718
St. George S., Los An geles, CA 90027)
J. E. vyskupas Gintaras Grušas au-
kos šv. Mišias. Pradžia 10:30 val. r. Po
šv. Mišių parapijos salėje vyks susi-
tikimas su vyskupu.

– Vytauto Didžiojo rinktinės Šau-
lių namuose (2417 W 43 Rd. St., Chi-
cago, IL) vyks Motinos dienai skirtas
koncertas. Pradžia 1 val. p. p. 

– PLC bus aukojamos šv. Mišios
už Lietuvių Fondo mirusius narius ir
jų artimuosius.

– St. Petersburg Lietuvių klubo
valdyba rengia pietus, kurių metu
bus pagerbtos visos motinos ir mo-
čiutės. Stalus ir vietas užsisakyti pas
Laimutę Alvarado tel. 727-360-1064. 

Gegužės 9 d., pirmadienį: Vieš-
butyje „Sofitel Chicago Water Tower”
(20 East Chestnut Street, Chicago IL
60611) vyks trečiasis kasmetinis Eu-

ropos gėrimų festivalis „European
Festival of  Wine and Spirit”. Pradžia
6 val. v. Daugiau informacijos arba
norint įsigyti bilietus kreiptis į
Amandine Marcelis el. paštu aman-
dine.marcelis@gmail.com arba tel.
312-212-3816.

Gegužės 9–10 d. University of
Washington, Seattle, WA vyks vertėjos
Elizabeth Novickas paskaita apie Kazį
Borutą ir jo „Baltaragio malūną”.

Gegužės 12 d., ketvirtadienį:
LR generaliniame  konsulatate New
York (420 Fifth Ave, 3rd Floor, New
York, NY 10018) vyks M. K. Čiurlionio
100-osioms mirties metinėms skirtas
vakaras. Apie dalyvavimą prašoma
pranešti el. paštu: ny@urm.lt  arba
tel. 212-354-7840. Pradžia 6 val. v.

Gegužės 15 d., sekmadienį: Šv.
Antano parapijos kavinėje vyks  JAV
LB Cicero apylinkės metinis susirin-
kimas. Pradžia po 9 val. r. šv. Mišių.

Gegužės 21 d., šeštadienį: Ma-
dison Club (5 E. Wilson St., Madison,
WI) Madison-Vilnius susigiminiavu-
sių mies tų komitetas ruošia tradicinę
iškilmingą vakarienę. Pagrindinė va-
karo kalbėtoja – JAV ambasadorė Lie-
tuvoje Anne E. Derse. 5 val. p. p. – kok-
teiliai, 7 val. v. – iškilminga vakarie-
nė. Vietas užsisakyti iki gegužės 2 d.
Daugiau informacijos el. paštu aksa.
milda@gmail.com arba tel. 708-224-
6240  (Milda Aksamitauskas).

– Lietuvių dailės muziejuje, PLC
vyks labdaros vakaras, skirtas Ku-
piškio etnografinio muziejaus ruo-

šiamam projektui ,,Garsioji Babickų
giminė” paremti. Programoje – Aud-
rės Budrytės monospektaklis ,,Une
Baye”. Rengėjai – Lietuvių meno
draugija. Pradžia 7 val. v. Informaci-
ja tel. 630-971-9730. 

Gegužės 21–22 d.: Catonsville
Armory (130 Mellor Ave., Catonsville,
MD 21228) vyks kasmetinis 39-tas Lie-
tuvių festivalis. Jis tęsis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. Daugiau informacijos tel.
410-646-0261 (Marytė Patlaba).

Gegužės 28 d., šeštadienį: PLC
vakarinėje salėje vyks JAV LB Vidu-
rio Vakarų apygardos metinis suva-
žiavimas. Pradžia 10 val. r. 

– „Kuršos” stovyklavietėje vyks
talka stovyklavietės paruošimui va-
sarai.  Daugiau informacijos el. paštu
austinad@hotmail.com (Austin De
Bonte). 

Gegužės 31 d., antradienį: ,,Ar-
kos” galerijoje (Aušros vartų 7, Vil-
nius) vyks 15-os JAV lietuvių daili-

ninkų parodos ,,Lietuvai – su mei-
le...” atidarymas. Pradžia 5 val. p. p.
Paroda tęsis iki birželio 19 d. 

– Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
vyks vaikų choro „Vyturys” veiklos
metų užbaigimo koncertas. 

BIRŽELIS
Birželio 3 d., penktadienį: Či-

kagos  miesto centrinėje aikštėje Da-
ley Plaza vyks festivalis ,,Lietuvos
diena”. Dėl galimybės pristatyti ir
prekiauti savo kūriniais, paslaugo-
mis arba lietuviškomis prekėmis
skambinti LR generalinio konsulato
Čikagoje darbuotojai Agnei Vertel-
kaitei tel. 312-397-0382, trump. nr. 204
ar ba rašyti el. paštu  agne.vertelkaite
@urm.lt 

Birželio 3, 4, ir 5 d. Maironio
parke (Shrewsbury, MA)  vyks sporto
šventė ,,2011 LAUNA/ŠALFASS”.
Daugiau informacijos internete sal-
fass.org. Dėl registracijos kreiptis el.
paštu ggarsys@ gmail.com arba tel.
508-353-5079 (Gintas Garsys). Šešta-
dienio vakare vyks pasilinksmini-
mas ir šokiai, gros ,,Vairas”. Dėl šeš-
tadienio bilietų kreiptis tel. 508-799-
5469 (Irena Markevičius).

Birželio 3–5 d.: Neringos sto-
vykloje vyks kasmetinė talka stovyk-
lavietės paruošimui vasarai. Apie da-
lyvavimą pranešti el. paštu regina@
neringa.org arba tel. 978-582-5592.

Birželio 7 d., sekmadienį: Atei-
tininkų namuose (1380 Caslewood Dr.
Lemont, IL) vyks Ateitininkų namų

gegužinė. Pradžia 12 val. p. p. 
Birželio 12 d., sekmadienį:

PLC sodelyje vyks Gedulo ir vilties
dienos paminėjimas, kurį ruošia JAV
LB Lemonto apylinkė. Pradžia 10:30
val. r. 

– Seattle, WA vyks jungtinis lietu-
vių, latvių ir estų bendruomenių Ge-
dulo ir vilties dienos paminėjimas. 

Birželio 13–rugpjūčio 5 d.: Uni -
versity of  Wisconsin-Madison vyks
BALSSI rengiami intensyvūs lie tu  -
vių, latvių ir estų kalbų kursai. Dėl
išsamesnės in for macijos kreiptis į
BALSSI progra mos koordinatorę Nan-
cy Hein  gar tner el. paštu bal ssi@cre e -
ca. wisc.edu arba tel. 608-262-3379.

Birželio 18 d., šeštadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje vyks
renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”
(Hope and Spirit), skirto 1941 m. birže-
lio trėmimų 70-osioms metinėms at-
minti, atidarymas, kurio metu bus pa-
rodytas filmas ,,Evangelijos žinia”, pri-
statytos dvi parodos: vaikų piešinių pa-
roda ir istorinė paroda ,,Smurto kroni-
ka”. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau infor-
macijos tel. 773-582-6500 arba www.bal-
zekasmuseum.org

Birželio 24 d., penktadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks rež. Giedrės Bei-
noriūtės filmo ,,Gyveno senelis ir bo-
butė” premjera (iš renginių ciklo ,,Ne-
palaužta dvasia”). Pradžia 7 val. v. Fil-
mas taip pat bus rodomas birželio 25–
30 d. 12 val. p. p. 

Birželio 25 d., šeštadienį: Came-
lot Banquets (8624 W. 95th., Hickory
Hills, IL) vyks muzikinis vakaras (,,Pol-
ka Music Party”), kurį ruošia Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus Moterų gil-
dija. Pradžia 12 val. p. p. Vietas užsisa-
kyti tel. 708-422-5937 (Frances Simano-
nis).  

– Estų namuose, Jackson, New Jer-
sey, vyks vasaros šventė ,,Tėvų ir protė-
vių takais”. Kviečiami atsiliepti JAV
LB centrinio NJ apylinkės lietuviai, ga-
lintys padėti suruošti šventę. Daugiau
informacijos  tel. 732-581-8796 arba el.
paštu lietuviskabendrija@yahoo.com
(Rasa Miliūtė).

Birželio 30–liepos 3 d.: Nerin-
gos stovykloje seselė Ignė ves krik š-
čio niškojo gyveni mo stovyklą.

LIEPA
Liepos 1 d., penktadienį: Bal-

zeko muziejuje vyks dokumentinio
filmo ,,Misija Sibiras’08” premjera
(iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dva-
sia”). Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat
bus rodomas liepos 2–7 d. 12 val. p. p. 

Liepos 8 d., penktadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks Gintauto Alek-
nos dokumentinių filmų ,,Mirties la-
geriai” bei ,,Išlikti ir papasakoti” prem-
jeros. Pradžia 7 val. v. Filmai taip pat
bus rodomi liepos 9–14 d. 12 val. p. p. 

Liepos 15 d., penktadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje bus ro-
domas Christopher Swider dokumenti-
nis filmas ,,Children in Exile”, daly-
vaus filmo autorius. Pradžia 7:30 val. v.
Šis filmas taip pat bus rodomas liepos
16–21 d. 12 val. p. p.

Liepos 22 d., penktadienį: Balze-
ko muziejuje vyks dokumentinio filmo
,,Misija Sibiras’09” premjera. Pradžia 7
val. v. Filmas taip pat bus rodomas lie-
pos 23–28 d.  12 val. p. p. 

Liepos 24 d. sekmadienį: Da-
lios Tutlytės-Mrowiec mėlynių lauke
„Blueberry Acres” (32 McRae Rd.
NE, Arlington, WA) vyks Lietuvos
Dukterų tradicinė Mėlynių šventė.

Gegužės mėnesį švęsime Motinos dieną. Laimos Apanavičienės nuotr.
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Bus teisiamas skulptūrą nelegaliai 
gabenęs verslininkas

Tuscaloosa, Alabama, (BNS) –
Per Jungtines Valstijas praūžusios
audros ir viesulai nusinešė daugiau
nei 300 žmonių gyvybes. Viesulas su-
naikino ištisus gyvenamuosius rajo-
nus, vertė mašinas, griovė elektros
stulpus ir rovė medžius. Per vieną di-
džiausių pastarųjų keturių dešimt-
mečių audrų Jungtinėse Valstijose
labiausiai nukentėjusioje Alabama
valstijoje žuvo 204 žmonės. Stichija
padarė didžiulės žalos turtui. Mano-
ma, kad žuvusiųjų skaičius dar augs.

Remiantis pirminiais duomeni-
mis, Mississippi valstijoje žuvo 32
žmonės, 34 žmonės žuvo Tennessee,
12 – Arkansas, 14 – Georgia, 5 – Virgi-
nia ir  2 – Louisiana valstijoje. Kelias
dienas daugiau nei šimtas susidariu-
sių galingų viesulų sūkurių ir audra
šlavė beveik viską savo kelyje, judė-
dami iš vakarų į rytus. Manoma, kad
kelioms dienoms ar savaitėms, kol
darbininkai tvarkys nutrauktus
elektros laidus, bus uždaryta ,,Brow-
ns Ferry” branduolinė jėgainė Ala-
bama valstijoje. Visoje valstijoje be

elektros liko iki 1 mln. žmonių. Pa-
grindinis dėmesys skiriamas nuken-
tėjusiųjų gelbėjimui ir agentūra dar
negali pateikti tikslaus žuvusiųjų
skaičiaus. Vienas smarkiausių Ala-
bama valstijoje siautėjusių viesulų
balandžio 27 d. maždaug pusantro ki-
lometro pločio ruožu įsisuko į Tus-
caloosa – The University of  Alabama
miestelį, kur žuvo 36 žmonės, tarp
kurių buvo ir studentų. 

JAV prezidentas Barack Obama
nurodė skelbti nepaprastąją padėtį
Alabama valstijoje ir skirti federali-
nę finansinę paramą. Viesulai yra ga-
na įprastas reiškinys JAV pietuose ir
vidurio vakaruose, bet retai jie būna
tokie niokojantys. Vienoje Tuscaloo-
sa dalyje su žeme sulygintos parduo-
tuvės, vaistinės, degalinės, skalbyk-
los. Dėl audros Tennessee valstijoje
teko uždaryti tris branduolinius re-
aktorius Alabama elektrinėje, nu-
trūko elektros tiekimas 25-iomis
aukštos įtampos linijomis. Šimtuose
tūkstančių namų nėra elektros. 

JAV pietuose per viesulus ir audras 
žuvo daugiau nei 300 žmonių

Europos Sąjunga atideda naujas taisykles 
Londonas (ELTA) – Europos Ko-

misija (EK) pasiūlė Europos Sąjun-
gos (ES) šalims atidėti naujų taisyk-
lių dėl skysčių įsinešimo į lėktuvą
įvedimą neapibrėžtam laikui. Tokį
sprendimą EK paskelbė siekdama iš-
vengti galimų nepatogumų kelei-
viams.

Pirmasis laipsniško draudimo
atšaukimo etapas buvo suplanuotas
balandžio 29 d., tačiau apie savo
sprendimą kol kas netaikyti naujų
taisyklių paskelbė kelios ES valsty-
bės. Galiausiai skysčių ir kosmetikos
prekių vežimo lėktuvais taisyklės ga-
li tapti skirtingos Šengeno zonoje, į
kurią be ES narių įeina Islandija,
Norvegija ir Šveicarija.

Nuo 2013 m. balandžio ES ketina
panaikinti visus apribojimus į lėktu-
vo saloną įsinešti skysčių. Kaip anks-
čiau skelbė Europos žiniasklaida,
draudimas bus atšauktas ne todėl,

kad valdžia liovėsi nerimavusi dėl te-
roro išpuolių, o todėl, kad oro uostuo-
se bus įrengti šiuolaikiniai skene-
riai. Nauji prietaisai, kurių kiekvie-
nas kainuoja per 100,000 svarų ster-
lingų, pajėgia atskirti nekenksmin-
gus skysčius nuo galimai sprogsta-
mųjų. Šiuo metu naudojami prietai-
sai to užtikrinti negali.

Šiuo metu keleiviai gali įsinešti į
lėktuvo saloną skysčių ir kosmetikos
prekių, jei jos yra ne daugiau kaip
100 mililitrų indeliuose. Šie taip pat
dar turi būti sudėti į plastikinius
maišelius.

Apribojimai įvesti 2006 m., kai
spėjami teroristai mėgino per kont-
rolės postus įsinešti į lėktuvą skystų
sprogstamųjų medžiagų ir susprog-
dinti kelis lėktuvus. Apribojimai tu-
rėjo galioti tik laikinai, tačiau iki
šiol visi mėginimai juos atšaukti žlu-
go.

Vilnius (ELTA) – Prieš teismą stos
prieštaringos reputacijos verslininkas,
kaltinamas kontrabanda iš Lietuvos iš-
gabenęs XVI a. medinę antikvarinę
skulptūrą ,,Prisikėlęs Kristus”, anks-
čiau priklausiusią kunigui Ričardui
Mikutavičiui ir įvertintą ketvirčiu mi-
lijono litų.

Prokurorai vilnietį 53 metų J. E. P.
kaltina tuo, kad neturėdamas leidimo
bei nepateikęs muitinės kontrolei per
Lietuvos Respublikos sieną gabeno di-
delės vertės antikvarinį daiktą bei pa-
gamino netikrą didelės vertės vertybi-
nį popierių ir jį pardavė.

Atlikus ikiteisminį tyrimą nusta-
tyta, kad verslininkas vertingą skulp-
tūrą nusipirko 2000 m. rugsėjo pradžio-
je iš kunigo sesers. Ją laikė savo bute
Vilniuje. Nors žinojo, kad šiai skulptū-
rai išgabenti iš Lietuvos būtinas Kultū-
ros paveldo departamento leidimas, ta-
čiau nesistengė jo gauti.

Po metų, birželį, jis išskraidino
250,000 litų vertės skulptūrą į Kopen-

hagą. Sieną jis kirto Vilniaus oro uos-
te. Vėliau ši skulptūra atsidūrė Giote-
borge, Švedijoje, ir atiteko J. E. P. iš
anksto surastam pirkėjui – tos šalies pi-
liečiui, stambiam prekiautojui persiš-
kais kilimais. Po kurio laiko ,,Prisikė-
lęs Kristus” vėl grįžo į Daniją. Skulp-
tūra, nurodžius legalų įsigijimo pa-
grindą, buvo pateikta vieniems di-
džiausių šioje šalyje veikiančių auk-
cionų namų ,,Bruun Rasmussen”.
Kone 500 metų senumo 83 cm aukščio
medinę skulptūrą, anksčiau priklau-
siusią prieš 13 metų nužudytam kuni-
gui R. Mikutavičiui, aukcione legaliai
įsigijo Austrijos pilietis.

Nei dėl vieno jam inkriminuoto
nusikaltimo J. E. P. kaltu neprisipaži-
no. Griežčiausia bausmė, įstatymo nu-
matyta už didelės vertės antikvarinio
daikto kontrabandą, yra laisvės atėmi-
mas iki 8 metų, už didelės vertės netik-
ro vertybinio popieriaus pagaminimą
ir jo realizavimą – nuo 3 iki 10 metų.

RREENNGGIINNIIŲŲ  KKAALLEENNDDOORRIIUUSS
Liepos 30 d., šeštadienį: Lietu-

viškas susibū rimas Cle Elum-Roslyn-
Ronald.  Galima planuoti vienos dienos
arba savaitgalio išvyką palapinėje arba
viešbutyje. 

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 5 d., penktadienį:

Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,The Soviet Story” peržiū-
ra. Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus
rodomas rugpjūčio 6–11 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį:
Portland Lietuvių Bendruomenės ge-
gužinė.

Rugpjūčio 12 d., penktadienį:
Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Birželio ledas” premjera.
Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 13–18 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 14–20 d. Shelton Wa-
shington vyks Portland Lietuvių Bend-
ruomenės vasaros stovykla ,,Lankas
2011”. Kviečiami 7–17 metų vaikai, 20
metų ir vyresni kviečiami dirbti sto-
vykloje. Daugiau informacijos galima
gauti el. paštu  austinad@hotmail.com
(Austina De Bonte) arba tonyanicolei-
verson@gmail.com (Tonya Iverson).

Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos sto-
vykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die nos”.

– Camp Resolute, 75 Hudson Road,
Bolton, MA 01749 vyks Lietuvių skau-
tų sąjungos Atlanto rajono skautų sto-
vykla. Daugiau informacijos el. paštu
atlanto rajonas@yahoo.com arba tel.
508-376-1953 (Naida Šnipas-Johnson). 

Rugpjūčio 19 d., penktadienį:
Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Misija Sibiras’10” premjera.
Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 20–25 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:
American Aid Society of  German
Descendants (259 W. Grand Avenue,
Lake Villa, IL 60046) JAV LB Wauke-
gan Lake County apylinkė ruošia Va-
saros šventę. Pradžia 12 val. p. p. Dau-
giau informacijos tel. 847-855-5294 (Al-
gis B.) ir  tel. 847-543-4313 (Algis M.)

RUGSĖJIS
Rugsėjo 9–10 d. Lietuvių dailės

muziejuje, PLC vyks Santaros-Šviesos
58-asis suvažiavimas. Pradžia 10 val. r.

Rugsėjo 10 d., šeštadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks Juozo Kazlausko
fotografijų parodos ,,Lithuania in
Exile, 1988–1989” atidarymas (iš ren-
ginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).
Pradžia 7 val. v. 

Rugsėjo 11 d., sekmadienį:

PLC vyks organizacijos ,,Vaiko var-
tai į mokslą”  ruošiami ,,Derliaus pie-
tūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.

Rugsėjo 17 d., šeštadienį: New
York, Brooklyn, vyks New York lietu-
vių šventė.

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: Bal-
zeko muziejuje vyks susitikimas su
knygos ,,Bloodlands. Europe Between
Hitler and Stalin” autoriumi Timothy
Snyder (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta
dvasia”). Pradžia 5 val. p. p.

SPALIS
Spalio 1–2 d.: Lietuvių dienos

Los Angeles mieste.
Spalio 2 d., sekmadienį: PLC di-

džiojoje salėje vyks Lietuvos Dukterų
draugijos metiniai iškilmingi ,,Rudens
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Spalio 7–9 d.: ,,Renaissance New-
ark Airport” viešbutyje, Newark, NJ
vyks JAV LB tarybos III sesija.

Spalio 9 d., sekmadienį: PLC di-
džiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio ,,Saulutė” organizuojamas
kaimo kapelos ,,Sodžius” labdaros kon-
certas. Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 14 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininko Osvaldo Jablonskio akvare-
lių parodos „M. K. Čiurlionio Lietuva”
atidarymas. Dalyvaus dailininkas.

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -
ri tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de minio skautų sąjūdžio metinė
šven tė ir Studijų dienos. Daugiau in -
for macijos tel. 708-567-9611 (fil. Vilija).

Spalio 21 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre vyks
susitikimas su rašytoju Vytautu Račic-
ku.  Pradžia 7 val. v. Ruošia LR konsu-
latas Čikagoje ir Lietuvių rašytojų
draugija. 

Spalio 23 d., sekmadienį:  Lietu-
vių dailės muziejuje PLC  Lietuvos vai-
kų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia lab-
daros koncertą. M. K. Čiurlionio kūri-
nius atliks Edvinas Minkštimas. Pra-
džia 12:30 val. p. p. 

GRUODIS
Gruodžio 17 d. Portland Lietuvių

Bendruomenėje bus švenčiamos Kū-
čios, vyks kalėdinė eglutė. 

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com              Redakcija

Vilnius (ELTA) – Vilniuje ati-
dengta atminimo lenta garsiam lit-
vakų rašytojui, buvusiam Vilniaus
geto kaliniui, Vilniaus geto teatro
bendradarbiui, žydų pogrindžio
kovotojui prieš nacių režimą Abra-
omui Suckeveriui. Iškilmėse užsie-
nio reikalų viceministrė Asta Skais-
girytė Liauškienė pabrėžė, kad A.
Suckeverio kūryba, kurios mastas ir
įtaigumas lyginamas su islandų sa-
ga, liudija ne tik Lietuvos žydų tra-
gediją, bet ir dvasios stiprybę. A.
Suckeverio atminimui skirtose iškil-
mėse kartu su grupe litvakų iš Izra-
elio dalyvavo dvi jo dukros ir anū-
kė. 1913 m. Smurgainyse gimęs A.
Suckeveris nuo 1920 m. gyveno
Vilniuje, studijavo universitete lite-
ratūrą, buvo vienas iš kultūros vei-
kėjų grupės ,,Jung Vilne” kūrėjų. 



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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Atkelta iš 5 psl.
Po koncerto turėjome galimybę

dar sykį pasivaišinti skaniais patie -
kalais, o svarbiausia – pabendrauti
su klausytojais. Išgirdome daug gra -
žių žodžių, nuoširdų dėkingumą.
Žiūrovai džiaugėsi kūrinių įvairove,
mū sų vaidyba ir ,,šposais”, solistė -
mis, stebėjosi, kad chore tiek daug
jaunų veidų.

Sekmadienio rytą, dalyvavę Mi -
šiose, pajudėjome namų link. Kelias
atgal neprailgo, nuotaika buvo puiki.
Grįžome gal kiek pavargę, bet taip

pat emociškai pakylėti, sustiprėję
kaip kolektyvas, geriau pažinę vieni
kitus.

,,Kaip paukščiai atskridote ir
išskridote, palikote mums dainą, ku-
ri šildys visus atminimuos” – tai eilu-
tė iš rengėjų komiteto po koncerto at -
siųstos žinutės. Ačiū už gražius žo -
džius! Mes savo ruožtu dėkojame
klyvlendiečiams už pakvietimą ,,at -
skristi” ir šiltą, brolišką priėmimą,
kuris ilgam pasiliks ir mūsų atmin-
tyje.                                                                                                                                     

,,Dainavos” choro viešnagė

SPA Constantine
Massage Therapist, Esthetician
& Nail Tech needed. Call Penny

at 708-805-2696

Wanted: 
Dental Tech all phases 

40 hrs. Call Chris at 
815-838-5424

Atkelta iš 2 psl. Be akių, mes dar
turime dva sinį žvilgsnį, kuriuo pa-
stebime tai, kas gyvenime yra labai
tikra. Tik tas gali būti nuoseklus
Kristaus sekėjas, kuris dvasiškai
pamatė, sutiko prisi kėlusįjį Kristų ir
jau suvokia, kad be jo negali gyventi.
Vieni Kristų sutinka dar jaunystėje,
kai sielos dar ne drumsčia blogio
nuosėdos, kiti – po ilgų klaidžiojimų,
kai apverkia suklydimus. Vieniems
Kristaus veidas nušvinta kur nors
Šiluvoje ar Lurde, kitiems – patyrus į
Kristų tikinčių žmonių gerumą. Bū-
tina sutikti pri sikėlusį Kristų, nes
kitaip gyvenimo srovė mus neš pana-
šiai, kaip po že mės drebėjimo Japo-
nijoje cunamio banga nešė automo-
bilius, laivus ir net namus.

Evangelija pasakoja apie moteris
prie Jėzaus kapo, apimtas didelio iš -
gąsčio. Ką pasakė šioms moterims
pasirodęs Mokytojas? „Nebijokite!’’
Tai pirmas ir svarbiausias Prisikė -
lusiojo paraginimas, labai reikalin-
gas ir mums visiems. 

Jis reikalingas jaunimui, kad
nepasiduotų draugų įtakai rūkyti,
gerti, neskaisčiai elgtis, kad nebijotų
viešai praktikuoti savo tikėjimo. Drą -
sa reikalinga tėvams, kurie pasiryžta

užauginti ne vieną vaikelį, atsisako
ne vienos pramogos ar kelionės po
užsienio kurortus ir ryžtasi prisiim-
ti galimus sunkumus. Drąsa reika-
linga kunigams, kurie patiria net ne-
užtarnautų pažeminimų ir vis tiek
siekia ištikimai tarnauti Bažnyčiai.
Drąsa reikalinga kiekvieną dieną,
kai rei kia rinktis tiesą arba melą,
meilę arba neapykantą, gyvenimą
pagal sąžinę arba kompromisus, už
kuriuos gaunama nauda.

„Nebijokite!’’ – pasakė Jėzus mo -
terims ir davė užduotį – nešti tikėji-
mo broliams prisikėlimo žinią. Tai
labai svarbi užduotis. Drįstu teigti,
kad ji yra esminė mūsų dienų Lietu -
vai. Žmonės yra beveik viskuo nusi -
vylę: politikais, valdžios žmonėmis,
teismais, net laisve. Dabartinė slogi
dvasinė nuotaika stumte stumia žmo -
gų užsidaryti savyje ar bėgti kažkur,
tikintis, kad ten bus geriau. Kristus
sako: „Nebijokite!’’ Kristus ragina
drą siai eiti per gyvenimą su juo, nes
jis įveikė blogį ir mirtį.

Pamokslas pasakytas 2011 m. ba-
landžio 25-ąją, antrą šv. Velykų die-
ną, Kristaus Prisikėlimo šventovėje
Kaune.

Mes esame liudytojai

Atkelta iš 2 psl.
,,Visais būdais jie [Ame rikos

lietuviai] telkė Lietuvai lėšas, steigda-
mi ekonomines bendroves, patys
skolindami (paskolos, lakštai), sten g-
damiesi išgauti Lietuvai pasko lų iš
JAV vyriausybės. Išeivija gelbėjo Lie-
tuvai kritiškais momentais. Kai iški-
lo klausimas būti ar nebūti, iš eivija
greit parėmė kovos pastangas. Litą
išleidžiant, sudarė jam pamatą. Ak-
tyviai dalyvavo Vilniaus ir Klaipė dos
vadavime, gausiai aukodami šau -
liams” (p. 276).

Toliau rašoma, kad Lietuva įvai-
riais keliais gavo dešimtis milijonų
dolerių. Viename šaltinyje minima
53 mln. dol. suma. Yra tvirtinančių,
kad tada į Lietuvą buvo nusiųsta ar
nu vežta apie 100 mln. dol. Prisimin -
tina, kad anais laikais fabrike dirbęs
darbininkas gaudavo 12–15 centų per
valandą, anglies kasyklose uždarbis
buvo didesnis – už 10 val. gaudavo iki
1.75 dol. Kokia Lietuva buvo skurdi
po Pirmojo pasaulinio karo, matyti iš
1920 m. Naruševičiaus pra nešimo
iš Lietuvos, kuriame sakoma, kad
40,000 JAV lietuvių, turėdami po 1,000

dol., galėtų beveik viską nupirkti.
Tačiau, nekreipdama dėmesio į Lie -
tu vos neturtą, išeivija ją mylėjo. Dr.
Antano Kučo žodžiais, ,,Tose au kose
glūdi daug daugiau negu doleriai:
išeivijoje buvo sužadintas gilesnis
patriotizmas, tautinis visuomeninis
su sipratimas ir glaudesnis ryšis su
tėvyne Lietuva” (p. 277)

Autorius knygos santrauką bai -
gia taip: ,,Lietuvių išeivija nepriklau-
somos Lietuvos atkūrimo darbe su -
vaidino didelį vaidmenį Lietuvos
gar sinimo srityje, politine veikla,
kultū rine bei ekonomine parama.
Garbė ankstesniųjų laikų išeiviams,
kurie savosios tautos ne tik neuž-
miršo, bet nuoširdžiai ja rūpinosi”
(p. 278). Kaip dauguma išeivių žino,
Lie tuvai praradus ir vėl atgavus ne-
priklausomybę, tas rūpestis augo,
nors prez. Grybauskaitė apie tai ir
kitaip galvotų. Jeigu ji norėtų mini-
mą kny gą gauti ir su ja susipažinti,
jai te reikėtų pranešti man el. paštu
romask@acd.net. Mielai sumokėsiu
persiuntimo išlaidas. Tai būtų ypač
mažas, bet konkretus mano ,,investa -
vimas” į Lietuvos švietimą.

Garbinga išeivijos indėlio istorija



* 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.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

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

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, 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.

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

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInė SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė V. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

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

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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CnC Lathe Machinist
Mazak CNC Lathe programmer. 
Exp. using mastercam helpful. 

Located on  Chicago’s north side, 
near Kennedy x-way. Clean a/c shop, 

100% insurance, 401 w/match.
Ultra Metric

2952 N. Leavitt
ph 773-281-4200, 
fax 773-281-6185

SEAMSTRESS (SEWIng) 
Little English Draperies & Valances, 

Full & Part-time
Paid Benefits. Vertidrapes Mfg

(773) 478-9272

Kryžiažodis Draugas Nr. 076

Vertikaliai:
1. V. Hugo romanas „Katedros …”. 2. Vaikų gydytojas. 3. Žiūronas, skirtas

stebėti tolimus daiktus abiem akimis. 4. Lietuvos miestas Klaipėdos apskrity-
je. 5. Medis, kurio lapai vartojami šilkaverpių vikšrų maistui. 6. Anglų gam-
tininkas … Darvinas. 9. Pietinė vakarų aukštaičių šnekta. 10. Puokštės iš
kadagio, gluosnio, karklo šakelių, Verbų sekmadienį šventinamos bažnyčioje.
13. Šiluma ar šaltis, matuojamas termometru. 18. Vaikų auklėtoja, nešiotė. 20.
Filmų „Velnio sėkla”, „Moteris ir keturi jos vyrai”, „Arkliavagio duktė”
režisierius Algimantas … . 22. Medicinoje vartojamas tepalas. 23. Asmuo,
traukiamas atsakomybėn civilinėje byloje. 25. Barnis, nesutikimas, ginčas.
26. Taukuose virtas apvalus pyragaitis. 27. Miškų ir pelkių uogakrūmis. 28.
Ilgio vienetas (atstumas tarp pėdų einant). 29. Anuo metu, anuo laiku. 31. Už-
statytas, įkeistas daiktas ar žmogus.

Horizontaliai:
7. Tarkuotų bulvių plokštainis. 8. Rašysena (kitaip). 11. Pietų kraštų la-

pinė daržovė. 12. Stačia, statmena. 14. Vos pastebimas, turintis niuansų. 15.
Iškilmingi kviestiniai pietūs kieno nors garbei. 16. Lyg ... nuo širdies nusiri-
to (palengvėjo). 17. Miuziklas filmas „Muzikos …” 19. Lino ar kanapės šiaudo
šapelis, davęs vardą metų mėnesiui. 21. Iškilmingas politinis programinis
pareiškimas. 24. Stalo žaidimas ant languotos lentos. 27. R. Banionio filmas
„Mano … žmona”. 30. Prie meškerės kabinamas neskęstantis daiktas. 32. Žur-
nalisto pokalbis su žymiu asmeniu. 33. Linų merkiamoji duobė, marka. 34. Iš
tolo geriau matanti moteris. 35. Teismo sprendimų vykdytojas. 36. Kiautas,
lukštas. 37. Optinis reiškinys dykumoje.

SKELBIMAI



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

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

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 vajus tęsiasi

Šių metų Draugo fondo pavasario vajus nėra geresnis už praeitų metų
pavasario. Šiame pavasario vajuje iki šiol dalyvavo nemažai DF narių ir
rėmėjų, nors stambesnių įnašų buvo nedaug. Į Fondą įstojo ir keletas

naujų rėmėjų, tad tikime, kad jie savo įnašus palaipsniui didins. Būtų labai
džiugu, kad dauguma narių taptų DF garbės nariais. 

Pavasario vajus dar tęsiasi iki birželio mėnesio. Fondo nariai, ypač gar-
bės nariai,  kurie iki šiol nespėjo išsiųsti aukos čekių, dar turi daug laiko DF
paremti. Tiems, kurie Fondą jau parėmė, reiškiame didelę padėką.

Amerikos ekonomikai neatsigaunant ir investavimo biržos indeksui šo-
kinėjant, esant nedideliems dividendams ir mažėjant ,,Draugo” prenumera-
toms, turime toliau auginti Draugo fondo kapitalą, norint, kad ,,Draugas” be
sunkumų mus lankytų ilgus metus. Kreipiamės į tuos tautiečius, kurie dar
nėra DF nariais ir kurie dar vis laukia. 

Atgimstant pavasarinei gamtai linkime kūrybinės nuotaikos ir daug sau-
lėtų dienų asmeniniame gyvenime.

Marija Remienė
DF Tarybos pirmininkė

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net

Draugo fondo pavasario vajus tęsiasi

Su 400 dolerių:
Stasė E. Semėnienė, garbės na-

rė, iš viso 4,725 dol., Baraboo, WI
Su 100 dolerių:
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 2,400 dol., Gurnee,
IL

Jurgis Lukaitis, garbės narys,
iš viso 1,300 dol., Peoria, IL

Vytas Petrulis, iš viso 975 dol.,
Commerce Twp. MI

Emilija Pakštienė, iš viso 500
dol., Chicago, IL

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto, iš
viso 400 dol., Sparkill, NY

Sisters of  the I.C.C., iš viso 300
dol., Putnam, CT

Su 60–50 dolerių:
Marius Prapuolenis, iš viso 350

dol., Chicago, IL
Raimundas Kiršteinas, iš viso

210 dol., Rochester, NY
Genovaitė Maldėnienė, iš viso

150 dol., Chicago, IL
Nijolė Šmulkštienė, iš viso 50

dol., Lakeside, MI
Su 25–15 dolerių:
Algis Dzekciorius, iš viso 250

dol., Niverville, NY
Stasė Labanauskienė, iš viso 50

dol., Chicago, IL
Gintautas ir Aldona Rakitai, iš

viso 15 dol., Darien, IL

DF nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už aukas.
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* 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.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja, patir-
tis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atos-
togų. Tel. 773-808-0011.

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

* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius va-

riantus. Tel. 370+37-743151, Lina arba rašyti:
linavend@yahoo.com

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Tel. 630-915-2541.

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

SKELBIMAI

Idėjos draugei, buvusiai Ateitininkų
Šalpos Fondo pirmininkei,

A†A
Sigutei Mikrut 

mirus, reiškiam gilią užuojautą vyrui Bernardui,
dukrai Danai, sūnui Dariui, tėvui Jonui Kavaliūnui, 

broliams Gediminui ir Donatui, jų šeimoms,
giminėms ir artimiesiems.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ
TARYBA IR VALDYBA

PADĖKA
A † A

STASYS DŽIUGAS
Mūsų mylimas vyras, tėvas iškeliavo į Amžinus namus 2011

m. kovo 26 d.
Dėkojame visiems atsilankius laidojimo namuose, bažnyčio-

je, palydėjusiems į Amžino poilsio vietą.
Ačiū visiems už užuojautas žodžiu, raštu, atsiųstas gėles, šv.

Mišių aukas ir aukas Jėzuitų gimnazijoms.
Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už maldas laidojimo na -

muose, kapinėse ir aukotas šv. Mišias.
Ačiū solistėms Elenai, Onai Blandytėms už giedojimą šv. Mi -

šių metu, Jūratei Lukminienei už vargonavimą, Daivai Peter -
sonaitei už maldų skaitymą šv. Mišių metu. Amerikos Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkei Stasei Petersonienei už atsi -
sveikinimą laidojimo namuose. Ypatingai už Lietuvos žemelę,
gintarėlius, kuriuos užbėrėme ant velionio kars to. Ačiū!

Padėka dr. A. Razmai, jautriai atsisveikinusiam su velioniu.
Širdingas ačiū Donald Petkui už nuoširdų patarnavimą

skausmo valandoje.

Sofija Džiugienė, Judita, Michael DiSantis

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALGIMANTAS OŠLAPAS
1927.VI.16–2009.V.5

Mirties metinių proga prašome gimines, draugus ir pažįsta-
mus prisiminti a. a. Algimantą mintyse ir maldoje.

Žmona Elvira, duktė Aura, sūnus Algis su šeimomis

Mylimo brolio

A † A
MINDAUGO JONO (JOHN) RINKUS

netekus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą
ilga mečiui Lietuvių Fondo tarybos ir Garbės ko-
miteto nariui VYTAUTUI KAMANTUI bei GRAŽI-
NAI KA MANTIENEI, artimiesiems, draugams.

Tegul gražūs prisiminimai suteikia Jums visiems
stiprybės ir Dievas amžinai globoja Jūsų brolį
Mindaugą.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
BIRUTĖ SAVICKIENĖ

Iš šio pasaulio iškeliavo 2011 m. balandžio 26 d., sulaukusi 88
metų.

Gimė Alytuje.
Į JAV atvyko 1949 m.
Giliame liūdesyje liko: duktė Gražina Moore ir sūnus Ro -

naldas, anūkės Leah Schueler su vyru Jim ir proanūkiu Thai-
ler ir Melanie Moore; Lietuvoje skausmo prislėgtos liko sese-
rys Aldona Čeplienė ir Onutė Ivanova su šeimomis ir svainė
Sofija Vališkienė su šeima; a. a. Birutės vyro a. a. Jurgio duk-
terėčia Daiva Meilienė su vyru Pranu ir dukra Alina; sūnėnas
Algimantas Vaitkevičius su žmona Kimberly, sūnėnas Gin-
taras Vališkis bei kiti draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Ame-
rikoje.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 1 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road,
Hickory Hills, IL.

Pirmadienį, gegužės 2 d. 9 val. ryto a. a. Birutė bus išlydėta
į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, 14911–127th st., Le-
mont, IL, kurioje  10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mi-
šių velio nė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da-
lyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Rev. John A. Kuzinskas, gyvenantis Palos Park, IL, pratęsė  metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Milda G. Simaitis, gyvenanti Coeur D’ Alene, ID, Tėtės, Vytauto Gu-
tausko, 90 metų gimtadienio proga atsiuntė 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

Virgil Smilgys, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums
dėkingi.

G. V. Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, atsiuntė 50 dol. auką
„Draugo” leidybai paremti. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Milda Arlauskas, gyvenanti Forney, TX, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.



SKELBIMAI

SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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.

Norėčiau 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

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

��  Motinos dienos pusryčiai gegužės 8
d. vyks Pasaulio lietuvių centro pokylių
salėje po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mi -
šių Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi si -
joje. Kaina – 10 dol. suaugusiems, 5
dol. vaikams iki 12 metų. 

��  Cicero apylinkės LB metinis susirin -
kimas vyks ,,Kavutės kambaryje” gegu -
žės 15 d. tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje. Darbo tvar kėje valdy-
bos veiklos pranešimai, metinė finan -
sinė ataskaita, naujos valdybos rinki-
mai, diskusijos, sumanymai, patarimai.
Dabartinė valdyba maloniai kviečia
visus lietuvius dalyvauti susirinkime.

��  Gegužės 18 d. 7 val. v. Alytaus liau -
dies dainų ir šokių ansamblis ,,Dainava” 
koncertuos Jaunimo centre, Čikagoje.
Tel. pasiteiravimui 773-778-7500.

��  JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
metinis suvažiavimas vyks gegužės 28
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro
va karinėje salėje (14911 127st St., Le -
mont, IL 60439). Registracija prasidės
10 val. r. Kviečiame dalyvauti.

��  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...

Dar tebegyvename šv. Velykų nuotaikomis, o sekmadienį jau Atvelykis, kitaip vadinamas vaikų Velykomis (Velykėlėmis). Tą dieną vėl dažomi kiaušiniai (juos daužo tik
vaikai), ridenami margučiai, supamasi sūpynėse, krikšto motinos lanko savo krikšto vaikus.  Atvelykis – tai Velykų pakartojimas, jis užbaigia Velykų savaitę. Baigdami
šventinę savaitę pasigrožėkime Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje švęstų šv. Velykų akimirkomis.                                                                    DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotraukos

Su apgailestavimu pranešame, kad Vyresniųjų lietuvių centro patalpose 25-ius
metus vei kęs restoranas ,,Seklyčia”  nuo š. m.  gegužės 1 dienos uždaromas. Nustojus
veikti restoranui, maistas nebebus pristatomas į namus. Jei ateityje įvyks pasikeitimų,
apie tai pranešime spaudoje.

Visos kitos institucijos, įsikūrusios šio Centro patalpose (2711 W. 71st St., Chicago,
IL; tel. 773-476-2655), tęs savo darbą. Dirbs Socialinių reikalų tarybos raštinė, kurioje
teikiami socialiniai patarnavimai, ,,Paguodos telefono” centrinė būstinė. Centre taip
pat yra įsikūrę ,,Dirvos“ laikraščio redakcija, žurnalo ,,Pensininkas“ redakcija ir admi -
nistracija, lietuviškos labdaros organizacijos ,,Lietuvos vaikų viltis“ ir Lietuvos našlaičių
globos komitetas. Čia taip pat veikia Lietuvos partizanų fondas bei Marquette Park
specialios apsaugos raštinė.  

Tradicinė vyresniųjų lietuvių trečiadienio popietė bus ruošiama įprasta tvarka –
programa prasidės trečiadieniais 2 val. p. p. susirinkimų salėje.

Į Vyresniųjų lietuvių centro raštinę galite paskambinti tel. 773-476-2655 arba tel.
773-476-5999 arba parašyti el. pašto adresu lhservices@sbcglobal.net.

Vyresniųjų lietuvių centro info

Užsidaro restoranas ,,Seklyčia”

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažo sios
Lietuvos Lietuvių draugiją Či kagoje
aukojo: $300 Leo Trečiokas. $200 dr.
Jurgis Lukaitis. $100 Maria Kapa -
činskas, Arvydas Trumpjonas. $50
Genovaitė Kaufmanas. $40 Algi man -
tas ir Stasė Damijonaičiai. $30 Sofija
Je lionienė. $25 Algirdas Čepė nas.
$20 Elena Kondratas. $15 Vytau tas
Zdanys. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Mažosios Lietuvos Lietuvių
draugija, 1394 Middleburg Ct., Na -
perville, IL 60540

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su ne ga -
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Alicija Brazaitienė $50; tęsiant vaiko
metinę paramą Aldona Dulaitis $90
Vincas ir Teresė Urbaičiai $240,
Diana Viskantaitė $360, dr. Walter ir
Audronė Jagiella $50; Česlova Nau -
mienė $10 a. a. Izoldos Černienės
atm.; a. a. Alekso Grybausko atm.
Jurgita Gvidienė $50 ir Raminta
Mar chertienė $50; Obeliuose gyve-
nančio 17 m. Andriaus Kulio reabili -
tacijai po autoavarijos Birutė Žen ti -
kienė $20 bei Alfredas ir Regina Ku -
liai $500; neįgalios motinos šei mai

Anonimas (D) $8,000. Labai ačiū.
„Sau lutė” (Sunlight Orphan Aid),
414 Freehauf St., Lemont, IL,
60439, tel. 630-243-7275, el. paštas:
tijunelis@sbcglobal.net

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mitetas praneša, kad balandžio mėn.
yra gautos šios aukos: $5,351.77 – St.
Joseph-St. Antho ny/Holy Rosary
Church,  Scranton, PA. $500 – Diana
ir Arvydas Algmi nai, Riverside, IL.
$300 – Aldona Bradley, Newport
Beach, CA. $150 – Danutė ir Romas
Puodžiūnai, Lockport, IL; Lila ir
Frank Jomantas, Sun City  Center,
FL; Michael Paradie, Hollis, NH;
Nijolė Užubalienė, Eng a dine NSW,
Australija; Marija ir Kazys Almenas,
College Park, MD. $100 – Janina ir
Feliksas Bobinai, Berwyn, IL. Lie -
tuvos Našlaičių Globos komitetas ta -
ria nuoširdų ačiū visiems ge ra da -
riams už Jūsų nuolatinę ir nuo šir -
džią paramą Lietuvos vaikams. Jūsų
geri darbai tedžiugina Jūsų širdis ir
atneša Dievo palaimos Jums ir Jūsų
šeimoms.

Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care), Fed. Tax ID #35-412419,
2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629,
tel. 1-773-476-2655.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New york ir JAV LB New york
apygarda gegužės 12 d., ketvirtadienį, 6 val. v. maloniai kviečia  į M. K. Čiurlionio 100-
osioms mirties metinėms skirtą vakarą. Programoje: M. K. Čiurlionio  dar bų reproduk-
cijų ir fotografijų parodos atidarymas, smuikininkės Editos Orliny tės koncertas, dr.
Stasio Goštauto pas kai ta  ,,M. K. Čiurlionis. Po šimto metų” . Renginys vyks LR gene-
raliniame konsulate (420 Fifth Ave., 3rd Fl., New York, NY 10018). Apie dalyvavimą ma-
loniai prašoma pranešti el. paštu: ny@urm.lt  arba tel. 212-354-7840.

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


