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Kaunas (ELTA) – ,,Kalnapilio-
Lietuvos krepšinio lygos (LKL)”
čempionato penktosiose pabaigos
rungtynėse reguliariojo sezono nu-
galėtojas Kauno ,,Žalgiris” namuose
95:69 sutriuškino nugalėtojo vardą
gynusį Vilniaus ,,Lietuvos rytą” ir
laimėjo seriją iki keturių pergalių 4-
1. Žalgiriečiai LKL nugalėtojais tapo
13-ąjį kartą. Kauno komandai Tadas
Klimavičius (10 atkovotų kamuolių)
pelnė 18 taškų, Paulius Jankūnas ir
DeJuan Collins – po 12, Artūras Mi-
laknis – 10. Vilniaus komandoje Ke-
nan Bajramovič surinko 13 taškų,
Darryl Strawberry – 12, Jonas Valan-
čiūnas (10 atk. kam.) – 11.

,,Žalgiris” ir ,,Lietuvos rytas”
LKL baigiamosiose rungtynėse susi-
tiko 13-ąjį sezoną iš eilės. Vilniečiai
šalies nugalėtojais yra tapę penkis
kartus.

,,Žalgiris” 13-ąjį kartą tapo nugalėtoju

Čikaga (LR gen. konsulato Či-
kagoje, ,,Draugo” info) – Šių metų
gegužės 18 d., trečiadienį, Lietuvos
Respublikos generaliniame konsu-
late Čikagoje įvyko verslininkų gru-
pės iš Alytaus, Druskininkų, Kauno,
Ukmergės, Varėnos ir Vilniaus susi-
tikimas su Lietuvių verslo tarybos
nariais, Čikagos lietuvių bendruo-

Nepaprastai malonu matyti gražiai ats-
tovaujamą Lietuvą – 5 psl.

Žalgiriečiai džiaugiasi pergale kartu su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia
Grybauskaite. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

Susitikimo metu apsikeista patirtimi, pasidalinta patarimais. Agnės Vertelkaitės nuotr.

menės atstovais, verslininkais, vieti-
nės žiniasklaidos atstovais. Susiti-
kimo metu svečiai pristatė savo at-
stovaujamus verslus, veiklą, apsikei-
tė mintimis, patirtimi, patarimais.

Prieš Čikagą verslininkų grupė
kartu su Alytaus liaudies dainų ir
šokių ansambliu ,,Dainava” lankėsi
New York, kur LR gen. konsulate NY

susitiko su vietos lietuviais versli-
ninkais, Rochester, NY, kur vyko ver-
slo ryšių mugė, ir Detroit, MI, kur
turėjo progą susitikti su vietos lietu-
viais bei Oakland ir Michigan val-
džios atstovais. Grupės viešnage rū-
pinosi LR garbės konsulai Rimas Če-
sonis ir Algis Zaparackas, taip pat
vietinių telkinių atstovai.

Washington, DC (BNS) – Jungti-
nės Valstijos padės plėtoti demokrati-
ją Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės
Afrikoje, gegužės 18 dieną pareiškė
JAV prezidentas Barack Obama,
kalbėdamas JAV valstybės departa-
mente apie JAV politiką Artimuo-
siuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.
Jis taip pat paskelbė, kad bus skirta
finansinė pagalba Egiptui ir Tunisui
– šalims, kurių buvę prezidentai ne-
teko savo įgaliojimų per visuomenės
sukilimus. Egiptas gaus 2 mlrd. do-

lerių. Griežtų žodžių savo kalboje B.
Obama pažėrė Sirijos prezidentui
Bashar Asad. Pasak JAV prezidento,
„Sirijos vadovas turi pasirinkti – eiti
perėjimo į demokratiją keliu arba pa-
sitraukti iš kelio.”

JAV prezidentas savo kalboje sto-
jo į palestiniečių pusę, likus dienai
iki Izraelio ministro pirmininko Ben-
jamin Netanyahu apsilankymo Wa-
shington, DC. B. Obama remia pales-
tiniečių reikalavimą, kad jų būsima
valstybė būtų sukurta su sienomis,

buvusiomis iki 1967 m. karo, ir šis
pritarimas greičiausiai suerzins Iz-
raelį. Izraelis tvirtina, kad Palestinos
valstybės sienos turi būti nustatytos
derybų keliu. B. Netanyahu yra griež-
tai nusistatęs prieš 1967 m. sienų mi-
nėjimą. Stebėtojai mano, jog B. Oba-
ma kalba buvo mėginimas įtikinti
Amerikos visuomenę tuo, kad Šiau-
rės Afrikos ir Artimųjų Rytų rėmi-
mas vertas tų JAV finansinių lėšų ir
pastangų net tokiu sudėtingu šalies
ekonomikai laikotarpiu.
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Redakcija lankytojų dėmesiu tik-
rai negali skųstis. Džiaugiamės, jog į
Čikagą atvykę lietuviai nepamiršta
apsilankyti ir pas mus: kas tik pasila-
binti, kas pasinaudoti 102 metų senu-
mo archyvais, o kas – ir ilgesniam po-
kalbiui prisėsti. Tad, nors ir pripratę
prie lankytojų, šį antradienį, gegužės
17 dieną, mūsų visų laukė netikėta
staigmena – ,,Draugo“ redakcijoje pir-
mą kartą apsilankė Lietuvos Respub-
likos ambasadorius JAV žygimantas
Pavilionis. geriau pagalvojus, per pas-
kutinius trejus-ketverius metus laik-
raščio redakcijoje nebuvo apsilankęs
nė vienas Lietuvos politikas ar diplo-
matas, neišskiriant nė vietinio gene-
ralinio konsulato darbuotojų. Nors
„Draugas“ nebuvo ambasadoriaus ke-
lionės į Čikagą pagrindinis tikslas, esa-
me dėkingi jam už parodytą dėmesį,
norą pamatyti ir daugiau sužinoti, kaip
„Draugo“ laikraštis kuriamas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

„Aš – pasaulio
šviesa. Kas seka ma-
nimi, nebevaikščios
tamsybėse, bet turės
gyvenimo šviesą”
(Jn 8, 12). Kunigas
ar vyskupas yra tas
vyras, kuris privalo
sekti paskui Kristų
ir, Viešpaties žo-
džiais tariant, turėti
gyvenimo šviesą. Ar taip yra? Gal visa tai tik graži semi-
narijos laikų svajonė? Leiskite pasidalyti savo kunigystės
patirtimi, ką radau joje per 49 kunigystės, o drauge – ir
per 20 vyskupo tarnystės metų.

Pirmiausia – sutikau daug gerų kunigų, kuriuose
mačiau meilę Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai; mačiau jų
uolią tarnystę. Atmintyje išlikęs vienas iš pirmųjų mano
klebonų, kuris turėjo didelių sveikatos bėdų, bet dirbo
nepaprastai uoliai, už du, ir tiesiog spinduliavo savo
vidine giedra. Panašių kunigų savo aplinkoje mačiau
daug. Jie skyrėsi vienas nuo kito charakteriu, sumanu-
mu, drąsa, bet juos visus jungė rūpestis Bažnyčios
reikalais. Jie vieni su kitais bendravo ne prie stikliuko,
ne prie kortų, ne medžioklėje: juos jungė Dievo reikalai.
Svarbiausia – jiems net nereikėjo, kad vyskupas vienytų,
skatintų, toks buvo jų vidinis poreikis. Šie visi kunigai
mano gyvenime ir kunigiškoje tarnystėje buvo ir yra
didelė Dievo dovana. Todėl šiandien visi Bažnyčios opo-
nentai per visas žiniasklaidos priemones gali šaukti, kad
yra tik vienas kitas geras kunigas, o visi kiti niekai. Iš
savo patirties žinau, kad tai – melas. Taip, vienam kitam
nepasiseka, parpuola, keliasi – visko pasitaiko, bet dau-
gumos sutiktų kunigų tarnystėje mačiau Kristaus žadėtą
gyvenimo šviesą. Per ilgus kunigystės metus sutikau ne
tik daug gerų kunigų ir seserų vienuolių, bet dar daugiau
pasauliečių – labai gerų draugų ir bendradarbių; jų turiu
ir dabar. Neįsivaizduoju savo kunigystės be šių žmonių –
su kuriais bendravau, dirbau, rizikavau, dalijausi lai-
mėjimais ir sunkiais išgyvenimais. Šalia savęs turėjau
žmones, galėjusius už pasirinktą idealą eiti į kalėjimą,
net į ugnį. Kartą vienas čekistas mane pavadino laimingu
avantiūristu. Paklausiau, kodėl vadina „laimingu’’, nes
tuomet buvau už grotų. Saugumietis paaiškino, kad turė-
jau labai ištikimus bendradarbius, kurie tardymo metu
net pažaliavę gynė mane. Šis pašaliečio, net ne draugo
liudijimas yra labai autentiškas. Šitai sakydamas saugu-
mietis tikrai nepataikavo ir neveidmainiavo. Tiesiog liu-
dijo tai, kas buvo surašyta tuose tomuose, kuriuos prieš
teismą jo akivaizdoje skaičiau.

Ištikimų žmonių bendruomenė, supusi mane kuni-
gystės metais, buvo stipri atrama, padėjusi išvengti – tuo
esu nuoširdžiai įsitikinęs – galimų suklydimų. Paminė-
siu tik vieną atvejį. Tuojau po suėmimo mane tardęs sau-
gumietis pasiūlė laisvę už kelis per televiziją pasakytus
sakinius, kad apgailiu savo veiklą. Kurie nesate buvę ka-
lėjime, niekuomet neišgyvensite, kokia žavi yra laisvė,
kai į ją žvelgi pro grotas. Tuomet gali kilti didelė pagun-
da nusipirkti laisvę už tariamai nedidelę kainą. Tačiau
nebuvo net pagundos. Kodėl? Pirmoji mintis buvo: nega-
liu išduoti ir apvilti manimi patikėjusių žmonių. Iš tik-
rųjų kiekvienam kunigui labai svarbu turėti gerą už-

nugarį žmonių, kurie
tavimi tiki, už tave
meldžiasi ir kuriems
pats tarnauji.

Kai kam atrodo,
kad celibatas yra sun-
ki, tiesiog nepakelia-
ma našta. Net pavo-
jinga našta, galinti
pastūmėti kunigą į

nusikaltimus. Tai netiesa. Celibatas suteikia galimybę
dalyti meilę daugeliui, kuriuos kunigui patiki Bažnyčia.
Celibatas padeda suburti aplink save bendruomenę. Bėda
ištinka tik tuos, kurie užsidaro ir užmiršta savo misiją –
būti su žmonėmis, tarnauti žmonėms ir dalyti tai, ką tau,
kunigui, Dievas per Bažnyčią yra davęs.

Kunigystės kelyje radau daug skaidrios šviesos ir
džiaugsmo, kuris neapleido net tuo metu, kai reikėjo
dirbti gamykloje, melioracijoje, net būnant už grotų ir
Sibiro tremtyje. Atrodo, tie ilgi kunigystės metai buvo
vienas gražus nuotykis su daugybe nepakartojamų sce-
nų. Ir ta šviesa nebuvo kažkokių neeilinių pastangų vai-
sius, bet tikrų tikriausia dovana Dievo, kuris vedė, kur
norėjo, ir kurio negalėjau nepaklausyti. Nebūčiau objek-
tyvus teigdamas, kad kunigystės kelyje buvo tik šviesa ir
džiaugsmas. Buvo daug išbandymo valandų, kai žmogiš-
kai žvelgiant atrodė sunku, bet ir tuomet jaučiau lydinčią
Viešpaties ranką. Turėjau ne tik draugų, bet ir priešų, už
kuriuos meldžiausi. Kai kurie iš jų padarė daug blogio ir,
žinoma, neatsiprašė, bet man atsiprašymo nereikėjo. Esu
visiems atleidęs ir tiems, kurie labiausiai yra įskaudinę.
O jei aš ką nors įskaudinau, prašau atleidimo. Apie
vyskupo tarnystę sunkiau kalbėti. Bažnyčioje ji reikalin-
ga, bet tai yra tik kryžius ir nieko daugiau. Kai prieš
dvidešimt metų iš Romos sugrįžęs kardinolas pasakė, jog
esu paskirtas vyskupu, nė iš tolo nenujaučiau, kas lau-
kia. Atrodė, bus daugiau galimybių kažką padaryti gero.
Ir neklydau. Vyskupo tarnystė tokių galimybių suteikia,
tačiau dar daugiau padovanoja sunkumų, kai reikia dary-
ti nepopuliarius sprendimus, kai reikia ne tik priglausti,
bet ir pasakyti karčią tiesą, kai būni kaltinamas net tuo,
ko net nesapnavai.

Apaštalų darbų knygoje skaitome: „Šventoji Dvasia
pasakė: ‘Paskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, ku-
riam aš juos šaukiau’ ’’ (Apd 12, 2). Ta pati Dievo Dvasia
mus visus pakvietė į darbą, kuris Bažnyčiai yra labai
reikalingas. Pakvietė ne dėl to, kad buvome kažkokie ne-
paprasti, bet dėl to, kad tiesiog pasimaišėme Dievui po
kojomis ir jis pakvietė mus silpnus, trapius, kiekvienam
duodamas didelę užduotį – nešti jo žodį, gydyti, išlais-
vinti, o kartais ir prikelti iš mirties. Dvasinė mirtis yra
nemažiau baisi kaip fizinė.

Padėkokite drauge su manimi už kunigo ir vyskupo
tarnystės metus. Ir jūsų tarnystės metus. Visi drauge
atsiprašykime, kur neatlaikėme, kur įskaudinome mus
mylintį Tėvą.

Homilija pasakyta 2011 m. gegužės 18 d. Kaune, Švč.
Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, švenčiant Eucharistiją
ir minint 20 vyskupo tarnystės metų.
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Kun. DR. A. ŽygO 
nEtEKuS

Gerbiamas prelate Putrimai,
Mane labai nuliūdino Jūsų laiš-

kas, kuriuo pranešėte apie staigią ku-
nigo Arvydo Žygo mirtį. Priimkite
mano giliausią užuojautą ir perduo-
kite ją arkivyskupui Sigitui Tam-
kevičiui, kun. Žygo šeimai, broliams
kunigams, buvusiems kunigo parapi-
jiečiams ir draugams čia, Amerikoje,
ir Lietuvoje. 

Esu sutikęs kun. Žygą keliomis
progomis, kai lankiausi Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijoje ir kur
jis dirbo. Lieku jam dėkingas už jo
tarnystę lietuviams katalikams Čika-
gos arkivyskupijoje ir jo didį pasi-
šventimą Bažnyčiai.

Aš prisiminsiu tėvą Žygą šį atei-
nantį savaitgalį laikysimose šv. Mi-

šiose. Tegul Dievas, už kurio didingą
prisikėlimą mes dėkojame šį Velykų
metą, pasitinka tėvą Žygą dangaus
džiaugsme ir apdovanoja visus tuos,
kurie kun. Žygo gedi, taika ir tvir-
tybe.

Jūsų Kristuje,
Francis Cardinal George, OMI

Čikagos arkivyskupas

mūSų tAutOS gARbėS
REIKALu

Š. m. gegužės 14 d. ,,Draugo’’ lai -
doje jau nebe pirmą kartą išspaus -
dintas US Holocaust muziejaus kvie -
timas atsiliepti į šiuo metu jo vyk-
domą ,,North America Oral History
Inter view Project’’ apklausą su nežy-
dų kilmės žmonėmis, tarp jų ir lietu -
viais, kurie buvo Vokietijos nacių ir
jų kolaborantų prieš žydus vykdomų

nusikaltimų liudininkai.
Didelį įspūdį padarė neseniai per

,,Chicago PBS WTTW 11” kanalą ro-
dytas lenkų sukurtas vienos valan-
dos trukmės įrašas, kuriame savo šiur-
pius ir rizikingus išgyvenimus at-
skleidė iš Varšuvos geto pabėgusius
žydų vaikus gelbėjusieji miesto gy -
ventojai.

Šiame įraše jau senyvo amžiaus
sulaukę teisuoliai, padedami vertėjų,
anglų kalba dalijosi savo asmeniniais
prisiminimais, buvo parodyti po dau-
gelio metų kai kurių gelbėtojų su jų
išgelbėtaisiais jaudinantys susitiki-
mai.

Atsiprašau už savo ,,ignoramus’’:
ar ką nors panašaus esame paruošę
anglų kalba ir parodę TV ekrane mes,
lietuviai?

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

Redakcijos žodis



Važiuoju į šiaurės Michigan ten
nu vežti pavasario balsų ir pava-
sario žiedų. Prieš akis – dvi su

puse valandos smagaus kelio. Važiuoju
vienas, bet kitą dieną susitiksiu su jau-
niausiu sūnumi, kuris žūtbūt yra pasi-
ryžęs už baigti prieš dvejus metus pra-
dėtą kasti partizanų bunkerį prie eže-
rėlio, kur yra mūsų pamiltoji ,,bakužė
so džiaus gale”. Iš tikrųjų ta bakužė yra
Manistee valstybinės girios pašonėje, apie 30
mylių į rytus nuo Rako lietuvių skautų stovyklos,
esančios prie Custer miestelio. Prieš gerą šimtą me-
tų Custer apylinkėse buvo įsikūrę šimtai lietuvių
ūkininkų, kurie po sunkių darbų dainuodavo ,,Kur
lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai” ir ki tas
dainas. Lietuviai ir dainos – ne atskiriami draugai.

Važiuoju ir klausausi kai miškos muzikos
ansamblio ,,Jonis” įdai nuotų ,,Populiariausių dai-
nų” juostelės, išleistos 1991 metais Šiauliuose. Tai
Sausio 13-osios metai, kada Lietu va už savo laisvę
pasisakė žodžiu ir krau ju. Klausausi dainų ,,Mano
kaime lyja lietus”, ,,Lietuvaitė”, ,,Pir moji karta
nuo žagrės”, ,,Sugrįšiu” ir kt. Vieną dainą beklau-
sant, daug kar tų girdėti žodžiai staiga iškilo nau-
joje šviesoje. Štai tie lemtingi žodžiai: ,,Netikri
draugai, žemė per juoda, duona neskani… Tu ži-
nai, kad ten ge rai, kitame krante, kad ten gerai,
kur tavęs nėra… Išsikelk bures, negailėk manęs…”
Ar tai ne ,,motinos tėvy nės” duodama žalia šviesa
galvojan tiems ją palikti? Pasitikinčiai skamba
,,iškelti bures” susigundžiusiojo užtikrinimas pa-
liekamai moti nė lei tėvynei: ,,Aš sugrįšiu nepražu-
vęs, po velnių – esu lietuvis!” Ši tarsi istorinė kai-
miškos muzikos juostelė baigiama mano širdžiai
sentimenta lia daina ,,Lietuva”. Vėliau, jau rašy-

damas šią skiltį, pagalvojau, kad bū tų tikrai įdomi
tema kam nors moksliškai pastudijuoti ryšį tarp
lietuviš kų dainų ir emigrantų nuotaikų. Kiek
dainos turėjo įtakos jų sprendi mui kraštą palikti,
kiek jos palai kė jų ryšį su kraštu, kiek jos turėjo
įtakos jų ketinimui grįžti pas savus? 

Tokių minčių apsuptas pasiekiau kelionės tik-
slą. Bet atvažiavęs kartu su Maironio Čičinsku aik-
telėjau – ,,Kas čia, vietos nepažįstu, nors išau šo jau
naktis?” Bakužės pašonėje ra miai sugulę amžinam
miegui ilsisi ke turi medžiai. Du iš jų – didžiuliai,
šimtamečiai ąžuolai. Jei audra būtų atėjusi iš kitos
pusės, už keleto metrų esanti mūsų bakužė būtų
likusi tik gražus prisiminimas.

Kitą dieną atvažiavo sūnus Al das. Nieko ne-
laukdamas jis kibo į prieš dvejus metus pradėtą
bunkerio ka simą kalnelio šlaite, pakelėje į eže rėlį.
Per tą laiką į pusiau iškastą duo bę atgal subyrėjo
dalis smėlio. Plane numatyta maždaug šešių kubi-
nių pė dų bunkeris, t. y. po šešias pėdas ilgio, pločio
ir gylio. Pasiekus keturių pėdų gylį, smėlis pasi-
keitė į kietą molį. Jį reikėjo net su kirviu kapoti.
Pasidarė per gilu tuos grumstus su kastuvu iš duo-
bės išmesti, tad reikėjo dėti į ki bi rą, kopetėlėmis iš
duobės išlipti ir mo lio grumstus išpilti. Tai gal
šimto laipiojimų pareikalavusi mankšta. Viename

kibire – apie 60 svarų svorio. Iki sau-
lėlydžio duobė jau įgavo for mą. Kiek rū-
pėjo, kad naktį kokia stirna į ją neįkris-
tų.

Kitą dieną, supirkę reikalingas me-
džiagas, pradėjome statyti sienas. Naudo-
jome faneros lakštus, kuriuos reikėjo
paruošti. Buvo daug matavimo, pjaustymo
ir sujungimų. Iki sau lėlydžio  užbaigėme
statyti visas sienas ir dalį stogo. Grindi-

mis tapo tarsi pluktas molis – kietas, sausas, toks,
kaip atsimenu iš Lietuvos kaimo. Trečią dieną
baigėme įrengti stogą. Po to jį reikėjo paslėpti, už-
kasti smė liu. Žiūrint nuo kalnelio į ežerėlį, vi sai
nepagalvotumei, kad ten koks bun keris būtų. Juo-
kavome, kad ne ma tytų nei stribai, nebent kaimy-
nai būtų apskundę. Beliko įdėti dureles. Jos turės
palaukti rudenėlio, kada ,,partizanauti” atvyks
anūkai. Jie jau planuoja  kažkokias bunkerio ati-
da ry mo iškilmes.

Prieš maždaug trisdešimt metų mano vyriau-
sieji sūnūs Aras ir Aidas slapta statė partizanų
bunkerį Dai navoje. Dar anksčiau lietuviai skautai
ne tik bunkerį pastatė jau minėtoje Rako stovyk-
loje, bet ir ,,Miško bro liais” pasivadinę ilgus metus
pagal jų vertybes gyveno. Dabar be ypatingo pla -
navimo ateina eilė jau trečiajai kar tai – mano
anūkams – Lietuvos partizanų šventą vardą pa-
gerbti ir bent da lį jų vertybių pasisavinti. 

Jau pakelėje namo toliau klausiau ,,Jonio”
juostelės. Paskutinėje dainoje nejučia ėmiau kartu
dainuoti: ,,Lietuva – tai kalnai ir upeliai; Lietuva –
tai žibutė miškuos; Lietuva – žydros akys seselių,
juodberėliai žirgai prie tvoros… Lietuva – gilios va-
 gos arimų, vyturėlio daina po lau kus. Lietuva – ma-
žas žemės kampeli, koks esi tu lietuviui brangus.”
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gEguŽėS VėJAS 

Prašiau redaktorės neskelbti ma -
no pavardės, vardo. Nei mano vardas,
nei pavardė jums nieko nepasakys,
ne  patrauks jūsų dėmesio, nesugun -
dys perskaityti parašytų minčių, ne -
privers jūsų susimąstyti. Įsivaiz -
duoki te, kad aš esu tik jūsų sąžinės
balsas ar pavasario vėjas, prisibeldęs
į jūsų širdis ir šnabždantis mintis,
ku rioms išklausyti jums vis pritrūk-
davo laiko.

Asmeniškai kunigo Arvydo Pet -
ro Žygo nepažinojau, bet visada žino-
jau, kad tai buvo didis žmogus – as -
me nybė, kurią gerasis Dievas pa -
dovanojo šeimai, draugams, katali -
kams, visiems lietuviams ir Lietuvai.
Jeigu šiandien aš stebiu aplink save
tuštesnį ir šaltesnį pasaulį, tai gali-
ma tik įsivaizduoti, kokią nykią tuš-
tumą jaučia tūkstančiai, po visą pa -
saulį išsisklaidžiusių kunigo Arvydo

giminių ir bičiulių, kurie Dievo ap -
vaiz dos dėka turėjo progos asmeniš -
kai pažinoti kun. Žygą ir su juo ben-
drauti. 

Belieka tik skausmingai spėlioti,
kodėl Dievas mums padovanojo kun.
Žygą, sudarė galimybes dalyvauti
Lie tuvos prisikėlime ir tada, jam
esant pačiame jėgų žydėjime, taip per
greitai pasiėmė pas save? Mes nieka-
da savo protu nesugebėsime suvokti
Dievo planų. 

Tik įkyrusis pavasario vėjas at -
kakliai šnabžda į ausį: „Ar Dievas tu -
rėjo taip anksti pasikviesti pas save
kun. Arvydą, kad tu, žmogau, bent
jau išgirdęs tokią naujieną, stabte-
lėtu mei minutėlei, nustotum skaičia -
vęs pinigus, kaupęs daiktus, įvairiais
būdais linksminęs savo kūną ir susi -
mąstytumei, kad gyvenimas yra la -
bai trapus ir labai laikinas. Ir atsaky-
tumei sau į pačius elementariausius
klausimus: Kas aš esu? Kur aš einu?

Koks mano gyvenimo tikslas? Kodėl
užsidarinėja lietuviškos parapijos
ma no apylinkėje? Kodėl mano vaikai
praranda tikėjimą, lietuvių kalbą?
Kodėl kai kurie ateitininkai, visada
save reklamavę kaip Lietuvos bend -
ruomenės elitą, apleidinėja lietuviš -
kas parapijas (net ir tikėjimą), pana -
šiems poelgiams įkvėpdami ir kitus
tautiečius? Kodėl kai kurie ateitinin -
kai ragina ir savo pavyzdžiu įkvepia į
atsakingus postus rinkti  mirties kul -
tū rą propaguojančius politinius vei -
kė jus? Kodėl kai kurie ateitininkai
savo straipsniuose įrodinėja, kad ti -
kė jimo išlaikymu turi rūpintis tik
dva siškiai?

Keletą klausimų apgalvojimui
pa liko pats kun. Žygas ateitininkams
savo straipsnyje „Ateities sąjūdžio
prasmė?” 

„Bet kas yra toji ‘tikriausioji ka -
talikybė’? Ar esame pakankamai lai -
ko skyrę tai apmąstyti, kad galėtume

ramia širdimi džiaugtis savo princi -
pų įgyvendinimu kaip katalikiški, t.
y. katalikiški inteligentai, katalikiški
šeimos sergėtojai, katalikiški visuo -
meni ninkai ir t. t.”

„Ar Ateities sąjūdis, kurio šūkis
ir misijos kelrodis skelbia ‘Visa at -
naujinti Kristuje!’, galėtų džiaugtis,
kad nariai būtų aukščiausio laipsnio
ži novai ir superaktyvūs visų gyveni-
mo sričių atnaujintojai, bet ‘kataliky-
bės’ pažinimas ir išgyvenimas būtų
tik šiaip sau atliekamas?”

Deja, atsakymų į panašius klau -
si mus jau turėsime ieškoti, asmeniš -
kai, vieni patys – kun. Arvydas Pet -
ras Žygas iškeliavo į Amžinybę, pali -
kęs mums gyvą tikrojo kataliko lietu-
vio pavyzdį.

Ilsėkis, broli kun. Arvydai, Kris -
taus dieviškoje ramybėje ir meilėje. 

V. D. 

Pavasario balsai 
prie partizanų bunkerio
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šv. Mišios už a. a. kun. Žygą Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, 2011 m. gegužės 14 d.                                                                                                                                               Jono Kuprio nuotr.



Ankstyvą šių metų pavasarį
Los Angeles visuomenė buvo
pakviesta į ,,Vaikų vilties’’

renginį, skirtą pa rem ti Santariškių
vaikų ligoninės to limesnę statybą.
Organizacijos pir mi ninkė Danguolė
Marija Navickienė po trumpos Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos kle-
bono Tomo Karanausko kalbos pri-
statė salėje esančius gar bingus sve-
čius: dr. Olgą Zimanaitę, Vilniaus
Santariškių vaikų ligoninės direkto-
riaus pavaduotoją, Albiną ir Vitą
Markevičius, vienus iš didžiau sių
Lietuvos vaikų rėmėjų, šimtus vaikų
operavusį dr. Joną Domanskį su visa
šeima ir Lietuvos Respublikos garbės
konsulę Daivą Čekanauskaitę-Navar-
rette su vyru Carlos. 

Pirmoji pakviesta kalbėti kon-
sulė D. Čekanauskaitė-Navarrette pa -
sveikino renginio darbininkus už jų
darbą ir pasiaukojimą, palygindama
juos su maratono bėgikais. „Jūs esa te
kaip tie maratono bėgikai, nes pa -
guodos darbas reikalauja daug jėgų
ir daug darbininkų. Toks pasiaukoji-
mas atneša vaikams viltį, kad jie tu -
rės daug daug pavasarių ir saulės
dienų, – savo sveikinimą baigė kon-
sulė.

Į sceną užlipusi ,,Vaikų vilties’’
pirmininkė D. Navickienė pasvei -
kino visus, atėjusius į 18-tus koldūnų
pietus. Pirmininkė savo kalbą pra -
dėjo nuo paaiškinimo, kur eina šios
visuomeninės organizacijos pinigai.
Ji pranešė, kad neišnešiotų vaikų
sky riaus, kuris pradėtas statyti 2009,
o baigtas 2010 metais, statyba kaina-

vo be veik pusę milijono dolerių. Ra-
munės ir Ginto Vitkų 12,000 dol. auka
leido nupirkti svarbius vaistus ir
įrangą onkohematologijos skyriui.
Laura Gedgaudienė surengė lėšų
vajų nupirkti kompiuterius trauma-
tologijos skyriaus žaidimų kamba-
riui; programinę įrangą paaukojo
įmonė ,,Micro soft Lietuva’’. Už 1,000
dol. buvo nu pirkta meškiukų – juos
gauna kiek vienas vaikas, patekęs į
ligoninę. Du broliukai su retomis ke-
penų ligomis atvežti gydyti į Balti-
more miestą. Juos reikia ten vežti
kiekvienais metais.

Dr. O. Zimanaitės atvežtas filmas
parodė, kaip per tuos devyniolika
metų Santariškių vaikų ligoninė, bu -
vusi tamsi, niūri ir baisi, tapo šviesia
viltimi ligoniukams. Čia dirba 300
gydytojų ir tiek pat slaugytojų. Sep-
tyniose operacinėse atlikta 8,000 ope-
racijų. Neišnešiotų kūdikių skyriuje
vos 400 gramų svorio gimęs mažiau-
sias kūdikis išgyveno, o 700–800 gra-
mų kūdikiai laikomi beveik norma-
liai gimusiais. Kūdikių mirtingumas
nuo 16 iš 1,000 nukrito iki 5 per 1,000.
Susirgus kūdikiui, mamos bū na kar-
tu ligoninėje, kartais 3–4 mėnesius.
Tai yra didelis ,,Vaikų vilties’’ indė-
lis.

Visi ortopediniai ligoniai gydo-
mi čia, jų jau nereikia vežti į Ame-
riką. Nuo 1989 metų pediatrijos-in-
fekcines ligas gydo tol, kol vaikas
išauga. Onkologijos skyriuje onkohe-
matolo giniai ligoniai išgydomi 90
procentų. Reabilitacijoje atliekamos
ne tik fizio terapijos procedūros, bet
ir sie kiama išvengti ligos komp-
likacijų. Pavyzdžiui, Druskininkų
sanatorijoje ,,Eglutėje’’ gydomi vai-
kai po paralyžių; Valkininkuose
įkurtas Vaikų druskų skyrius. Tai
tik dalis to didelio paruošiamojo
darbo, kuris buvo atliktas jūsų visų
aukų dėka, – savo kalbą baigė D. Na-
vickienė, visą laiką komentuodama
ekrane rodomus San tariškių ligo-
ninės vaizdus su linksmais vaikų vei-
deliais.

Viešnia iš Vilniaus, Santariškių
Vaikų ligoninės direktoriaus pava -
duotoja O. Zimanaitė savo kalboje pa -
žymėjo, kad ši ligoninė pajėgė išgy-
dyti 26,000 vaikų, o Santariškių poli -
klinika aptarnavo 180,000 mažųjų pa -
cientų. Los Angeles ,,Vaikų viltis’’
pirmiausiai parėmė gerų modernių
palatų statybas, nupirko įrangą, mo -
kė ne tik gydytojus naujų metodų, bet
ir slaugos darbuotojus. Ligoninės

REGINA GASPARONIENĖ

,,Lietuvos vaikų vilties”
,,Koldūnų balius” Los Angeles – 2011
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direktoriaus pavaduotoja apdovano-
jo asmenis, kurie yra paaukoję per
10,000.00 dol., tarda ma, kad prie pa-
latų jau yra prikaltos lentelės su jų
pavardėmis. Į sceną buvo iškviesti:
Violeta ir Mindaugas Gedgaudai,
Jurgis Glažė (trejus me tus iš eilės
aukojęs po 10,000 dol.), Ire na ir Algis
Šėkai, Ingrida Jodelienė, Irena Rau-
linaitienė, Juozas Raibys, Ramunė ir
Gintautas Vitkai. Savo pa dėkos kalbą
dr. O. Zimanaitė užbaigė nusilenk-
dama viso šio tauraus darbo rikiuo-
tojai D. Navickienei. Salėje sė dė -
jusieji atsistoję užtraukė pirminin -
kei griausmingą ,,Valio! Valio!” 

Po tokios įžangos svečiai buvo
pavaišinti tradicija tapusiais pie -
tumis – koldūnais. Įdomiausia, jog
kai kurie, daugiausiai aukoję, atliko
ir sunkiausią darbą koldūnus gamin-
dami. Tai: Violeta ir Mindaugas Ged -
gaudai, Rasa, Augis, Brigita, Erika ir
Vincentas Gedgaudai, Laura ir Da -
lius Gedgaudai, Audra Dabšytė, Dan -
guolė Navickienė, Rymantė Vizgir -
daitė, Angelė Vaičekauskienė, Ange -
lė ir Algis Bliūdžiai, Ramunė ir Ro -
mas Žemaitaičiai, Ingrida Jodelienė,
Dalia Jasiukonienė, Danutė Jasiuko -
nytė, Aldona Valasevičienė, Sigita ir
Otis Adams, Daina Žemaitaitytė, Vi -
da Žemaitaitytė, Saulutė ir Gintaras
Baipšiai. Koldūnai be spirgų neval-
gomi, tad ir spirgus reikėjo paga-
minti. Čia daugiausiai pasidarbavo
Alba Šiukštienė; ji net vadinama
spirgų karaliene, nes daugiausiai
iškepa kvapnių spirgų. Spirgus taip
pat ke pė: Rymantė Vizgirdaitė, Da-
nutė ir Rolandas Giedraičiai, Dalilė
ir Anta nas Polikaičiai, Aleksas Baip-
šys, Jūratė ir Juozas Venckai, Valė ir
Vy tas Ruzgai. Užkandžius ir saldu-
my nus paruošė Laima Murauskaitė-
Le ko; koldūnus išvirė Genė Plukie-
nė. Patarnautojais ir šeimininkių
padė jė jais buvo vikriai po salę su
garuojančiais koldūnais lakstę Ed-
vardas Dabšys, Andrius Polikaitis,
Ariana Žukaitė, Paula van der Sluys,
Tomas Gulbinas, Krista Jogaitė,
Andrius Vaitkevičius, Alytė Ruplė-
naitė ir Tomas Narbutas. 

Skaniai pavaišinti svečiai mielai
pirko loterijos bilietus, kas davė gra -
žaus pelno. Loterijos ir varžytinių
prityręs vedėjas Algimantas Žemai -
taitis linksmai vadovavo ir komenta-
vo loterijos gausą: scenoje puikavosi
skulptorės Dangiros Pyragaitės ke -

ramika, Raimondos ir Ričardo Kon -
trimų dovanotas skanėstų krepšys ir
Jono Vytauto Ruzgo sukurtas nušli-
fuoto gintaro papuošalas. O varžyti -
nėms skulptoriaus Gedimino Jodelės
nukaltas geležinis kryžius sukėlė
ypač didelį susidomėjimą. Šį gražų
kūrinį už 2,500 dol. po sunkios ir
linksmos kovos laimėjo Viktorija ir
Donatas Empakeriai.

Taip Los Angeles visuomeninė
organizacija ,,Lietuvos vaikų viltis’’
atšventė savo metinę pinigų rinkimo
popietę. Seniai mūsų parapijos salėje
matėme per 250 svečių. Parodytame
filmuke apie koldūnų gaminimą ma-
tė me miltuotus, prakaitą braukian-
čius įmonių direktorius, universiteto
profesorių, erdvės tyrimo mokslinin-
ką, gydytojus, advokatus, mokytojus
ir dau gelį kitų profesijų asmenis. Di -
delė meilė paliktos Tėvynės sergan -
čiam vaikui juos visus subūrė į veik-
lą, kurioje noriai prisidedama ne tik
savo fiziniu darbu, bet ir aukojama –
ne šimtais, bet tūkstančiais. Vienos
pertraukos metu pirmininkė D. Na -
vickienė pasidžiaugė, kad per 19-ka
metų ši organizacija paaukojo ir pa-
darė Lietuvai darbų už beveik 2 mln.
dolerių. 

Ji sakė: ,,Dar kartą ir dar kartą
dėkoju už paramą ir meilę Lietuvos
vaikui – ligoniui. Baigdama noriu
pranešti, kad turiu ir gerų, ir blogų
žinių. Geros žinios – turime už ten-
kamai pinigų pradėti Santariškių
vaikų ligoninės Urologijos skyriaus
atstatymą. Blogos žinios, kad tie pini-
gai – vis dar jūsų kišenėse. Išlaisvin-
kite juos, padėkite tęsti pradėtą dar-
bą. Amerikietis filosofas ir eseistas
Ralph Waldo Emerson šitaip api-
brėžė sėkmę: išeinant palikti pasaulį
šiek tiek geresnį; žinoti kažkam buvo
ge riau, kad tu gyvenai. Tai ir yra
sėkmė. Jūs, tiek paaukoję pagelbėti
Lietuvos vaikams, esate labai sėk-
mingi žmo nės. Sveikiname Jus, dėko-
jame Jums ir linkime dar daug sėk-
mės’’, – užbai gė šio tauraus darbo
vadovė D. Na vickienė. Netrukus jos
laukia kelionė į Lietuvą, kur ji susi-
tiks su būsimais naujo skyriaus
statybininkais. Palin kėkime jai ge-
ros kelionės Lietuvos vaikų labui. 

Regina Gasparonienė – baigė ma-
tematiką, šiuo metu dirba bankų sis-
temoje. Išaugino tris sūnus, turi šešis
vaikaičius. 

Senelis Mindaugas Gedgaudas moko
anūką Vincentą gaminti koldūnus.

Linksma grupė  (iš k. į d.): Ramunė Dičienė Wiedermann, Danguolė Navickienė, Santa-
riškių vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja dr. Olga Zimanaitė, Kiršonienė, Vaida
Mikuckienė ir dr. Andrius Kiršonis.

Iš k. į d.:  Domanskių vaikučiai, Kiesha Domanskienė, dr. Jonas Domanskis ir Irena
Šėkienė.



Nepaprastai malonu matyti 
gražiai atstovaujamą Lietuvą 

Gegužės mėnesio pradžioje teko
lankytis Baltimore, MD, kur
vyko Conference on Lasers

and Electro Op tics (CLEO) metinis
suvažiavimas, su rengtas American
Physical Society, IEEE Photonics
Society ir Optical So ciety. Jame ir jo
parodoje dalyvauja šios srities moks-
lininkai iš viso pa sau lio. 

Šių metų suvažiavimo parodoje
da lyvavo net keturios įmonės iš Lie -
tuvos: ,,Šviesos konversija” (Light
Con version), ,,Ekspla”, ,,Eksma” ir
,,Stan da”. 

,,Šviesos konversija” įkurta Vil -
niuje 1994 metais, savo darbą pradėjo
Vilniaus universiteto La zerių tyrimo
centre. Šios įmonės stiprybė – nuo -
dugnus optinių parametrų generaci-
jos ir jos stiprinimo supratimas. Įmo-
nei vadovauja dr. Romas Danie lius,
joje dirba apie septyniasdešimt žmo-
nių. Daugiau informacijos rasite in-
terneto svetainėje: www.lightcon.
com.

,,Ekspla” – Lietuvos įmonė, gavu-
si pirmą vietą už naujoves, dirba
aukš to tobulumo (solid state) kietų
kū nų lazerių, optoelektronikos ir
įvairių lazerių sistemų, kurios pri-
tai komos moksliniams tyrimams bei
pra monei, srityje. Jai taip pat nesve-
timos spektroskopijos, medžiagų ty-
rimo, sa telitų nuotolio matavimo,
medžiagų apdirbimo ir mikrofabri-
kavimo sritys. Daugiau apie įmonę
galima sužinoti adresu: www.eks pla.
com.

,,Eksma”, turinti daugiau negu
25 metų patirtį lazerių ir optikos sri-
tyje, jau daug metų dalyvauja CLEO

suvažiavimuose. Ji parduoda įvai-
rius gaminius lazerių ir optikos spe-
cialistams, ir, reikalui esant, kuria
juos pagal užsakovo rei kalavimus.
Daugiau apie įmonę ieš ko kite: www.
eksmaoptics.com/en.

,,Standa” – ketvirta lietuviška
įmonė, dalyvavusi šiame suvažiavi-
me. Tai optomechaninių gaminių
įmonė, įsikūrusi 1987 metais Vilniu -
je. ,,Standa” samdo apie šimtą darbi -
ninkų, turi atstovybes 60-yje kraštų.
Įmonės gaminiai taikomi optinės fi -
zikos ir lazerių srityje. Pagal susita -
rimą su klientu, ji sukuria ir pritaiko
naują aparatūrą. Daugiau informaci-
jos apie ,,Standą” ieškokite: www.
Stan da.lt.

Labai įdomu yra tai, kad šios Lie -
tuvos įmonės įsikūrė ir jau daugelį
metų dirba, teikia darbo jauniems
Lietuvos mokslininkams be jokios
val džios pagalbos. Savo sąžiningu ir
ge ru darbu, gamindamos pirmos rū -
šies produktus pagal Vakaruose pri-
imtus reikalavimus, tobulėjo, augo ir
dabar yra gerbiamos tarp savo srities
specialistų. Jos visos turi atstovus

pasaulyje. Amerikoje visoms ketu-
rio ms įmonėms atstovauja ,,Altos
Photonics” iš Bozeman, Montana
(www. al to sphotonics.com).

Tarp kitų atstovų ten dirba ir la -
bai maloni, protinga ir graži lietuvai -
tė fizikė Jurgita Meiliūtė. Koks ma-
lonus jausmas, nuvykus į pasaulinio
masto mokslininkų suvažiavimą,
rasti kelias įmones iš Lietuvos! Pa-
prastai bent vienas lietuvis ar lietuvė
CLEO suvažiavime skaito kokį nors
moks linį pranešimą, deja, šį kartą
dėl ligos jų nebuvo. 

Kuo daugiau tokių moks lu grįstų
įmonių lietuviai sukurs, tuo daugiau
Lietuva gaus naudos. Gal, tokių įmo-
nių daugėjant ir joms garsėjant pa-
saulyje, nustos iš Lietu vos ,,nutekė-
ti” patys gudriausi ir pro tingiausi
žmonės? Toks atradimas kaip tos
keturios Lietuvos atstovės tei kia
daug džiaugsmo ir vilties, kad netru-
kus tokių įmonių daugės, atsiras
darbo vietų Lietuvoje ir užsienyje
mokslus baigusiems žmonėms ir ne -
bebus ,,protų nutekėjimo”, nes ge -
riausių darbų bus pačioje tėvynėje.
Sėk mės Lietuvos mokslo žmonėms!

Liuda Avižonienė  – biochemikė,
skautė, aktyvi JAV LB narė, buvusi
JAV LB LA apylinkės pirmininkė.
Lithuanian Freedom through Edu-
cation Fund, Inc. vadovė.
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Lankėsi Lietuvos mokslą ir naujoves
skatinančių įstaigų vadovai

Toronto mieste gegužės 13 d. Lie-
tuvos Respublikos ambasada Ka na-
doje surengė darbo viešnagę Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros
(MITA) vadovui Arūnui Karlonui ir
viešosios įstaigos „Saulė tekio slėnis”
direktoriui Andriui Bagdonui. Apsi-
lankymo metu Lietu vos atstovai sė-
mėsi žinių ir dalijosi patirtimi apie
viešąją politiką, skatinančią palan-
kias sąlygas mokslo ir naujovių plė-
trai.

Lietuvos atstovai susitiko su
Ontario provincijos Tyrimų ir ino-
vacijų ministerijos pareigūnu dr.
Mark Roseman, besirūpinančiu „On -
tario Network of  Excellence’’, moks -
lo, technologijų ir verslo centro
„MaRS’’ Strateginių partnerysčių
direktoriumi Earl Miller ir Univer -
sity of  Toronto viceprezidentu ino-
vacijoms ir partnerystėms prof.
Peter Lewis.

Susitikimų metu aptartos prie -
monės, kuriomis abi šalys kuria nau-
jovių diegimui palankią aplinką bei
verslo ir mokslo bendradarbiavi mą.
Lietuvos atstovus itin domino Onta-
rio institucijų patirtis komerciali-
zuojant mokslinių tyrimų rezultatus
ir apsaugojant intelektualinę nuosa-
vybę.

Abu Lietuvos pareigūnai skaitė
pranešimus gegužės 14 d. Lietuvos

ambasados Ka nadoje surengtame
LR-Kanados mokslinio bendradar-
biavimo skatinimo seminare ,,Moks-
las, inovacijos ir viešasis sektorius”,
ku riame dalyvavo iš Edmonton,
Guelph, Kingston, London, Ottawa ir
Toronto suvažiavę Kanados mok-
slininkai, Ontario provincijos Tyri-
mų ir inova cijų viceministro pava-
duotojas Tony Rockingham, Ontario
parlamentaras Tony Ruprecht, Lietu-
vos garbės konsulai ir kiti.

Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra (MITA) yra pagrindinė
Lietuvos valstybės įstaiga, atsakinga
už naujovių politikos įgyvendinimą
šalyje, taip pat teikianti nemokamas
paslaugas verslo, mokslo, pramonės
ir viešosios srities atstovams, kurie
domisi tarptautinės partnerystės ga-
limybėmis ir nacionaline parama
mokslinių tyri mų, technologijų ir
naujovių projektams.

VšĮ ,,Saulėtekio slėnis’’ yra vie-
na iš integruoto mokslo, studijų ir
verslo centro sumanytojų. Įstaiga yra
atsakinga už verslo paramos infra-
struktūros (mokslo ir technologijų
parko, verslo inkubatoriaus, techno -
logijų rodymo bei testavimo centro)
ir verslumo skatinimo paslaugų plėt -
rą, ypač fizinių ir technologinių bei
civilinės inžinerijos mokslų srityje.

LR ambasados Kanadoje info

Toronto, CANADA

,,Ekspla” laimėjimas už naujoves.

Iš k. į d. Audrius Jakštas, Jurgita Meiliūtė ir Darius Gadonas CLEO konferencijoje.

Mūsų mylimą mamą, 
Juliją Švabaitę-Gylienę

90 metų jubiliejaus proga 
sveikina 

Linas, Aušra, Jurga, Saulius 
su šeimomis

Šeštadienį,
šeštadienį
aš noriu būti vėl jauna,
aš noriu būti mylima,
ir nejaučiu ir nematau,
kad būčiau nusibodus tau –

Ir ne vis vien, ir ne vis vien, –
kartoju kambariam tuštiem,
kad jauno džiaugsmo nebėra,
kad mudviem kalba tik tyla –

Išpuošiu sienas gėlėmis,
išrausiu veidrodžiui šaknis,
ir tarsiu laikui: – dar sustok,
dar valandėlę paaukok,
ir leisk man būti mylimai,
ir leisk man būti amžinai – – –

Iš rinkinio „Septyni saulės patekėjimai”

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vadovas Arūnas Karlonas su mokslo, tech-
nologijų ir verslo centro ,,MaRS’’ strateginių partnerysčių direktoriumi Earl Miller kalba
apie moksli nių tyrimų komercializaciją.
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Los Angeles moksleiviai, davę ateitininkų įžodį, su J. E. vyskupu Gintaru Grušu. Iš k.:  Klaudijus Baltakaitis, Giedrius Kerėžis,
Aras Kazlauskas, Kristė Jogaitė, Paula van der Sluys ir Kristina Narbutaitė.                                   Audros Narbutienės nuotraukos

Nauji jauniai ateitininkai su J. E. vyskupu Gintaru Grušu – Kęstutis Baltakaitis, Laura van der Sluys,
Kristina Labutytė, Sofija Žukaitė ir Petras Vasiliauskas.

Kokia džiaugsminga, džiugi diena buvo Los Angeles š. m.
gegužės 8-oji. Į Šv. Kazimiero bažnyčią atvyko čia užaugęs, baigęs
lituanistinę mokyklą, dainavęs ir šokęs ,,Spindulyje” J. E. vysk.
Gintaras Grušas. Monsinjoras Grušas tapo vyskupu mažiau nei
prieš metus, 2010 m. rugsėjo 4 d., Vilniuje. Jis taip pat yra Lietuvos
kariuomenės ordinaras. Ši viešnagė atgal į jo vaikystės, jaunystės
parapiją buvo pirma po to, kai jis tapo vyskupu. Pasak klebono
Tomo Karanausko, vysk. Gintaras nėra svečias, nes jis sugrįžo į
savo namus.

J. E. Gintaras Grušas atskrido suteikti Sutvirtinimo sakra-
mentą didelei grupei jaunuolių. Šeštadienį šventosios dvasios
dovanų gavo net 29 asmenys. Jaudinanti, nepamirštama šventė.

Sekmadienį, šv. Mišių metu, Los Angeles ateitininkai pasi-
naudojo neeiline proga priimti jaunių ir moksleivių įžodžius iš
vyskupo lūpų ir rankų. Pats J. E. Gintaras Grušas yra davęs ateiti-
ninkų įžodžius toje pačioje parapijoje. 

Jauniais ateitininkais tapo Kęstutis Baltakaitis, Kristina
Labutytė, Laura van der Sluys, Petras Vasiliauskas ir Sofija
Žukaitė. Šiuos vaikus paruošė globėja Audra Narbutienė.

Moksleivius globojo ir ruošė Vytautas Bandžiulis. Įžodį davė
Klaudijus Baltakaitis, Kristė Jogaitė, Aras Kazlauskas, Giedrius
Kerėžis, Kristina Narbutaitė ir Paula van der Sluys.

Los Angeles St. Ylos kuopos ateitininkai sveikina naujuosius
savo narius.

Žydra van der Sluys, JAS globėja

Vysk. Gintaro Grušo
viešnagė Los Angeles

Visi kviečiami – jauni ir vyresni, pavieniai ir šeimos, atei-
tininkai ir prijaučiantys – kartu paatostogauti sendraugių
ateitininkų savaitėje, Tėvų Pranciškonų vasarvietėje.

SAVAITĖS PROGRAMA 

Šv. Mišios kiekvieną dieną 8 val. r., 
sekmadienį –12 val. p. p.

Rugpjūčio 6 d., šeštadienis
8 val. v. pianistės dr. Frances Covalesky koncertas, skirtas M.
K. Čiurlionio mirties šimtmečiui paminėti 

Rugpjūčio 7 d., sekmadienis
8 val. v. bus rodomas Vytauto Dama še vičiaus ir Juozo Mato-
nio sukurtas dokumentinis filmas ,,Šimtas ateities metų”

Rugpjūčio 8 d., pirmadienis
2 val. p. p. Sporto šventė, veda Petras Vainius ir Aleksas Li-
leika
8 val. v. Dalios ir Alekso Dzikų vedama radijo programa ,,Atei-
tis” 

Rugpjūčio 9 d., antradienis
8 val. v.  ses. Ignės pokalbis ,,Katalikas žmonių jūroje” 
9 val. v. Žvakių procesija į vienuolyno Liurdo šventovę

Rugpjūčio 10 d., trečiadienis
8 val. v. bus rodomas dokumentinis filmas: ,,Sparnams pri-
siminti” apie Lietuvos civilinės aviacijos pirmąjį lakūną J.
Kumpikevičių-Kumpiką (1910–1985), pristato duktė dr.
Giedrė Kumpikaitė

Rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis
8 val. v. Laimos Vincės Sruoginytės pokalbis ,,Tikėjimo sąsa-
ja su rezistencija” 

Rugpjūčio 12 d., penktadienis
8 val. v. mecosoprano Danutės Grauslytės-Meilienės ir te no ro
Antano Meilaus koncertas didžiojoje vasarvietės salėje

Savaitės kapelionas T. Aurelijus Gricius, OFM.
Savaitės ruošos komitetas – Laima Lileika Shea (LTL-
TAX@hotmaill.com), tel: 914-433-7766;  Monika Vy-
gantaitė Sabalienė (atm.vygantas@att.net) ir Petras
Vainius.

Užsakyti kambarius info@franciscanguesthouse.com
arba paskambinant tel.: 207-967-4865. Jei nebebus vie-
tų, pasiteiraukite pas organizatorius, kurie nurodys ne-
toliese esančius viešbučius.

Atsisveikinama su
a. a. kun. Arvydu Žygu

Čikagos lietuviams gegužės 13 ir 14 d.
Cicero Šv. Antano parapijoje atsisveikinus
su a. a. kun. Arvydu Žygu, jo palaikai bus
vežami gegužės 24 d. į Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių
seselių vienuolyną, Putnam, Connecticut,
kur velionis ėjo kapeliono pareigas prieš
mirtį. Birželio pirmomis dienomis a. a.
kun. Arvydo palaikai bus nuskraidinti į
Lietuvą, kur po iškilmingų apeigų bus
palaidoti Kauno Kristaus Prisikėlimo
bažnyčios kolumbariume. Laidojimo data
ir laikas bus pranešti vėliau. Šiuo metu
visuose Lietu vos kampeliuose už jo vėlę
yra atnašaujamos  šv. Mišios. 

JAV Rytinio pakraščio sendraugių ateitininkų savaitė
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje Kennebunkport, Maine, 2011 rugpjūčio 6–12 d.

MAS STOVYKLA
Registracija pratęsta!

Dar yra laisvų vietų moksleivių
ateiti nin kų stovykloje, kuri vyks š. m.
liepos 15–25 d. ALRKF stovyklavietėje
Dainavoje.  Ši stovykla yra skirta lietu-
viškai kalbantiems moksleiviams, kurie
yra baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję
lankyti universiteto.

Registracijos informaciją rasite in-
terneto tinkla la pyje: mmeessmmaass..oorrgg

Registratorė:
Kristina Volertienė
200 Woodbine Ave.
Narberth, PA  19072

Tel. 610-664-9425

Čikagos ateitininkų Šeimos šventė
— birželio 5 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, 9 val. r. šv. Mišios Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje, 10:30 val. r. iškilmingas
po sėdis PLC didžiojoje salėje. 
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Lietuviški baldai sėkmingai ,,emigruoja” į Ameriką
2011 m. gegužės 14–17 d. Jacob K.

Javits Convention Center New York
vykusioje 23-ioje Tarptautinėje šiuo-
laikinių baldų parodoje ,,Internatio-
nal Contem po rary Furniture Fair”
(ICFF) jung tinis Lietuvos stendas
„Lithuanian De sign Block” stebino
amerikiečius sa vo sumanymais.
Bend rai parodai susibūrė penkios
Lietuvos  įmonės – prie gerai žinomų
bendrovių „Contra Design House”
(,,Contraforma”) ir „Sedes regia” pri -
sijungė Dalius Razauskas (,,Ki taip”),
Audronė Vrubliauskienė-Vėtra (,,X
Plok”) ir „Interjero dizaino grupė”
(,,Stilium”). Lietuvių baldų kūrėjų iš -
vykos į tarptautinę parodą organiza-
torė, ,,Contraformos” verslo direk-
torė Eglė Opeikienė džiaugėsi su -
teikta galimybe sėkmingai vystyti
jau tradicija tampantį ir Lietuvos
įvaiz dį bei eksportą stiprinantį pro-
jektą „Lietuvos dizaino blokas”.

Dalyvių iš Lietuvos 
kasmet daugėja

Pirmą kartą lietuviai ICFF paro-
doje New York  dalyvavo 2007 metais.
Tada ,,Contraforma” pristatė savo
au torinių baldų ir patalpų vidaus
daiktų, detalių rinkinį. Tąkart lietu-
viams parodoje sekėsi puikiai, todėl
2008 me tais parodoje jau  dalyvavo
jungtinis lietuvių stendas, kuriame
savo gami nius pristatė trys studijos:
„Contra forma”, „LTD studio” ir „Ma-
de in mo on”. Šiais metais „Contra-
forma” New York parodoje dalyvauja
jau trečią kartą, o likusiems kitiems
keturiems daly viams tai  – pirmas
kartas. 

Kaip pasakojo E. Opeikienė, šie -
met parodos rengėjai teikė daugiau
internetinių paslaugų: labai popu-
liarus buvo klientų duomenų surin -
ki mas skaneriais, visa užsakymų sis-
tema perkelta į elektronines formas,
kurios buvo pildomos parodos orga-
nizatorių puslapyje. Tačiau pats ren -
ginio formatas išliko tas pats, jis
nesikeičia jau ketveri metai, o nau-
jovių čia rei kėtų. Lietuvių delegaci-
jos vadovės tei gimu, pagrindiniai
reikalavimai, at renkant dalyvius į
ICFF, yra du – pardavimui paruoštas
gaminys ir di delis noras dalyvauti.
Taip pat la bai svarbus nusiteikimas
dirbti ko lek tyve.

Intriga ir humoras

Lietuvos stende netrūko intrigos

ir naujovių. „Contra Design House”
(jai parodoje atstovavo visai jauni ir
jau žinomi kūrėjai Tauras Stalnio-
nis, Martynas Kazimierėnas, Darius
Pet rulaitis, Juozas Brundza ir Nau-
ris Ka linauskas)  rodė lentelę, matuo-
jan čią pjaunamos dešros ilgį; popie-
rinį tušinuką ir kartoninę kėdę, kuri
gali išlaikyti 120 kg; grafiti stiliumi
prisistatančią kabyklą; nematomas
magnetines taupykles; elegantiškus
atšvaitus, derančius prie vakarinių
dra bužių.

Buvo rodomas ir kilimas, kei -
čian tis dydį bei spalvas. Jis buvo šios
parodos įspūdingiausias rodinys!
Surenka mas kilimas-dėlionė „Impe-
rial”, su kurtas Naurio Kalinausko,
susideda iš įvairių spalvų detalių.
Žmogus, pa sirinkdamas detalių spal-
vas bei formuodamas kilimo išdės-
tymą, tampa savo erdvės kūrėju. Ki-
limas taip pat neturi dydžio ir formos
apribojimų – jį galima plėsti bei
keisti išdėstymą iki begalybės. „Im-
perial” tarp parodos lankytojų buvo
toks populiarus, kad paskutinėmis
valandomis pri trūko reklaminės me-
džiagos ir lankyto jams teko dalinti
nuo sienos nuklijuotus pavyzdžius.

Daug nuostabos ir šypsenų su -
laukė ir „Sedes regia” sofa „Alien”,
ta  čiau amerikiečiams labiausiai pa -
tiko to paties gamintojo supamas
fote lis „Ops”. 

Ar įtiksime 
amerikiečiams?

Jungtiniame Lietuvos stende
buvo pri statomi universalūs europie-
tiški gaminiai, puikiai priimami
parodos lankytojų. Tačiau, kaip pa-
sakojo iš Lietuvos atvykę ICFF da-
lyviai, New York miestas truputį
skiriasi nuo visų JAV. Galbūt ir tektų
atsižvelgti į vieti nę rinką, jei reikėtų
vykti į parodą ki tame mieste, tačiau
nereikia pamirš ti, kad Lietuva atsto-
vauja europie tiškai baldų kultūrai. 

Rengėjai ir dalyviai – tai tik vie -
na medalio pusė. Svarbu ir tai, kaip
lietuvišką gaminį priims būsimas
vartotojas. Lietuvos atstovai sa kė,
kad New York žmonės tiesūs, man -
dagūs ir emocionalūs. Iš lankytojų
sulaukta tik pagyrimų ir sveikini mų
už gerus bei išskirtinius gaminius.

Savitumo problema

Ne paslaptis, jog skandinavų bal-
dai turi senas ir gilias tradicijas
Ame rikoje. Todėl natūraliai kyla
klausimas, ar lietuviški baldai gali

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Eglės Opeikaitės nuotr.

varžytis su kaimynų, gyvenančių
anapus Baltijos, gaminiais? Ir aps-
kritai ar galime kal bėti apie tokį
dalyką kaip ,,Baltic furniture”? Ar
turi jie kažkokį savą, atpažįstamą
veidą? Pasak E. Opeikie nės, lietuviš-
ki gaminiai, skindamiesi kelią į JAV
rinką, turi varžytis su vi sų šalių
gaminiais, neišskiriant ir Skandina-
vijos. Vien tik šio regiono ne būtų ga-
lima išskirti kaip ypatingo Lietuvos
varžovo. Be to, gyvename to kiu laiku,
kai labai sunku apibrėžti nacionali-
nę ar vietinę prekių priklau somybę.
Vargu ar kas nors ryžtųsi priskirti
kokiai nors „X furniture” grupei
daiktą, sukurtą New York  įkurtos
danų bendrovės baldų kūrėjo iš
Japonijos...

Tačiau, pašnekovės nuomone,
savo regione lietuviški baldai vis dėl-
to išsiskiria iš kaimynų – latvių,
estų, lenkų (nors, norint kalbėti apie
skirtumus ar panašumus, reikėtų
atski ros diskusijos, pradedant nuo
dizaino sąvokos ir baigiant gamybos
pajėgumais bei tautų mentalitetu).
Lietuvių  baldai ir vidaus detalės yra
gerokai toliau pažengę už artimiau-
sių kaimynų. Gerų baldų kūrėjų bei
jų darbų ne trūksta visose šalyse,
tačiau labiausiai mūsų regione strin-
ga naujų su manymų įgyvendinimas,
t. y. gaminio kūrimas, paleidimas
į masinę gamybą, nuosavų prekės
ženklų vys tymas. Kūrybiškumo
mums tikrai netrūksta, tačiau nesu-
gebame tinkamai įdiegti visos verslo
grandi nės. E. Opeikienės manymu,
galbūt galima būtų kalbėti apie
asmeninį kūrėjų braižą. Lietuvoje
nėra politikos, kuri galėtų vienaip
ar ki taip tą lietuvišką braižą for-
muoti.

Dar vienas dalykas – ar šiuolai -
kinių baldų kūrėjų darbai, konkre-
čiai – baldai, yra išimtinai moder -
nūs? Pašnekovės nuomone, lietuviš -
kų baldų, kaip ir kitų iš šalies, paletė-
je galima rasti visko. New York
pristatytus ga minius vienareikšmiš-
kai reikėtų pri skirti prie modernaus
stiliaus, pa ga liau tokias žaidimo
taisykles diktuoja pati paroda. Iš
kitos pusės, sąvokos „modernus” ir
„tradicinis” viena kitai ne prieš  ta-
rauja. E. Opeikienė pateikė pa vyzdį –
„Sedes regia” pristatė J. Jur gaičio
sukurtą sofą „Venus”, kuri yra ir mo-
derni, ir klasikinė. 

Post scriptum

Paroda baigėsi. Ar bus užsaky -
mų? Šis ,,nuogas” klausimas visada

iškyla užgesus renginio šviesoms.
Lie tuvių baldų kūrėjų vadovės nuo -
mone, iš pirmo žvilgsnio rezultatai
ne blogi, tačiau tikroji padėtis paaiš -
kės tik po mėnesių. Ryšių, anot jos,
visos įmonės užmezgė daug. Kas taip
pat svarbu  – nemažai baldų ir vidaus
detalių iš parodos iškeliauja tiesiai į
New York parduotuves ir konkre čius
projektus. E. Opeikienė pasidžiau gė,
kad nereikės siųsti gaminių atgal į
Lietuvą, jie jau surado sa vo nišą JAV
rinkoje.

Tokia naujiena mane ypač pra -
džiu gino. Lietuvos baldais susidomė-
jau beveik prieš tris dešimtmečius.
Ži nodamas, jog sovietiniais metais
lietuviški baldai turėjo neblogą pak-
lausą Europoje (ypač Prancūzijoje ir
Vokietijoje), Atgimimo laikais buvau
,,pasišovęs” juos propaguoti savo
gim tojoje Amerikoje. Šiam sumany-
mui pritarė ir geras mano bičiulis
advokatas Robertas Ralis. Nebijojau
merkti uodegos į šį verslą, nes jau
tada turėjau tvirtą užnugarį: mano
bū simasis uošvis Vilniuje buvo paty -
ręs baldininkas. Su Robertu apva-
žiavome visas Lietuvos baldų gamyk-
las ir nusprendėme, kad tinkamiausi
lie tuviški gaminiai JAV rinkai bū tų
vaikiškos dviaukštės lovos (angl.
,,bunk beds”) bei trys mediniai servi-
ravimo staliukai, susidedantys vie-
nas ant kito. Noriai su mumis ben-
dravo kauniečiai ir joniškiečiai.
Grįžome į Čikagą su staliukų komp-
lek tu (dviaukštės lovos gamyklos
generalinis direktorius taip  niekada
ir neatsiuntė) ir įsteigėme UAB
,,Baldlit”. 

Netrukus atsirado ir pirmasis
klientas – nemenkas užsakovas, pra -
džiai norėjęs kas mėnesį gauti bent
dešimt tų medinių staliukų komplek-
tų (viename talpintuve tilptų 430
komplektų). Bet... nebuvo tada Lietu -
va pasiruošusi tokiems eksporto kie -
kiams. Jau nekalbant apie internetą,
nebuvo tuo metu Lietuvos gamyklose
net kiaurą parą veikiančios fakso li-
nijos, ir paprasti telefono skambučiai
būdavo ištisa procedūra. Supratome,
jog tų laikų gamybininkai, net jeigu
ir no  rėtų, nebūtų atlaikę tokios už-
saky mų srovės. Bet praėjo 20 metų, ir
lie tuviški baldai pasiekė Ameriką. 

Raimundas M. Lapas – filologas,
muziejininkas, dailėtyrininkas. 1979
m. įsteigė radijo laidą lietuvių kalba,
išeivijoje gyvavusią 30 metų. Nuo 1975
m. aktyviai bendradarbiauja spaudo-
je. ,,Ten, ekrane sužibus” autorius
(1983).



Dar du perspektyvūs Lietuvos
jaunieji beisbolininkai – Gytis Mar -
tū nas ir Lukas Bradauskas (abu 17
metų amžiaus) – pagal žaidėjų apsi -
keitimo programą atvažiuoja į JAV
esančios „Blue Wave’s (18 U)’’ Connic
Mack komandos treniruotes, norėda-
mi geriau pasiruošti Europos pir-
menybėms, vyksiančioms šių metų
liepos 4–10 dienomis. Gytis ir Lukas
gyvena Vilniuje, abu mokosi vidu-
rinėje mokykloje. Vaikinai beisbolą
pradėjo žaisti lan kydami pradžios
mokyklą ir jau tada gerai pasirodė.
G. Martūnas atstovauja Vilniaus
„Sporto vilkų” komandai ir Lietuvos
rinktinei (U18). Jis taip pat lankė
MLB Europos akademiją Italijoje, į
kurią patenka tik 50 žai dėjų (20 metų
arba jaunesnių) iš visos Europos. 

L. Bradauskas taip pat žaidžia
U18 Lietuvos rinktinėje, kuri rungty-
niaus Europos pirmenybėse. Lietu -
vaičiai Amerikoje praleis 6 savaites. 

Beje, Gytis yra ,,ketčeris’’ (gau -
dytojas), o Lukas – pirmos bazės
gynėjas. 

Atranka į MLB Europos akademiją

Gegužės 3 d. Prahoje (Čekija) vy -
ko atranka į MLB akademijos stovyk-
lą, kuri, kaip ir kiekvienais metais,
rugpjūčio mėnesį rengiama Tirennia
olimpiniame centre Italijoje. Prahoje
tarp maždaug 70 dalyvių buvo ir 11
Lietuvos atstovų. Kaip spėjama, ge-
riausias galimybes patekti į akademi-
ją turi metikai: Evaldas Šinkūnas (jo
metimo greitis – 88 mph), Kasparas
Bareika (81 mph), Tomas Sereičikas
(84 mph), Robertas Vilimas (80 mph).

Taip pat nemažas galimybes pa -
tekti į akademiją turi „ketčeris’’ Gy -
tis Martūnas ir „šortstopas’’ Arūnas
Dankovskis (gaila, kad beisbolui dar
nesugalvoti lietuviški atitikmenys.)
Ga li mybių turi ir Vydmantas Kol duba.

Prasidėjo ,,Eurolygos’’ žaidimas

Gegužės pirmąjį savaitgalį prasi -

dėjo 2011 metų ,,Eurolygos’’ (bendra
Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos
lyga) varžybos. Joje žais 8 komandos,
pirmame etape rungtyniaujančios
dviejuose pogrupiuose. Kaune susi-
tiks Kauno „Lituanica’’, Skidelio
„Sugar Storm’’ (Baltarusija), Rygos
„Lions’’ (Latvija) ir „Minsk’’ (Balta -
rusija). Utenoje kovos Bresto „Zub-
ry’’ (Baltarusija), Vilniaus „Sporto
vil kai’’, Utenos „KSC – Vėtra’’ ir „Ri-
ga Diamonde / LU’’ (Latvija). 

Lietuvos beisbolo 
čempionatas

Gegužės 7 d. Vilniuje sužaistos
pirmosios 2011 m. Lietuvos beisbolo
lygos rungtynės. Šioje lygoje varžosi
keturios geriausios Lietuvos koman-
dos. Šiemet vietoj Vilniaus „Juodojo
vikingo’’ rungtyniaus kitas sostinės
klubas – BK „Vilnius’’. 

Lietuvos beisbolo rinktinė – 
45-oje vietoje pasaulyje

Tarptautinė beisbolo federacija
(IBAF) paskelbė naują pasaulio beis-
bolo rinktinių lentelę. Joje pirmą
vietą užima Kuba, po jos eina JAV ir
Japonija. 

Lietuva, kaip ir pernai, išliko 45-
oje vietoje. Tarp Europos valstybių
Lietuva užima 14-ą vietą. 

Žais kvalifikaciniame 
turnyre

Kaip praneša Europos beisbolo
federacija, Lietuvos beisbolo rink-
tinė 2011 m. Europos čempionato
kvalifikaciniame turnyre žais Izrae -
lio mieste Tel Avive. Ten ji susitiks su
Izraelio, Gruzijos ir Didžiosios Bri -
tanijos beisbolininkais. 

Iš pradžių visos komandos rung-
tyniaus vienu ratu, o vėliau dvi stip -
riausios rinktinės kovos baigiamo-
siose rungtynėse iki dviejų pergalių
dėl kelialapio į 2012 metų Europos
čempionatą Olandijoje. Iki šiol Lie -
tuva dar nėra iškovojusi pergalių nė
prieš vieną iš būsimų varžovių.

Sakoma, kad namuose ir sienos
padeda. Tačiau „Lituanicos’’ vyrams
nelabai jos padėjo, nes praėjusį sek-
madienį mūsiškiai vos išplėšė lygią -
sias, žaisdami su iki šiol tik vieną
taš ką turėjusia „Serbska’’ vienuo-
like.

Pučiant žvarbiam vėjui ir purš -
kiant lietui, gegužės 15 d. popietę
„Lituanica’’ jėgas išbandė su tik per-
nai susikūrusia komanda.

Rungtynių pradžioje gražų įvartį
iš toli įmušė Laimonas Bytautas, ta -
čiau varžovams rezultatą pavyko
išlyginti dar pirmajame kėlinyje.

Po pertraukos „Serbska’’ įsiver-
žė į priekį – 2:1, bet neilgam. Po trene-
rio Lino Jakovlevo įvarčio vėl tapo
lygu – 2:2. Visgi dėlto varžovams pa-
vyko dar kartą persverti rezultatą
(3:2), tik ne pasisekė jo išlaikyti. Li-
kus 5 minu ėms iki rungtynių pabai-
gos, „Litua nica’’ talkininkas mek-
sikietis išlygino rezultatą 3:3, iš-
saugodamas bent 1 tašką.

Nepaisant to, kad žaidžiama bu -
vo aikštėje, prie Pasaulio lietuvių
centro Lemont, vėl susirinko tik 12
žaidėjų, tad nebuvo kuo keisti pavar-
gusių futbolininkų.

Klubo pirmininkas V. Marčins -
kas įsitikinęs, kad dabar yra pereina-
masis laikotarpis, tad per daug nuo -
gąstauti nereikia ir ateityje bus tik -
rai geriau. Tai jau ne pirmas kartas
per „Lituanicos’’ 60 metų gyvavimo
istoriją, kai klubas išgyvena krizę ir
pagrindinė futbolininkų komanda
klubo gerbėjų savo pasirodymais
nelepina.

Veteranai vienas rungtynes
laimėjo, kitas – pralošė

Praėjusį šeštadienį gražią per-
galę 4:3 iškovojo „Lituanicos’’ vetera -
nai (per 30 metų), įveikę vieną stip -
resnių komandų „Concordia’’. Nepa -
sisekė veteranų antrai vienuolikei
(per 40 metų), kuri buvo priversta
nusileisti „Schwaben’’ komandai 1:3.

Ateinantį sekmadienį „Lituani -
ca’’ vėl rungtyniaus aikštėje prie
PLC, Lemont. Mūsiškių varžovė –
lentelės antroje vietoje stovinti
„Lions’’ vienuolikė. Rungtynių pra -
džia 3 val. p. p.

Praėjusį sekmadienį vykusių
„Metropolitan’’ lygos rungtynių re-
zul tatai: „Wings’’ ir „Lions’’ – 4:2,
„Highlanders’’ ir „Kickers’’ – 0:9,
„Morava’’ ir „Barcelona’’ – 5:3.

„Lituanica’’ turėjo pasiten kin ti 
tik vienu tašku 

Naujienos iš Lietuvos beisbolo
gyvenimo

N. Djokovic tęsia pergales

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

Praėjusią savaitę 37-ąją pergalę
iš eilės šį sezoną iškovojo serbas No -
vak Djokovic, kuris tik per žingsnį
atsilieka nuo pirmojo laiptelio ATP
lentelėje.

Žaidynių Romoje (Italijoje) bai -
gia mosiose rungtynėse N. Djokovic ir
vėl susitiko su ispanu Rafael Nadal.

Šie du tenisininkai jau buvo susitikę
tris kartus šiais metais, visus kartus
iki šiol laimėjo N. Djokovic. Serbas
pratęsė savo pergales Italijoje.Jis 6–4,
6–4 nugalėjo pirmąją vietą ATP lente -
lėje užimantį ispaną.

Pusfinalyje 23-ejų metų N. Djo -
kovic 6–1, 3–6, 7–6(2) nugalėjo britą
Andy Murray. Pastarąsias rungtynes
kai kurie komentatoriai pavadino
vienomis geriausių šiais metais. R.
Nadal pusfinalyje 7–5, 6–1 nugalėjo
prancūzą Richard Gasquet.

Dvejetų kovoje pergalę šventė
amerikiečiai John Isner ir Sam
Querry. Baigiamosios rungtynės ne -
įvyko, nes jų varžovų komandos na -
rys Andy Roddick pasitraukė dėl
peties traumos. A. Roddick koman-
dos draugas buvo Mardy Fish.

ATP lentelėje pirmą vietą užima
R. Nadal (12,070 taškų), antrą vietą
užima N. Djokovic (11,665 tšk.), trečią
– R. Federer (8,390 tšk.).
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PAUL TRIUKAS

Planetos ledo ritulio čempionė –
Suomijos rinktinė

Praėjusios savaitės pabaigoje
Slovakijoje paaiškėjo šių metų plane-
tos ledo ritulio čempionai.

Baigiamosiose rungtynėse susi-
tiko Suomijos ir Švedijos rinktinės.
Pirmajame ir antrajame kėliniuose
vyko arši kova, ir, likus 20 minučių
rezultatas buvo lygus 1–1. Paskuti -
niajame, trečiajame kėlinyje, rezul-
tatais buvo 5–0 ir Suomija iškovojo
pergalę 6–1.

Bronzos medalius iškovojo čem-
pionų titulus praradę čekai. Jie ma -
žajame finale 7–4 įveikė praėjusių
me tų sidabro medalių laimėtoją Ru -
sijos rinktinę.

Naudingiausiu žaidėju pripažin-
tas švedų vartininkas Viktor Fasth.

PAUL TRIUKAS

Novak Djokovic.

Suomijos komanda švenčia pergalę.

Šių metų gegužės 11 d. USTA (United States Tennis Association) Rytinės pakran-
tės/Long Island skyriaus 21-os metinės iškilmingos vakarienės metu Woodbury, NY
buvo apdovanota tenisininkė Vanda Vebeliūnienė – ,,Nr. 1 Singles Player in the Wo-
men’s 70 Division”. 
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JONAS JURAŠAS

Nusileido sunki uždanga, išėjo
Lietuvos teatro karalienė –
Rūta Stali liūnaitė.

Sunku patikėti, kad užgeso dar
vienas šviesulys, nutilo tas nepakar-
tojamas balsas, kurį paskutinį kartą
girdėjau jau silpstantį telefono rage-
lyje dar taip neseniai – antrą Velykų
dieną, lygiai dvi savaitės prieš Rūtai
peržengiant lemtingą slenkstį.

Nujausdama artėjančią tragišką
pabaigą, Ji paklausė, ar pasimatysi-
me gegužę. Išgirdusi, kad nespėsiu
at vykti iki birželio pradžios, Rūta nu-
tilo ir giliai atsiduso, duodama su-
p rasti, kad smėlis iš jos gyvenimo
laikrodžio senka su kiekviena mi -
nute. Skaudu, kad nespėta bent dar
kartą išgirsti Jos balsą, pažvelgti į
tas liūdesio ir skausmo pilnas akis.

Neužmirštamos buvo pereitos
vasaros vakaro akimirkos, kai po ilgo
pasirengimo Rūta pagaliau atvyko
pas mus į Merkinę pabūti prie „Bar-
botos Radvilaitės” spektakliui su -
kurtos Aušros Vartų Madonos pa -
veikslo kopijos, kuri stebuklingai
išgyveno daug istorinių įvykių Kau -
no dramos teatro palėpėje. Ji paprašė
įvesti ją užmerktomis akimis į kloji -
mą ir pabūti drauge su ja prie mus
abu ilgai siejusios legendinės relikvi-
jos.

Simboliška, kad Rūta pasitraukė
beveik tą pačią gegužės mėnesio die -
ną, kai prieš keturis šimtus šešias-
dešimt metų mirė Barbora Radvilai -
tė. Šių dviejų karalienių vardai tapo
neatsiejami nuo to laiko, kai Rūta,
1972 m. ruošdamasi įsikūnyti į Bar -
boros įvaizdį, stovėjo Katedros pože-
myje prie atveriamo Lietuvos kara -
lienės karsto, žvelgė į trapius jos pa -
laikus ir padėjo gyvą rožę.

Svarbiausi mano kūrybiniai iš -
gyvenimai Lietuvos teatre neatsieja-
mi nuo šios ypatingo talento aktorės
ir išskirtinės asmenybės. Tokio dar-
naus kūrybinio tandemo jausmo, ko -
kį patyriau kurdamas su Rūta Stali -
liūnaite, man neteko turėti niekur ki -
tur, statant spektaklius įvairiose
geog rafinėse ir kalbinėse erdvėse.
Šiandien dar sunku įsisąmoninti, ką
visiems mums reiškia skaudus fak-
tas, kad JOS NEBĖRA. Ne kiekviena
teatro žmonių ir mylėtojų karta gali
pasigirti turėjusi tokio lygio scenos
menininkę.

Galbūt ši mirtis rėžia savotišką
de markacijos liniją Lietuvos teatre.
Vadinkime tą liniją paribio ruožu
tarp tikėjimo vertybėmis ir cinizmo.

Šiandienės pragmatiškos visuo -
me nės sąlygomis kaip anachroniz-
mas nuskambės  mintis, kad nebe-
daug liko tikinčiųjų savo pašaukimu,
idealais, teatro galia ir jo misija taip,
kaip tikėjo Rūta Staliliūnaitė.

Dar mažiau galima būtų įvar din -

ti aktorių, prilygstančių Rūtos tik ru -
mo ir grožio siekiui, dvasios švaru-
mui. Ji buvo gyvas meninės ir mora -
li nės tiesos kamertonas, ir tai turbūt
nusako jos kūrybos ir gyvenimo cre -
do.

Ji buvo vienuoliškai susikaupus
kū rybai, savęs išsižadėjus, totališkai
atsidavusi tarnauti scenos  mūzai.
Kartais Ji atrodė net per daug užda -
ra, nes nemėgo užkulisinio tuščia -
žodžiavimo, miesčioniško plepaus
„atsivėrinėjimo”, gebėjo išvengti in -
trigų.

Rūta išliko tikrojo teatro roman-
tikė, svetima šių dienų „popžvaigž -
džių” raškymo manijai. Mane žavėjo
jos kuklumas, tikrumas, grynuo -
liškas vidinis švytėjimas, stipri me -
ninė nuojauta. Ji man buvo tobulas
instrumentas ir nepakartojamas sce -
ninis mediumas. Sutikęs gatvėje ar
už teatro ribų net neįtartum, kad ši
net pernelyg kukli būtybė yra legen -

In memoriam Rūtai Staliliūnaitei

Dvigubasis kryžius į mūsų tau-
tos istoriją atėjo iš labai gilios seno -
vės ir tapo pripažintu bei  labai reikš -
mingu mūsų gyvenimo simboliu.
Pirmą kartą Lietuvos heraldikoje
dvi gubasis kryžius buvo  pavaizduo-
tas 1386 m. Jogailos viduriniojo ant-
spaudo lietuviško raitelio skyde, po
krikšto, Jogailai  jau tapus  Lenkijos
karaliumi. Jogailai jį įtvirtinus savo
heraldikoje, dvigubasis kryžius ne -
trukus tapo ir visos Jogailaičių di -
nas tijos simboliu. Vėliau, nors ir
netekęs ryšio su šia dinastija, vis tiek
išliko Lietuvos herbe, žmonių bei
tau  tos įvardintas Vyčio kryžiumi,
kiek vėliau jau  istorikų pervadintas
Jo gailaičių kryžiumi, išliko plačiai
lietuviškoje heraldikoje ir yra naudo-
jamas iki mūsų dienų kaip vienas
svarbiausių istorinių lietuvių tautos
ir valstybės simbolių. Mūsų tautoje
jis paprastai siejamas kaip drąsos ir
pa siaukojimo, kovos už laisvę ir ne -

pri  klausomybę ženklas, simbolizuo-
jąs sudėtas  tautos žmonių aukas Lie -
tuvos laisvei ir nepriklausomai vals -
tybei.

Nors šio simbolio  atsiradimas  ir
reikšmė Jogailos  heraldikoje iki šiol
nėra galu tinai paaiškinta, tačiau
tikrai aišku, kad  dvigubasis kryžius
lietuviško raitelio skyde nesimboli -
za vo dviejų krikščioniškų tautų  susi -
liejimo į vieną valstybę ar dviejų val -
s tybių susijungimo į vieną po Len ki -
jos karūna. Dvigubasis kryžius nėra
nei lenkiškas, nei prolenkiškas ar
kaip nors kitaip plačiai sietinas su
Lenkija, nors ir šioje šalyje jis buvo
naudojamas bei žinomas nuo senų
laikų.  Tačiau istorijoje  ne visada jį
galime  sieti  tik  su Lietuva, tik  su
Jogaila, Jogailaičių gimine, šios gi-
minės istorija ar heraldika. Kaip
rodo gausus heraldinis palikimas,
dvi gubasis kryžius buvo plačiai ži no-
mas bei naudojamas ir kitose Vaka rų

Dvigubasis kryžius – kelias į mūsų  istoriją 

dinė aktorė. Jos dvasinė energija,
ma giška minties ir emocinė įtaiga
užburdavo bendrakūrėjus ir publiką.
Ši pašėlusi vidinė energija buvo ir Ją
sekinusi, naikinusi jėga.

Mane visuomet stebino Rūtos
draugiška ištikimybė, nemeluotas
dvasinis ryšys, kurį ji išlaikė ir tau-
sojo per tuos dešimtmečius, kai mus
skyrė geležinė uždanga, kai negalė-
jau gyventi Lietuvoje, ir vėliau, jau

grįžus, per klastingų kolektyvinių
išdavysčių ir naujų išbandymų me -
tus.

Gal ne man vienam ausyse tebe -
skamba Rūtos tarti iš scenos  Bar -
boros Radvilaitės žodžiai: „...LIETU-
VA... – IR BŪK VISIEMS TEISINGA
IR GERA”. Tai buvo ne tik pjesės, bet
ir pačios Rūtos priesakas, tariamas
su meile ir tikėjimu.

Rūta nesidrovėjo atvirai išpažin-
ti gilią Tėvynės meilę ir rūpestį gy ve -
nime ir iš scenos.

Dar taip neseniai, praeitų metų
kalėdiniame sveikinime Rūta sielo-
josi: „Lietuvėlėje nelinksma, pekla
ver  da politikoje, J. Grušo tekstas te -
bėra idealistinis briliantas, švytinti
ne pasiekiamybė per amžius” (2010-
12-02)

Aktorės gyvenimo uždanga lei-
dosi lėtai ir skausmingai, tačiau iki
paskutinio atodūsio Ji išlaikė aristo -
kratišką dvasios orumą, kurį grū di -

no legendomis tapę jos įkūnyti per-
sonažai – karalienė Barbora, Straz de -
lio mūza Marija Pikulienė, žiniuonė
Ulijona, brėžianti Donelaičio klavy ri -
niame smėlyje ištrintas prūsų pro-
tėvių likimo linijas. Galima būtų va -
landų valandas pasakoti apie dešim -
tis kitų jos sukurtų personažų. Jie
buvo Rūtos kūdikiai, gimdomi jos
kraujo, intelekto, įgimto tikrumo ir
aukščiausio nervinio voltažo kaina.
Jų gimimo ir gyvasties  paslaptis ši
di dele menininkė šiandien išsinešė į
amžinybės skliautų buveines.

Neabejoju, kad Rūtos Staliliū nai -
tės legendai „nebus  mirties kara-
lystės”. Ji liks šviesti mūsų teatro
istorijoje.

2008 metais prieš kovo 11 d. Rūta
mums rašė: „Koks ilgesingas, koks
keistas pirmadienio pavakarys, 4 va -
landa... Esu laiminga, gerbiamieji,
kad susitikome likiminiame kelyje,
kuris buvo paties Dievo paženklintas
ir todėl nepakartojamas... Jokios po -
zos, jokių gudrių apskaičiavimų –
nuo gas mano prisipažinimas: egzis-
tuoju tik tiek, kiek yra jėgų. Preten -
zijos būtų begėdiškos. Ak, Režisie -
riau, akmenėliai mūsų takų aštrūs,
skaudūs, bet gi BUVOME! SUSITIKO -
ME! Ir lenkiuosi tai jėgai, kuri mus
suvedė, jai vienai žinomais tik-
slais!...”

Atsakydama į mano sveikinimą
Nacionalinės premijos suteikimo
pro ga, Rūta su jai būdingu kuklumu
laiške atsiliepė: „Negaliu patikėti,
kad esu Nacionalinis Ženklas... O jei
taip, tikrai taip, tai Jūsų, gerbiamas
Režisieriau, nuopelnas čia neįkaino-
jamas... Mes buvome tais ženklais
DRAUGE. Regis ir būsime. Istorijos
atmintyje. Ar esame? Nežinau. Va -
sarą tikiuosi apsilankyti Jūsų garsia -
me klojime. Su giliai šventiškais pri -
siminimais prisižadu kalbėti apie
Ry to Aušrą, deimantines rasas... Ar
gerai?! Tebūnie taip. Sudie, iki –
Rūta.”

Šiandien man ašara temdo akis
sakant: SUDIE, BRANGIOJI RŪTE -
LE, MES DAR SUSITIKSIME TEN,
KUR NEIŠVENGIAMAI RIKIUOJA -
SI VISI SIELOS BROLIAI IR SESĖS.

Bernardinai.lt

Jonas Jurašas – Lietuvos teatro
režisierius.

Rūta Staliliūnaitė
1938 m. sausio 21 d. – 2011 m. gegužės 9 d. 

Europos šalyse, vėliau pasaulyje.
Kaip svarbus ir labai reikšmingas
ženklas šis kryžius buvo ir yra sutin -
kamas Vengrijos, Prancūzijos, Slova -
kijos, Ispanijos, Lenkijos, Belgijos ir,
žinoma, Lietuvos bei daugelio kitų
Europos ar pasaulio valstybių heral -
di ko je, istorinėje tautinėje simboli -
koje, ikonografijoje, krikščioniško-
sios kultūros bažnytiniame paliki me,
meno kūriniuose. Išplitęs po Eu ropą
įvairiomis formomis, joje jis buvo ži -
nomas ir pažįstamas labai skirtin-
gais vardais ir pavadinimais. 

Plačiau apie dvigubojo kryžiaus
istoriją bus kalbama istorikės V. Rut -
kauskienės paskaitoje. Paskaita
vyks gegužės 22 d., sekmadienį,
11:30  val. p. p.  (po 10:30 val. r. šv.
Mišių Švč. Mer gelės Marijos Ne-
kaltojo Prasi dė jimo bažnyčioje,
Brighton Park) pa rapijos salėje,
2745 W. 44th St., Chi cago, IL
60632.   

Po paskaitos vaišinsimės lietu -
viš kais pietumis. Daugiau informaci-
jos  galima gauti tel. 773-627-2137.

Istorijos ieškotojų  būrelis, 
Bažnyčios choristai
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Šiandienos diktatūros: naujos 
ar pamirštos senos? 

Pasaulis jau kelis mėnesius ste-
bi, kaip viena po kitos žlunga dikta-
tūros ir autokratijos. Deganti Tuniso
diktatoriaus Ben Ali pajūrio vila, ne-
ramus Egipto prezidentas Hosni Mu-
barak, sakantis savo atsistatydinimo
kalbą arba sutrikęs Libijos vadovas
Muammar Gaddafi, klajojantis tarp
subombarduotos sostinės griuvėsių,
teikia vilties, kad visoms diktatū-
roms vieną dieną gali ateiti galas.

Tiesa, šie vaizdai yra ir primini-
mas, kad klasikinė XX amžiaus dik-
tatūra perkopė šimtmečio slenkstį ir
grybšteli už XXI amžiaus uodegos.

Pasak „Freedom House” atas-
kaitos, pasaulyje šiuo metu yra 47
„nelaisvos šalys”. Tiesa, jų kur kas
mažiau nei praėjusiame amžiuje, ku-
ris pagimdė tokių kraujasiurbių
kaip Stalin, Hitler, Pol Pot, Pinochet
ar Khomeini, bet jų vis dar likę, o
kartu ir mitų apie tai, kokios yra ir
gali būti diktatūros.

Vienas iš mitų apie diktatūras
yra tas, kad diktatorius gali valdyti
vienas. Žmonių sąmonėje gyvas įsi-
vaizdavimas, esą vienvaldis vadovas
sėdi savo į Kremlių panašiuose rū-
muose arba neskoningoje, prabangio-
je viloje ir tvirta ranka valdo šalį.

Pasak žinovų, tikrovė kiek kito-
kia, nes diktatorius turi ne tik įsaki-
nėti ir bauginti, bet ir daryti tai, ką
daro visos kitos pasaulio vyriausy-
bės ir jų vadovai: rinkti mokesčius,
kontroliuoti sienas, kurti įstatymus,
jaudintis dėl ekonomikos pakilimų ir
nuosmukių, taigi jis negali to daryti
vienas.

Valdyti valstybę paprastai pade-
da armija biurokratų, verslininkų,
politikų ar profesinių sąjungų atsto-
vų. Diktatoriaus darbas yra visus
juos padaryti laimingus, kad šie ir to-
liau jam tarnautų. Vieni diktatoriai
ir jų režimai to pasiekia masiškai
žmones priimdami į vieną ,,valdan-
čiąją” partiją, kiti renkasi karinės
chuntos variantą, na, o treti remiasi
klanais, etninėmis grupėmis ar gen-
timis.

Svarbiausia – rasti ištikimųjų,
kurie, vedami vienokių ar kitokių
tikslų, norėtų tarnauti diktatoriui, jo
šeimai, o vėliau – jo palikuonims.

Dar vienas mitas, lydintis auto-
kratus ir diktatorius, yra tas, esą di-
džiuliai žmonių protestai prieš vieną
ar kitą žmogų, sistemą ar ideologiją
gali išjudinti diktatūros pamatus.

Tiesa, 1989 metų revoliucijos Ry-
tų Europoje vyko būtent taip. Daugy-
bė žmonių išėjo į gatves ir tarsi jūros
banga nušlavė režimus Prahoje, Vil-
niuje, Varšuvoje ar Budapešte.

Žmonių jėgos pabūgo ir Ferdi-
nand Marcos Filipinuose, bet jų neiš-
sigando Kinijos komunistų partija,
kai 1989 metais Tiananmenio aikštė-
je sutraiškė Kinijos disidentų viltis
apie kitokią santvarką.

1956 m. Budapešte sovietai taip
pat dar nebuvo pasiruošę atiduoti
valdžios demokratams, o Birmos 2007
m. Šafrano revoliucija nepakeitė nie-
ko, tik padidino politinių kalinių
skaičių šalies kalėjimuose. Tas pats
nutiko ir 2009 m. Irano Žaliosios re-
voliucijos aktyvistams.

Taigi, žmonės ne visada gali nu-

versti diktatūras. Kodėl? Svarbu,
kiek žmonių išeina į gatves ir tai, ar
diktatūrą palaiko sąjungininkai ša-
lies viduje bei užsienyje.

Vargu ar H. Mubarak būtų išsi-
gandęs protestuotojų Kairo aikštėse
ir gatvėse, jei kariuomenė nebūtų
stojusi į jų pusę. Sunkiau nuversti
tuos režimus, kurie remiasi ideologi-
ja ir paklusnių valdininkų armija,
lengviau tuos, už kurių nugarų stovi
armija ir jos generolai, galintys bet
kurią akimirką persigalvoti.

Kartais diktatoriaus ir režimo
žlugimą paspartina tarptautinių teis-
mų sprendimai ar bankų sąskaitų už-
šaldymas Šveicarijos bankuose.

Egzistuoja mitas, kad įžūlius ir
žiaurius diktatorius nuversti sun-

kiau nei tuos, kurie yra ne tokie
nuožmūs. Pasak politikos žinovų, tai
gali būti tiesa.

Dar Prancūzijos revoliucijos da-
lyviai suprato, kad režimui pavojin-
giausios dienos ateina tada, kai jis
mėgina persitvarkyti. Tai buvo ak-
tualu XVIII a., tai svarbu ir šiandien.

Serbijos, Kirgizijos, Egipto vado-
vai ir jų režimai žlugo tada, kai buvo
mėginama šį tą pakeisti savo valsty-
bėje ir savo valdyme. Kodėl jie tai da-
rė? Ogi todėl, kad būti diktatoriumi
šiandien yra kur kas sunkiau nei
anksčiau. Informacijos jūros nebega-
lima užtvenkti, nebeįmanoma užda-
ryti žmonių ir uždrausti jiems žinoti.

Vis sunkiau pasiteisinti prieš sa-
ve ir pasaulį, kad valstybę valdai
griežtais metodais, nes to reikalauja

„būtinoji gintis”. Todėl daug auto-
kratinių vadovų mėgina pamėgdžioti
„demokratinius pokyčius”. Kai ku-
riems jų, kaip antai Rusijos vado-
vams, tai pavyksta, na, o kiti – žlunga.

Išlieka tik tokie, kurie nenori
nieko keisti, pertvarkyti ir žinoti:
Birmos, Šiaurės Korėjos, Turkmėnis-
tano diktatoriai dar gyvena praeito
amžiaus nuotaikomis, tiesa, žinovai
spėja, kad ir jų dienos jau suskai-
čiuotos.

Dar vienas mėgstamas diktato-
rių žaisliukas – asmenybės kultai.
Vargu ar Šiaurės Korėjos žmonės ti-
ki, kad jų vadovas moka valdyti gam-
tos stichijas, o libiai su šventu pamal-
dumu skaito savo vadovo Žaliąją kny-
gą. Turkmėnai nebūtinai tiki, kad jų

buvusio vadovo „religiniai raštai” at-
stoja Bibliją, bet visi šie reiškiniai –
egzistuoja.

Politikos specialistai sako, kad
asmenybės kultai, mitai – narcisis-
tiniai kūriniai, kurie reikalingi tam,
kad diktatoriaus priešininkams būtų
sunkiau išmušti jį ir mulkinamą tau-
tą iš vėžių.

Mitai drausmina, mitų kūrimas
ir paklusimas jiems – žemina. Būtent
tai suprato Stalin, pirmas žmogus, to-
bulai įvaldęs asmeninio mito apie sa-
ve galią. Pažemintus žmones valdyti
lengviau, manė Stalin, taip mano ir
daugelis dabartinių vadovų.

Tiesa, asmenybės kultas kartais
kelia problemų, daugiausia tiems,
kurie ateina po „karaliaus saulės”.
Diktatoriaus „sosto” paveldėtojai tu-

ri arba diskredituoti pirmtaką, arba
sugalvoti dar geresnį asmenybės
kultą. Bet ką daryti būsimam Šiaurės
Korėjos vadovui Kim Jong Un, kai
nacionalinė televizija jau paskelbė,
kad jo tėvas gali išvykti labai toli...

Kartais manoma, kad diktatoriai
ir nedemokratinių režimų atstovai
kritinėmis ekonominėmis aplinky-
bėmis tvarkosi geriau nei demokrati-
nių šalių vadovai.

Toks manymas ypač gajus dabar,
kai pasaulį ištiko ekonominė krizė, o
Kinija, kurią valdo demokratijos ne-
mėgstantys komunistai, – klesti. Ža-
vėjimasis Kinija ir jos „tvirta vienos
partijos ranka” jau persimetė ir į Va-
karų žiniaskaidos puslapius, bet ži-
novai teigia, kad tai – dūmų uždanga.

Nėra jokių įrodymų, kad dikta-
tūros ekonominio sunkmečio metu
tvarkosi geriau nei demokratijos.
Praėjus daugybei metų baisu skaityti
pagyras kruvino Čilės režimo archi-
tektui Pinochet, esą jo režimas, kad
ir šlykštus, bet ekonomiškai naudin-
gas. Istorija parodė, kad tokie pagyrų
žarstytojai klydo.

Ekonominiai sprendimai, ku-
riuos priima diktatūros, nebūna ge-
resni nei tie, kuriuos kasdien mato-
me, tiesiog mes negirdime besiskun-
džiančių ten gyvenančių žmonių bal-
sų. O kartais, kaip Šiaurės Korėjos
atveju – iš bado mirštančių žmonių
aimanų.

Naivu tikėtis, kad vienas žmogus
arba vienas režima gali „perkąsti”
kietą pasaulinės ekonomikos riešutą.

Naujosioms technologijoms už-
kariaujant pasaulį, prabilta apie tai,
kad ,,Facebook”, ,,Twitter” ir mobilie-
ji telefonai gali sugriauti diktatūras
arba bent palengvinti revoliucijas.

Žinovai, ypač stebėdami „Arabų
pavasario” įvykius, sutinka, kad mo-
derniosios technologijos padeda su-
sisiekti, organizuotis ir greičiau
imtis veiksmų, bet naivu tikėtis, kad
tai gali pakeisti ,,klasikines” revoliu-
cijas, nes revoliucijos veiksmingos
tik tada, kai vieningos ir gyvos.

Režimai ir diktatoriai taip pat
nesnaudžia, todėl moderniosios tech-
nologijos, kaip kažkada užtvaros Pa-
ryžiaus centre, gali atsisukti ir prieš
revoliucionierius. Tuos, kurie naudo-
jasi moderniomis technologijomis,
lengva susekti, štai kodėl ,,Facebook”
dar negali pakeisti senų, bet patik-
rintų protesto, streiko, mitingo ar ba-
do akcijos metodų.

Pagal ,,Foreign Policy” informa-
ciją parengė Jūratė Važgauskaitė

Bernardinai.lt
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Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Lenkams lietuvių kalbos egzaminas nebus atidėtas 

Lietuvos jūreiviai palikti nežinioje 

Stambulas (BNS) – Turkijos
šiaurės vakarų regioną gegužės 19 d.
supurčius stipriam žemės drebėji-
mui, žuvo mažiausiai du žmonės,  dar
79 buvo sužeisti. 

Kandilio seisminės stoties duo-
menimis, 5,9 balo žemės drebėjimas
smogė vakare, jo epicentras buvo Si-
mavo vietovėje, už 80 kilometrų į
pietvakarius nuo Kiutahijos miesto.
Požeminiai virpesiai taip pat buvo
juntami pastatuose toliau į šiaurę
esančiame didžiausiame Turkijos
mieste Stambule ir kituose šalies va-

kariniuose rajonuose.
Per žemės drebėjimą sugriuvo

tuščias universiteto pastatas, kai ku-
riuose namuose išdužo langai. Tele-
vizijos laidose buvo matyti, kaip Kiu-
tahijos gyventojai nervingai laukia
gatvėse, išbėgę į lauką pradėjus siū-
buoti žemei. 

Turkiją raižo dideli tektoniniai
lūžiai, o silpni požeminiai smūgiai
juntami beveik kasdien. Tuo tarpu
per du stiprius žemės drebėjimu 1999
m. šiaurės vakarinėje šalies dalyje
žuvo daugiau nei 20,000 žmonių.

Vilniaus pedagoginis universitetas keis pavadinimą

Vilnius (ELTA) – Gegužės 19 dieną
populiariam atlikėjui, Nacionalinės
premijos laureatui Vytautui Kernagiui
būtų sukakę šešiasdešimt. Ta proga Vil-
niuje, Kaštonų gatvėje, ant namo, ku-
riame gyveno artistas, atidengta pa-
minklinė lenta. Jubiliejui skirtų iškil-
mingų renginių sąrašą vainikavo ,,Be-
protiškai fantastiškas Vytauto Kernagio
60-mečio koncertas”, kurį tiesiogiai
rodė Lietuvos televizija. 

Maestro artimieji yra įkūrę Vytauto
Kernagio fondą, kurio viena iš pasi-
rinktų veiklos sričių – teikti pagalbą
sergantiesiems vėžiu. V. Kernagis po
sunkios ligos mirė 2008 m. kovo 15 d.,
eidamas 57-uosius metus, palaidotas
Vilniaus Antakalnio kapinėse, Meni-
ninkų kalnelyje. ELTA nuotr.

Abejojama CŽV kalėjimų tyrimo kruopštumu 

Minskas (BNS) – Buvusiam kan-
didatui į Baltarusijos prezidentus
Vladimir Nekliajev teismas skyrė 2
metų laisvės atėmimo bausmę, jos
vykdymą atidedant dvejiems me-
tams, buvęs kandidatas Vitalij Ry-
maševski irgi gavo 2 metus, bausmės
vykdymas atidėtas taip pat 2 me-
tams.

Teismas pripažino V. Nekliajev ir
V. Rymaševski kaltais pagal Balta-
rusijos baudžiamojo kodekso 342
straipsnį  – ,,grupinių veiksmų orga-
nizavimas, pažeidžiantis visuomeni-
nę tvarką, arba aktyvus dalyvavimas
juose”. 

V. Nekliajev buvo paleistas teis-

mo salėje. Buvęs kandidatas į Balta-
rusijos prezidentus V. Nekliajev pa-
reiškė, kad pakankamai švelnus nuo-
sprendis jam skirtas dėl jo šalininkų
bei JAV ir Europos Sąjungos  palai-
kymo.

,,Jeigu nebūtų JAV ir ES para-
mos, tai prieš jus dabar nestovėčiau,
o sėdėčiau dabar  KGB tardymo izo-
liatoriuje ir atsakinėčiau į vieną ir tą
patį klausimą: ‘Kokiai šaliai šnipi-
nėju?’”, – sakė V. Nekliajev žurnalis-
tams po paskelbto nuosprendžio.

Agentūros ,,Interfax” korespon-
dento vertinimu, prie teismo pastato
buvo susirinkę 200–300 žmonių.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus peda-
goginis universitetas keis pavadini-
mą į Lietuvos edukologijos universi-
tetą. Tam pritarė Seimas.

Švietimo, mokslo ir kultūros ko-
miteto pirmininkas Valentinas Stun-
dys yra pabrėžęs, kad siekis keisti
universiteto pavadinimą yra paties
universiteto bendruomenės sprendi-
mas. Seimo patvirtintame universite-
to statute pažymėta, kad Lietuvos
edukologijos universitetas yra se-
niausia ir tradicinė pedagogus ruo-

šianti Lietuvos aukštoji mokykla,
įsteigta 1935 m. Lietuvos Respublikos
prezidento Antano Smetonos pa-
skelbto Pedagoginių institutų įstaty-
mo pagrindu. 

Šiandieninis universiteto tikslas
yra visuomenės švietimas, pagrįstas
šiuolaikine ugdymo filosofija ir nau-
jausiomis mokslo žiniomis, pedago-
gų mokslininkų ir taikomosios moks-
linės veiklos specialistų ruošimas
Lietuvos ir pasaulio rinkai.

Vilnius (BNS) – Spėjamų CŽV
kalėjimų vietas Lietuvoje lankę Eu-
ropos Tarybos (ET) tyrėjai pareiškė
abejojantys, ar ikiteisminis tyrimas
buvo atliktas pakankamai kruopščiai.
Komiteto nariai taip pat pareiškė ne-
santys įsitikinę, kad jiems suteikta
visa galima informacija apie atliktą
tyrimą. ET komitetas ataskaitoje nu-
rodo aplankęs parlamentiniame ty-
rime minimus du objektus, tačiau
juose nebuvo nieko, kas liudytų apie
kalinimą. 

Komiteto nariai taip pat sukriti-
kavo prokurorų sprendimą pradėti
tyrimą dėl galimo pareigūnų pikt-

naudžiavimo – komiteto nuomone, iš
pat pradžių turėjo būti aiškiai pasa-
kyta, kad tiriamas galimas neteisėtas
žmonių laikymas ir blogas elgesys su
jais Lietuvos teritorijoje.

Paviešinus dokumentą, Lietuvos
pareigūnų elgesį dar kartą sukritika-
vo ir tarptautinė nevyriausybinė or-
ganizacija ,,Amnesty International”.
Organizacijos atstovė pareiškė, kad
tinkamam tyrimui pritrūko politinės
valios, ir paragino prokuratūrą pra-
tęsti tyrimą. ,,Mes tikime, kas ES pa-
darys spaudimą Lietuvos Vyriausy-
bei elgtis tinkamai”, – sakoma ,,Am-
nesty International” pranešime.

Ispanijoje vyksta protestai prieš nedarbą 

Bus renkamas naujas TVF vadovas

Paskelbtas nuosprendis buvusiems 
kandidatams į Baltarusijos prezidentus 

Vilnius (ELTA) – Lenkų atsto-
vams reikalaujant vėliau negu 2013
metams atidėti lietuvių kalbos egza-
miną, premjeras Andrius Kubilius
sako, kad tai padaryta nebus.

Tuo tarpu gegužės 19 d. apie 500
žmonių Vilniuje, prie Švietimo ir
mokslo ministerijos, susirinko į pro-
testo akciją, kurioje buvo reiškiamas
nepasitenkinimas naujuoju Švietimo
įstatymu. Lietuvos lenkų mokyklų
tėvų forumo surengtame mitinge

žmonės reikalavo didesnių galimy-
bių savo vaikams Lietuvos mokyk-
lose mokytis lenkų kalba. 

Lenkai kritikuoja neseniai pri-
imto Švietimo įstatymo nuostatas,
kuriomis plečiamas dėstymas lietu-
vių kalba tautinių mažumų mokyk-
lose ir nuo 2013 metų lietuvių bei tau-
tinių mažumų mokyklų abiturien-
tams suvienodinamos lietuvių kal-
bos egzamino užduotys.

Turkiją supurtė žemės drebėjimas 

Vilnius (BNS) – Šeši Lietuvos ir
trys Rusijos piliečiai laive ,,Asari”,
stovinčiame prie Peru krantų, palik-
ti nežinioje. Senka gėlas vanduo ir
degalai, atlyginimai nemokami, o vil-
čių grįžti į namus niekas nesuteikia.

Žvejybos laivas ,,Asari” iš Klai-
pėdos išplaukė per Kūčias. Nuplau-
kus iki Lenkijos laivas sugedo, ten jį
ilgai taisė. Ispanijoje laivą vėl teko
taisyti. Kovo mėnesį ,,Asari” nu-
plaukė iki Pietų Amerikos. Tada ir
prasidėjo nerimą keliantys dalykai.
Ėmė vėluoti maisto atsargų papildy-

mas, trūkti degalų, geriamojo van-
dens. Laivo šeimininkas nustojo mo-
kėti atlyginimą. Tris mėnesius palau-
kę jūreiviai suprato, kad kažkas ne-
gerai. Dabar jie bando susisiekti su
savo darbdaviu, kad jis juos grąžintų
namo, kaip privalo padaryti pagal
sutartį, bet jis to nesiruošia daryti.

Laivą yra išsinuomojęs Saulius
Staškus, bet jis nėra įsiregistravęs
Lietuvos jūrininkų sąjungoje. Jūrei-
viai sutartį pasirašė su bendrove
,,Beringer”, jos rasti taip pat nepa-
vyksta.

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
jungos (ES) šalys pradėjo diskusijas
dėl kandidato į Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) vadovus, Dominique
Strauss-Kahn pranešus apie atsista-
tydinimą iš TVF vadovo pareigų dėl
sekso skandalo. 

Europos Komisija (EK) teigė, kad
kitas TVF vadovas turėtų būti iš ES.
,,Tautybė nėra sėkmės užtikrinimas.
Tiesiog ES šalys nusprendė, kad nau-
jas vadovas turėtų būti puikiai susi-
pažinęs su ES šalių reikalais bei pag-
rindinėmis nuostatomis”, – teigė EK
atstovė. Daugiausia galimybių užim-
ti TVF vadovo pareigas turi Prancū-
zijos finansų ministrė Christine La-
garde.

New York teismas sutiko paleisti
iš kalėjimo buvusį TVF vadovą, ku-
ris buvo suimtas dėl įtariamos lyti-

nės prievartos, tačiau nurodė, kad jis
turės likti namų arešte, visą parą
saugomas ginkluoto sargybinio, taip
pat turės sumokėti milijono dolerių
užstatą grynaisiais pinigais. Teisėjas
taip pat nurodė D. Strauss-Kahn įsi-
gyti 5 mln. dol. užstato draudimą, dė-
vėti elektroninę sekimo apyrankę ir
atiduoti visus kelionės dokumentus. 

New York didžioji komisija pa-
tvirtino visus septynis kaltinimus,
kurie buvo suformuluoti, kai 62 metų
D. Strauss-Kahn gegužės 14 d. buvo
suimtas dėl įtariamos lytinės prie-
vartos prieš vieną kambarinę New
York viešbutyje.

,,Pagal Amerikos įstatymus, šie
kaltinimai yra nepaprastai rimti”, –
po teismo posėdžio sakė apygardos
prokuroras Cyrus Vance. 

Madridas (BNS) – Ispanijoje
visą savaitę tūkstančiai žmonių pro-
testavo prieš ekonominę krizę ir di-
delį nedarbą. Didžiausias mitingas
vyko Madrido centre. 

„Jie tai vadina demokratija, ta-
čiau jos nėra”, – skandavo protestuo-
tojai. Protestai taip pat vyko Barse-
lonoje, Valensijoje ir Bilbao. Į juos
per internetą žmones sukvietė pro-
testo judėjimas „Tikra demokratija
dabar!”, kuris išgarsėjo per naktį,
kai praėjusią savaitę surengė mitin-
gus 50 miestų. 

Ispanijos ministras pirmininkas
Jose Luis Rodriguez Zapatero teigė
suprantąs demonstrantus. Politikai
esą turėtų juos išgirsti. Kartu socia-

listų premjeras paragino žmones da-
lyvauti sekmadienį vyksiančiuose
vietos valdžios rinkimuose. Ispanijos
rinkimų komisija uždraudė visas sa-
vaitgalį organizuojamas demonstra-
cijas šalyje. Protesto judėjimas para-
gino piliečius ir šeštadienį išeiti į
gatves reikalauti socialinių ir politi-
nių pertvarkų. 

Ispanijoje kas penktas darbingo
amžiaus žmogus neturi darbo. Jau-
nimo nedarbas siekia net 40 proc. Dėl
didelių skolų vyriausybė vykdo
griežtą taupymo politiką: buvo su-
mažintos valdininkų algos, įšaldytos
pensijos, palengvintas atleidimas iš
darbo.



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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Su A. Vilčinsko daino mis
grįžkime į Lietuvą 

Kai koncertas po JAV lietuvių
bendruomenes rengiantis dainų au -
to rius ir atlikėjas Arvydas Vilčins-
kas koncertų salėse uždainuoja savo
po  puliariausią Sąjūdžio laikų dainą
,,Grįž tu namo’’, abejingų nelieka.
Kaž kam nurieda ašara, kažkam sug-
rįžta prisiminimai, ir prieš akis išky-
la istoriniai vaizdai: Baltijos kelias,
pirmuosius žingsnius žengianti ne -
priklausoma Lietuva ir nukritę prie-
spaudos pančiai.  

Po daugelio metų tylos į sceną
grįžęs A. Vilčinskas daugelio iki šiol
vadinamas laisvės dainiumi, o muzi -
kinės atlikėjo veiklos pristatinėti ne -
reikia. Jau daugiau nei dvidešimt
kon certų Amerikoje surengęs daini -
ninkas net tris savo koncertus skiria

Čikagos lietuviams – dvi pilnos resto -
ranų ,,Kunigaikščių užeiga’’ ir ,,Two
Rivers’’ salės pastūmėjo surengti Či -
kagoje dar vieną koncertą. Jis vyks
Pasaulio lietuvių centre Lemont ge -
gužės 29 dieną, sekmadienį, po Mišių. 

Po to atlikėjo dar laukia du kon-
certai Indianapolis ir Detroit mies  -
tuose, o tada po daugelio emigracijos
me tų A. Vilčinskas grįžta gyventi į
Lietuvą.

Klausytojai dainų nepamiršo

Koncertines keliones po JAV lie -
tuvių bendruomenes dar pernai
gruo džio mėnesį pradėjęs A. Vilčins -
kas tikina pats nesitikėjęs tokio šilto
žmonių priėmimo ir palaikymo.  

Senas ir naujas dainas beveik
dviejų valandų koncertinėje progra -
moje dainuojantis Arvydas įsitikino,
kad klausytojai nėra pamiršę ne tik
pagrindinės jo dainos ,,Į Lietuvą’’,
bet ir kitų – ,,Medinis dievas’’, ,,Mano
mei lės vasara’’, ,,Laiškas į Lietuvą’’.  

,,Džiaugiuosi ir todėl, kad klau -
sy tojai šiltai priima ne tik senas, bet
ir naujas mano dainas. Tai įkvepia
kurti ir toliau’’, – pasakojo atlikėjas,
tik pernai metų pabaigoje išleidęs
nau ją savo dainų albumą „Po 20
metų”. 

Kviečia į spalvų renginį

A. Vilčinsko koncertai nuo kitų
skiriasi tuo, kad yra spalvingi, o dai-
nos iliustruojamos ir video me džia-
ga. Į koncertus A. Vilčinskas vežasi
ir didžiulį ekraną, kuriame koncerto
metu rodomi įvairūs vaizdai.  

Žiūrovai gali pamatyti ir prieš
daugelį metų filmuotus kadrus, kai

Arvydas kartu su savo sūnumi dar
Lietuvoje dainavo savo vizitine korte-
le tapusią dainą ,,Į Lietuvą’’, taip pat
žiūrovams pristatoma ir įvairi kita
filmuota medžiaga, Lietuvos nuo-
traukos, kompiuteriniai efektai. Savo
koncertinei programai A. Vilčinskas
pats režisavo apšvietimą, todėl kiek -
viena daina yra pateikiama skirtin-
gai.  

,,Į visą koncertinę aparatūrą:
garsą, apšvietimą, lazerius, video
pro jektorių ir ekraną – investavau
tikrai nemažai, ir džiaugiuosi, kad ši
mano investicija atsiperka, o žmo -
nėms koncertai palieka gerą įspūdį.
Norėjau padaryti taip, kad koncertai
būtų kažkuo išskirtiniai, kad žmonės
jų nepamirštų vos tik užvėrę salės
duris’’, – pasakojo muzikantas. 

Smagu ir tai, kad į koncertus

ren kasi labai įvairaus amžiaus žiūro -
vai: nuo jaunimo iki garbaus am -
žiaus žmonių, o koncertinė progra-
ma tinka ir pasišokti. 

Didžiausia investicija – jausmai

Amerikoje A. Vilčinskas jau kon-
certavo ir vakarų, ir rytų pakrantės
lietuviams, taip pat jo koncertai vyko
ir vidurio Amerikoje.  

,,Tokio renginio pas mus dar ne -
buvo. Tai buvo pats gražiausias kon-
certas’’, – tokie atsiliepimai atsivijo
iš visų bendruomenių. Gerų žodžių
negailėjo California, Oregon, Texas,
Florida, Connecticut, Atlanta, Mas-
sa chusetts, New York ir kitų JAV lie-
tuvių bendruomenių atstovai.  

Ir tai – natūralu. Į koncertinę
pro gramą, kurią gegužės 29 dieną pa -
matys ir Čikagos lietuviai, įdėta ne
tik daug laiko, ne tik daug investuo-
ta. Tai – programa, kurios didžiausia
ir svarbiausia investicija buvo min-
ties polėkis, svajonės, jausmai, tikėji-
mas ir viltis.  

Todėl jei mylite Lietuvą, jei pasi-
ilgote Lietuvos, kviečiame Jus į Tė -
vynę sugrįžti dainomis. Galime paža -
dėti – klausydami A. Vilčinsko dainų
Jūs bent akimirkai tikrai sugrįšite į
Lietuvą. Į tą, kurią mylite. Į tą, kurią
sapnuojate. Į tą, kurioje būti gera. Į
tą, kurios pasiilgote. 

Laukiame Jūsų Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont gegužės 29 d., sek-
madienį, 1 val. p. p.

Jurgita Savickaitė – žurnalistė iš
Lietuvos, nuo šių metų sausio mėnesio
organizuojanti A. Vilčinsko koncertus
Amerikoje. 

JURGITA SAVICKAITĖ

Arvydas Vilčinskas.                                                                              DDaarriiaauuss  KKuuzzmmiicckkoo nuotr.



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

Sudoku Nr. 38 atsakymai

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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www.draugas.org

IEŠKO DARBO

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti atos-
togų. Tel. 708-527-2144.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. Gali
pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-492-
8795.

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

* Atsakinga ir darbšti 54 metų moteris ieško
pagyvenusių žmonių slaugos darbo su gyvenimu.
Didelė patirtis, legalūs dokumentai, vairuoja. Gali
dirbti bet kurioje valstijoje. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-271-3876.

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

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

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

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

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

,,Draugo” sudoku Nr. 37 teisingai išsprendė ir atsakymus atsiuntė: 

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

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 075 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@
draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

DIDySIS nAuDOtų DAIKtų 
IŠPARDAVImAS 

šeštadienį, gegužės 21 d. nuo 9 v. r. iki
4 v. p. p. ir sekmadienį, gegužės 22 d.

nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p. 
Francis W. Parker School, Lincoln Park,

2233 N. Clark St., Webster. Įvairūs daiktai
kiekvienam, žaislai, elektros prekės, bal-
dai, meno dirbiniai ir daug daug visko.

Parduodame tik už grynus pinigus.
Info tel. 773-797-5516

Eufemija E. Steponis, gyvenanti Seven Hills, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Vytas Raudys, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.



Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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4545 WEST 63rd STREET  • CHICAgO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

DF Pavasario vajaus įnašai

Ir ką jie turi bendro?  Gegužis – poezija, klasika, kultūra. Visa tai randame
ir  ,,Draugo” laikraštyje. Draugo fondo tikslas – išlaikyti ,,Draugą”, per jį
pasiekti laikraščio skaitytojų širdis. Poezijos žodyje sutelkiama daug

spalvų. Niekas dabar neorganizuoja poezijos popiečių, bet apsčiai poezijos ga-
lime rasti ,,Draugo” šeštadieniniame kultūriniame priede.

Gegužės poezija, klasika įkvepia mus ir neleidžia nuobodžiauti po ilgų
žiemos mėnesių. ,,Drauge” įvairaus amžiaus  kultūrininkai ir rašytojai yra
pastebimi  ir įvertinami.  ,,‘Draugo’ lietuviukuose” yra pastebėtas ir įvertin-
tas jaunimas, čia spausdinami jų rašiniai. Kiekviename parašytame žodyje
slypi žmogaus siela, nesvarbu, ar  jis mažas, ar jau suaugęs. Skaitant And-
riaus Kriaučiūno rašinius apie išvykas, jau galima pastebėti jo mąstymo sti-
lių, gyvenimo būdą, jauno vaikino išminties lobį. 

Norisi paprašyti ir pakviesti visą lietuvišką jaunimą skaityti ir rašyti į
,,‘Draugo’ lietuviukus”, o tėvelius skatiname užsiprenumeruoti laikraštį
,,Draugas”. Jaunimą reikia pratinti skaityti ir rašyti lietuviškai. Tai mūsų
lietuviška atžala, mūsų ateitis. 

Rašydami testamentus, nepamirškime dalį turto paskirti Draugo fondui.

Čekius rašyti – Draugas Foundation ir siųsti adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

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

Draugo fondas ir 
romantiškasis gegužis

Su 500 dolerių:
Omaha Community Foundation,

per Dana Praitis, garbės narė, iš vi-
so 3,500 dol., Omaha, NE

Viltis Jatulienė, garbės narė, iš
viso 1,000 dol., Woodland Hills, CA

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės na-

rys, iš viso 15,200 dol., Sterling Hts.,
MI

Antanas ir Viktorija Valavičiai,
garbės nariai, iš viso 5,500 dol.,
Chicago, IL

Mindaugas ir Violeta Gedgaudai,
garbės nariai, iš viso 3,300 dol.,
Newhall, CA

Kun. Vytas Memėnas, garbės
narys, iš viso 1,700 dol., Joliet, IL

Su 100 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 3,100 dol., N. River-
side, IL

Viktoras A. Kuraitis, iš viso 100
dol., Mokena, IL

Romualda Johnson-Rynne, iš vi-
so 100 dol., Crete, IL

Su 50 dolerių:
Ona Motiejūnienė, garbės narė,

iš viso 2,250 dol., Prescott, AZ
Aldona Kavaliūnienė, iš viso 300

dol., Waukegan, IL
Su 25–20 dolerių:
Maria Barr-Barienė, iš viso 220

dol., Chicago, IL
Mary Burba, iš viso 50 dol., In-

dian Head, IL
Veronika Colsmann, iš viso 40

dol., Barrington, IL
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams už aukas.

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

PASLAUgOS

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

Oak Lawn 1 bdr. apt. balcony.
Close to metra. 

Call 708-269-3486
or 708-598-5798

IŠNUOMOJA

SIŪLO DARBą

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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Mokyklinė olimpiada 
„Skambėk, lietuviškas žodi!’’

Kasmet, baigiantis mokslo me -
tams, Ragainėje dirbantys lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytojai
rengia mokykloje lietuvių kalbos
olim piadą, kurioje dalyvauja visų
klasių mokiniai. Tai tarsi ataskaita
už visus mokslo metus.

Šių metų mokyklinėje lietuvių
kalbos olimpiadoje dalyvavo visų
kla sių mokiniai. Eilėraščiai moki -
niams buvo parinkti mokytojų pagal
jų amžių. Kiekviena mokytoja iš savo
klasių atrinko po 4–6 geriausius mo -
kinius, kurie varžėsi dėl prizinių vie -
tų ir teisės dalyvauti regioninėje lie -
tuvių kalbos olimpiadoje Įsrutyje.

Lietuvių kalbos olimpiada Ra-
gai nės vidurinėje mokykloje prasi-
dėjo mokytojos Liucijos Glinskienės
dek lamuojamomis eilėmis apie Lie-
tuvą:

Kažkur Europos vidury prie
Baltijos smėlėtos

Sau dainą suokia vyturys ir
kalvos ten smėlėtos.

Tenai šalis mūs mylima –
ji Lietuva vadinas.

Lig ašarų man artima žiedais
ramunių ji pasidabinus.

Gandrai iš tolimų kraštų 
į Lietuvą pargrįžta,

Nes jiems čia taip ramu, ramu,
čia meile trykšte trykšta.

Šių eilių klausėsi 16 konkurso
da lyvių, mokinių tėvai, klasių moky-
tojos, kiti moksleiviai, atėję pak-
lausyti savo draugų. Olimpiadą vedė
mokytoja Liucija Glinskienė. Atran-
kos į srities olimpiadą komisiją su-
darė lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytojai Vida Martišauskienė, Fe-
liksas Ali mas, Zina Budginienė, di-
rektoriaus pavaduotoja L. Ivanova,

tėvų atstovas J. Rupšas.
Olimpiadą pradėjo I klasės moki -

niai, kuriuos paruošė mokytoja V.
Martišauskienė. Toliau klausėmės II
klasės mokinių (mokytoja Z. Budgi -
nienė), III klasės mokinių (mokytoja
L Glinskienė), IV klasės mokinių
(mokytoja Z. Budginienė) ir vyresnių
klasių mokinių, paruoštų mokytojo
J. Glinskio. Iš jautrių vaikiškų šir-
delių išgirdome eiles apie Lietuvą,
gamtą, vaikystę, mamą, Velykas, Tė-
vynę. Mo kiniai deklamavo Maironio,
A. Matučio, K. Kubilinsko, P. Stra -
vinskaitės, J. Erlicko, V. Bladykaitės,
S. Nėries ir kitų poetų eilėraščius. 

Ragainės pedagogai dėkojo olim -
piados dalyviams, apdovanodami
juos spalvingais Padėkos raštais, at-
minimo dovanėlėmis ir lietuviško -
mis knygutėmis. Kiekvienas konkur-
so dalyvis prisiminimui gaus po nuo-
trauką. Olimpiados dalyvių bendra
nuotrauka pasirodys spaudoje.

Į srities olimpiadą Įsrutyje, ko-
misija atrin ko du geriausiai pasiro-
džiusius da yvius: tai 4b klasės mo-
kinę Čuviliną Keniją, kuri dekla-
muos Vytės Nemu nėlio eilėraštį „Te-
ta’’ (mokyt. Zina Budginienė) ir 10b
klasės mokinę Kristiną Simonavičiū-
tę – Kosto Kor sako eilėraštį „Lietu-
vos žemėlapis’’ (mokyt. Liucija
Glinskienė). Kristina dalyvaus ir
lietuvių kalbos gramati nių užduočių
konkurse. Visi nuošir džiais ploji-
mais palinkėjo regioninės olimpia-
dos dalyviams geriausios sėkmės.

Už paramą organizuojant mo -
kyk linę olimpiadą ir galimybę nu -
pirkti vaikams dovanėles ir knygeles
nuoširdžiai dėkojame užjūrio lietu -
viams ir Čikagos Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijai.

Zina Budginienė ir Jonas Glins-
kis – Karaliaučiaus krašto Ragainės 2
vid. mokyklos  lietuvių kalbos ir etno-
kultūros mokytojai.

ZINA BUDGINIENĖ

JONAS GLINSKIS

A † A
VINCUI MIKALONIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną EMILIJĄ, dukras
GAILUTĘ, GORETĄ, RASELĘ, jų šeimas, gimines ir
artimuosius.

Viešpatie, atiduodame Vincą į Tavo Tėviškas ran -
kas. Būk jam gailestingas ir priimk jį į savo globą,
kad jis galėtų būti Tavo artumoje ir šviesoje.

Kartu liūdime ir meldžiame Dievo globos seseriai
Miliutei, jos dukroms, anūkėliams ir šeimoms.

Onutė Banionienė
Jadzė Gedrimienė

Stasė Kazlauskienė

A † A
Kun. dr. ARVYDUI ŽYGUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo broliui VYTENIUI,
giminėms, artimiesiems ir drauge liūdžiu.

Jaunutis Puodžiūnas

A † A
BRONEI MATUZIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš-
kia me dukroms DAINA VITALIS, MARY GIANI
SMITH, giminėms ir artimiesiems.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

2011 m. gegužės 6 d. eidamas 85-uosius metus, po
sunkios vėžio ligos su žeme atsiskyrė ROMANAS
PUKŠTYS.

Nuliūdę liko: žmona Rasa, 3 sūnūs: dr. Andrius,
Edvardas ir Tomas su žmona, 3 anūkai, daug gimi-
nių ir pažįstamų.

Laidotuvės privačios.

LLiiuucciijjooss  GGlliinnsskkiieennėėss nuotr.
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„Kas žino, o gal gyvenimas tėra mirimas, o mirimas – bus gy -
venimas”.

Euripidis

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. gegužės 19 d. na-
muose Melrose Park, IL mirė

A † A
ONA RUGELIENĖ

Nuliūdę liko: dukterėčia Birutė Rudinski, sūnėnai Jonas, Ka -
zimieras ir Tomas Rudaičiai ir jų šeimos. Taip pat liūdi miela
Onu tė, kuri slaugė ir prižiūrėjo mūsų bran gią Podę.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 22 d. nuo 3 v. p. p.
iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuo se, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 23 d. Iš laidojimo na-
mų 9:30 val. ryto a. a. Ona bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
mi siją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamas šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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SKELBIMAI

SKELBIMAI

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..

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

��  Kviečiame visus  sekmadienį, gegu -
žės 29 d. atvykti į Mirusiųjų pagerbimo
dienos renginį Lietuvių tautinėse kapi -
nėse (8201 S. Kean Ave., Justice, IL
60458), kurios šiais metais švenčia
100 metų sukaktį. Pradžia 11 val. r.
Prisiminsime Anapilin išėjusius savo
šeimų narius, artimus draugus ir žymius
lietuvius. 

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savi -
nin  kų draugija gegužės 30 d. 1 val. p. p.
prie Steigėjų paminklo ruošia mirusiųjų

pagerbimo apeigas. Šv. Mišias aukos
vys  kupas R. Goedert, dalyvaus šauliai ir
kitos orga ni zacijos. Pa gerbsime visus,
išė jusius Ana pilin. Tą dieną visose kata-
likiškose kapinėse 10:30 val. r. vyks
Mišios už mirusius.

��  Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo pa -
rapi jos choras ir jo va dovė Jūratė Luk -
minienė kviečia prisijun g ti ir kitų parapi-
jų choristus bendrai giesmei 10:30 val.
r. šv. Mišių metu Šv. Kazimiero kapinė-
se. 

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas 

New York
2011 m. birželio 1 d. 6 val. v.
maloniai kviečia į menininko

Viktoro Mikučio
tapybos darbų parodą

„ S r a u t a s “
Renginys vyks Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate New York

420 Fifth Ave, 3rd Floor, 
New York, NY 10018

Apie dalyvavimą prašome pranešti 
el. paštu:  ny@urm.lt 

arba tel.  212-354-7840

Trečiadienį, gegužės 18 d. Jaunimo centre (Chicago) nuotaikingą koncertą surengė
Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblis ,,Dainava”.  Žiūrovai negailėjo plojimų
puikiai pasirodžiusiems dainininkams, šokėjams ir ansamblio kapelos muzikan-
tams.                                                                                       LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Mus pasiekė žurnalo ,,Bridges”
ge gužės mėnesio numeris. Ant virše-
lio – popiežiaus Jono Pauliaus II, da -
bar jau Palaimintojo Jonas Pauliaus
II, nuotrauka, kurio beatifikacija vy -
ko gegužės 1 d. Paskutinis viršelis
ski riamas M. K. Čiurlionio 100-o -
sioms mirties metinėms paminėti.

Gegužės mėnesio numeryje rašo-
ma apie Arvydą Sabonį, kurio vardą
amerikiečiai įtraukė į NBA Šlovės
muziejų. Skaitykite Kęstučio ir Bi -
rutės istoriją, papasakotą ,,Ginta ri -
nių šaknų” klubo (Philadelphia, PA)
narių Joyce ir Kęstučio Lukų, apie
dr. Jono Prunskio susitikimą su le -
gendiniu Dick Butkumi ir apie tai,
kaip niujorkiečiai šventė šv. Kazi -
mie ro dieną bei kitus straipsnius.

Besidominčius mūsų krašto ir
lietuvių, atvykusių gyventi į JAV,
istorija turėtų sudominti pasakoji-
mas apie Radavičių šeimą. Angelė
Vyšniauskaitė toliau mus supažindi
su Lietuvos etnografija, skaitytojai

supažindinami su įdomia paroda,
keliaujančia po JAV – ,,The first Lit-
huanians in Texas”.

Žurnalo ,,Fotogalerijoje” – pa-
žintis su Natick, MA miestu. 

Paruošė L. A. 

,,Bridges”

SSppaauuddooss  aappžžvvaallggaa

Balandžio 29 d. – Medelių dieną – Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, Maria High
School moksleivės ir Holy Cross ligoninės darbuotojai, pasimeldę už visą pasaulį ir
už visus jame gyvenančius, pasodino tris medelius seselių Motiniškųjų namų
kieme. Šis seselių kazimieriečių organizuotas medelių sodinimas vyko jau antrą
kartą.                                                                          SSeesseelliiųų  kkaazziimmiieerriieeččiiųų  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Prašome aplankyti 
mūsų svetainę 

www.kasiulai.lt 

Rasite parduotuvę rankdarbių
mėgėjams, kur gali te įsigyti prekių

mezgimui, nėrimui, 
skiautiniam, siuvinėjimui ir t. t. 

Daugiau informacijos 
tel. 949-829-8186

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: New
Britain CT LB (Juozas Liūdžius) $50;
Rose marie A. Ignash $7.50; dr. Ro-
mualdas ir Gražina Kriaučiūnai
$1,535 (iš to $500 Rožės ir Mykolo
Kriaučiūnų vardo stipendijai moks-
leiviui ateitininkui); 17 m. Andriaus

Kulio reabi litacijai Ona Šmitienė
$20; Birutė Vanžodienė $20; tęsiant
vaiko metinę paramą Jurgis Riškus
$360, Robert Damašauskas $100.
Labai ačiū. „Sau lutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont IL 60439, tel. (630) 243-
7275, el. paštas: tijunelis@sbcglo-
bal.net, tinklalapis: sunlightorp-
hanaid.org


