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Vilnius (BNS) – JAV atstovai iš
Energetikos ir Valstybės departa-
mentų, Amerikos gamtinių dujų aso-
ciacijos ir kitų nevyriausybinių or-
ganizacijų vasario 29 d. dalyvavo Vil-
niuje surengtoje tarptautinėje konfe-
rencijoje „Shale Gas and Oil as Po-
tential Game Changers in the Energy
Market in the Baltic States and
Poland”, kurioje buvo diskutuojama,
kaip skalūnų dujų technologijų pa-
žanga pakeitė padėtį JAV energetikos
rinkoje, kokios būtų šių dujų panau-
dojimo galimybės ir poveikis Lietu-
vos ir kitų regiono valstybių ekono-
mikoms.

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne
Derse pažymėjo, kad JAV remia šalių
pastangas siekti energetinio saugu-
mo kuriant rinkos principais grįstą

ir patikimą prieigą prie įvairių ener-
gijos tiekimo krypčių ir šaltinių. JAV
viliasi, jog šios pastangos padeda
siekti tarptautinių aplinkosaugos

tikslų ir tuo pačiu prisideda prie
pasaulinės ekonomikos stiprinimo,
todėl JAV vyriausybė remia šią ener-
getikos konferenciją.

Į Jungtines Valstijas atvyksta Švietimo ir mokslo ministras 
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Vilnius (LR Švietimo ir mokslo
ministerijos, ,,Draugo” info) – Šių
metų kovo 4–11 dienomis Lietuvos
švietimo ir mokslo ministras Ginta-
ras Steponavičius kartu su Lietuvos
aukštųjų mokyklų vadovų delegacija
lankysis Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. Ministras ir universitetų rek-
toriai pabuvos Washington, DC,
Houston, Boston, Čikagoje – lankysis
JAV Kongreso Švietimo komitete,
aukštosiose mokyklose, mokslo cent-
ruose. Apsilankymo tikslas – prista-
tyti Lietuvos mokslo ir studijų siste-
mą bei bendradarbiavimo galimybes. 

Švietimo ir mokslo ministras
dalyvaus apskritojo stalo diskusijose
su mokslininkais, akademinių ben-
druomenių atstovais, universitetų ir
mokslo centrų vadovais. 

Čikagoje, University of  Illinois
at Chicago, G. Steponavičius susitiks
su Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų
departamento vadovu Michal Pawel
Markowski, PLB Lituanistikos kated-
ros vedėju prof. Giedriumi Subačiu-
mi ir aptars lietuvių kalbos tolesnių
studijų galimybes šiame universite-
te. 

Ministras taip pat lankysis Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, Mai-
ronio lituanistinėje mokykloje susi-
tiks su mokytojais ir mokiniais. Pla-
nuojami susitikimai su Šiaurės Ame-
rikos lietuvių studentų sąjunga, Či-
kagos lietuvių bendruomene, apsi-

lankymas Jaunimo centre ir Litua-
nistikos studijų ir tyrimo centre. 

Kovo 11-ąją ministras dalyvaus
Lietuvos Respublikos gen. konsulato
Čikagoje ,,Navy Pier” organizuoja-
moje šventėje Nepriklausomybės
atgavimo dienai paminėti.

JAV, Lietuvos atstovai nagrinėjo skalūnų dujų panaudojimo galimybes

Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.                     Veidas.lt nuotr.

Duok, Viešpatie, kad piktosios dvasios įnirtimas ir siutimas, kad sugedusio
pasaulio pašiepimai ir per sekiojimai – niekas mūsų neiškreiptų ir neišvestų iš tie-
sos kelio ir kad niekada neatitrauktų nuo pradėtų Ta vo garbės darbų ir neatgrą-
sintų, ir kad niekad mus uolumo ugnies ne užslopintų.        – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Siekiant surasti kitus Lietuvos energijos išteklius, skalūnų dujos ir nafta yra galima
alternatyva gamtinėms dujoms iš šiuo metu vyraujančio tiekėjo, teigė Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Audronius Ažubalis (antras iš kairės). 

Londonas (Bernardinai.lt) – Lon-
dono lietuvių katalikų Šv. Kazimiero
bažnyčia per 100 metų nuo jos pasta-
tymo tapo Lietuvą įkūnijančiais
„tautos namais”, buriančiais drau-
gėn dar nuo XIX amžiaus Londone ir
Jungtinėje Karalystėje gyvenančius
tautiečius, teigiama Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministro
Audroniaus Ažubalio sveikinimo
laiške Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

jos bendruomenei, kuri kovo 4 dieną
rengia bažnyčios pastatymo 100-me-
čio minėjimą.

„Džiaugiuosi, kad kaip ir ilgus
dešimtmečius, taip ir šiandien Šv.
Kazimiero parapijoje veikia lietuviš-
kas choras, vykdoma aktyvi sociali-
nė ir švietėjiška veikla, pulsuoja ben-
druomeninis gyvenimas, o daugelis
mūsų tautiečių Šv. Kazimiero bažny-
čioje suranda ne tik dvasinę atramą,

bet raktą į lietuvybę”, – rašoma mi-
nistro sveikinime.

Šv. Kazimiero bažnyčia, pasak A.
Ažubalio, yra „bendruomenės šerdis,
dvasios ir lietuviškosios savasties
namai, o jos pastatymas – tikėjimo,
vienybės ir bendruomeniškumo iš-
raiška”. Visiems, prisidėjusiems prie
Šv. Kazimiero parapijos kūrimo, mi-
nistras linki toliau „ryžtingai eiti
vienos tautos ir vienos Lietuvos keliu”.

Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero parapijos bendruomenė mini 100-metį 



Laikas nuo Pele-
nų trečiadienio iki Di-
džiojo šeštadienio kiek-
vieno tikinčiojo žmo-
gaus gyvenime yra
labai svarbus. Jį būtų
galima pavadinti in-
tensyvios terapijos me-
tu, kai siekiama nu-
galėti ligą. Blogiausia,
kas nutinka žmogų, –
ne fizinė liga, bet serganti jo dvasia,
kai žmogus pameta Dievo kelią ir
klaidingai suprastos laimės vedamas
eina nuodėmės keliu. Tokia kelionė
neišvengiamai baigiasi pralaimėjimu. 

Senojo Testamento istorija pa-
sakoja apie tvaną, pražudžiusį nuo-
dėmės keliu ėjusius žmones. Išliko
tik Nojaus šeima, kuri ištikimai lai-
kėsi Dievo kelio. Vaivorykštė po tva-
no tapo Dievo pažado ženklu, kad
tarp jo ir žmogaus būsianti taika.
Šiuo Dievo taikos ženklu mums yra
tapusi Kristaus mirtis ir prisikėli-
mas; jį gauname Krikšto metu. Per
Krikštą įsipareigojame atmesti pik-
tąją dvasią bei jos darbus ir ištikimai
saugoti Dievo draugystę.

Tačiau žmogus tik kviečiamas,
bet neverčiamas eiti Dievo keliu, to-
dėl visuomet lieka galimybė išduoti
savo ištikimybę. Žmonės kartais net
viešai rodo savo neištikimybę Dievo
valiai ir, kad ir kaip keista, buriasi po
vaivorykštės vėliava. Jei po tvano
žmonėms vaivorykštė buvo palikta
kaip taikos su Dievu ženklas, tai mū-
sų amžiuje vaivorykštės spalvos nau-
dojamos vėliavoje kaip pasipriešini-
mo Dievo valiai ženklas. Aukščiau už
ją iškeliami žmogaus valia ir geis-
mai. Tačiau kad ir koks būtų žmogus,
Dievas savo sandoros su juo niekuo-
met neatšaukia ir laiko atidarytas
duris. Ant jų užrašyta: „Atsiverskite
ir tikėkite Evangelija!”

Ką reiškia „atsiversti”? Tai pa-
likti nuodėmės kelią, apsispręsti lai-

kytis ne savo, bet Dievo valios. Ta-
čiau toks apsisprendimas neatsiran-
da savaime, dažnai ateina per vargą
ir kančią. Kristaus pasakojimas apie
sūnaus palaidūno sugrįžimą tai vaiz-
džiai iliustruoja. Kai jaunuoliui vis-
kas sekėsi, kai turėjo pinigų, tol lėba-
vo su draugais, kol pasibaigė tėvo pa-
likimas. Jaunuolis susimąstė tik tuo-
met, kai reikėjo ganyti kiaules ir būti
alkanam. Tik tuomet atėjo mintis
grįžti į tėvo namus. Daugumai pana-
šiai nutinka. Vis dėlto reikia dėkoti
Dievui, jei vargas paskatina susimąs-
tyti ir protingai nuspręsti, nes pana-
šiais atvejais kartais dezertyruojama
iš gyvenimo. Kol pats žmogus neap-
sisprendžia palikti nuodėmės kelią,
niekas negali jo priversti. Net pa-
tiems artimiausiems namiškiams
tenka, kaip tam tėvui, tik melstis ir
laukti grįžtančio sūnaus.

Tačiau ne tik nelaimė paakina
žmogų atsiversti. Dažnai pats suvo-
kia, jog nuodėmės kelias veda į akla-
vietę ir reikia jį kuo greičiau palikti.
Tokių atsivertimų gausu Bažnyčios
istorijoje. Dažnas tikintysis paliudy-
tų apie savo klaidžiojimus ir kartą
padarytą apsisprendimą gyventi vie-
nybėje su Dievu. Gavėnios metas ir
yra skirtas ramiai susimąstyti: ar ir
mano gyvenime yra tokio elgesio –
nemeilės, nesąžiningumo, neskaistu-
mo, puikybės ir pan., kurį reikėtų pa-
keisti. 

Ką reiškia „tikėti Evangelija”?
Tai paversti ją savo gyvenimu. Popie-
žius Benediktas XVI laiške šių metų

gavėniai aiškina
apaštalo Pauliaus
mintį: „Sergėkime
vieni kitus, skatin-
dami mylėti ir da-
ryti gerus darbus”
(Žyd 10, 24). Popie-
žius rašo: „Perne-
lyg dažnai viršų pa-
ima abejingumas ir
nesidomėjimas, ky-

lantys iš savanaudiškumo. Ir šian-
dien primygtinai aidi Viešpaties bal-
sas, raginantis rūpintis vieni kitais.
Ir šiandien Dievas prašo mūsų būti
brolių ir seserų „sargais” (plg. Pr 4,
9), kurti santykius, paženklintus abi-
pusio rūpinimosi, dėmesingumo kitų
gerovei ir visapusiškai gerovei. Didy-
sis artimo meilės įsakymas reikalau-
ja suvokti savo atsakomybę tam, ku-
ris, kaip ir aš, yra Dievo kūrinys ir
vaikas. Jei puoselėsime tokį brolišką
žvilgsnį, solidarumas ir teisingumas,
gailestingumas ir atjauta savaime
trykš iš mūsų širdžių.”

Šventasis Tėvas atkreipia mūsų
dėmesį į dažnai užmirštamą gerą
darbą artimui – perspėjimą. Jis rašo:
„Blogio akivaizdoje nevalia tylėti.
Galvoje turiu laikyseną tų krikščio-
nių, kurie iš pagarbos žmogui ar
tiesiog iš patogumo mieliau prisitai-
ko prie vyraujančios mąstysenos,
užuot savo brolius ir seseris įspėję,
kad šie vengtų mąstymo ir elgesio,
prieštaraujančių tiesai ir neinančių
gėrio keliu. Tačiau niekada krikščio-
niškojo pabarimo neturi motyvuoti
noras smerkti ar kaltinti; tai visada
daroma iš meilės bei gailestingumo
ir kyla iš nuoširdaus rūpinimosi
brolių ir seserų gerove.”

Kristaus raginimas tikėti Evan-
gelija reiškia raginimą praplėsti savo
širdį, kad joje tilptų daugelis mūsų
brolių ir seserų. Gavėnia – metas apie
tai pamąstyti. „Atsiverskite ir tikė-
kite Evangelija!”
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Gavėnios žingsniai
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

PRITARIU REDAKCIJOS
NUOSTATAI

Labai pritariu ,,Draugo” redakci-
jos nuostatai ,,netaisyti” ir ,,nelietu-
vinti” žmonių pateiktų vardų ir pa-
vardžių. Suprantu, kad lietuvių kal-
boje yra per šimtmečius nusistovėju-
sios vardų rašybos taisyklės ir tradi-
cijos, tačiau kiekvienas žmogus turi
teisę rašyti savo vardą, kaip nori.
Vardas yra paties žmogaus identite-
tas – asmeninė markė. Kalbininkai,
valstybinės komisijos ar pašaliniai
žmonės neprivalo nurodinėti, kaip
asmeninius vardus rašyti.

Danguolė Kviklytė
Chicago, IL

DAR VIENAS PASTEBĖJIMAS
DĖL PAVARDŽIŲ

Mano nuomone, Živilės Vaitkie -
nės (,,Draugas”, 2012 m. vasario 25 d.)
ir kitų laiškuose apie vardus ir
pavardes nebuvo aptarta dar viena
galimybė. Stebėdama vieną kultūrinį
vienetą, matau, jog beveik visada vy -
riškas galūnės pavardėse pasilieka
neseniai iš Lie tuvos į JAV atvykusios
moterys. Čia nekalbu apie moteris,
kurių vyrų pa vardės nėra lietuviškos
– tokių lietuvinti ne reikia. 

Galbūt tos, kurios vartoja savo
pavardes su vyriškomis galūnėmis,
savo oficialią pavardę dokumentuose
sutapatina su ,,reglamentu”, kad vi -
sur – taigi ir tarp lietuvių – reikia to -

kią pavardę (su vyriška galūne) ra -
šyti. Mes, ankstesnės imigrantų kar-
tos vaikai, žinojome skirtumą – lietu-
viškame pasaulyje savo vardus ir
pavardes rašome lietuviškai, nors gal
tai ir neatitinka valdiškuose doku-
mentuose parašytų mūsų pavardžių.
Juk JAV valdžia netikrins aukotojų
sąra šų lietuvių spaudoje. Ji turi
kitokių bū dų patikrinti mūsų aukas
ar universitetas – mūsų dalyvavimą
kokia me nors projekte.

Ramunė Kubiliūtė
(ne Kubilius tarp lietuvių)

Evanston, IL

BRAVO, MŪSŲ MOKYTOJOS!

Skaičiau Mirgos Girniuvienės
apra šymą ,,Drauge’’ (2012 m. vasa rio
18 d.) apie šių metų ,,Gintarinio
obuoliuko’’ premijos kandidates ir
bu vau apimta didelio pasididžiavi-
mo.  Didžiavausi mūsų kūrybingomis
ir inteligentiškomis moterimis. Di -
džia  vau si jų pasišventimu, patriotiš-
kumu ir aiškia meile mūsų lietuviš -
koms vertybėms.

Kai pasigirsta nusiskundimų
apie trūkumus mūsų lietuviškame
pa saulyje (kurių yra pakankamai),
norisi tuos visuomenės rūpintojėlius
(žr. kritikus, bumbeklius…) nuvesti į
lituanistinę mokyklą. Mokyklos kori-
doriuose ir klasėse tvyro darbas,
energija, kūryba! Mokytojos neturi
laiko tuščiai posėdžiauti, kratytis pa -
reigų ar priimti nutarimus, kurie ne -

išvysta dienos šviesos. Jos eina ir
daro.

Aš maniau, kad visuomet ver ti -
nau mokytojas, bet kai teko pačiai
ketverius metus mokytojauti Mairo -
nio mokykloje, Lemont, mano pagar-
ba mokytojoms pakilo į visai kitą
lygį. Lituanistinių mokyklų mokyto-
jos yra mūsų didžiausias turtas.
Reikėtų kiekvienai iš jų prisegti po
medalį.

O tarp visų puikių mokytojų šių
metų ,,Gintarinio obuoliuko” lau-
reatė Vėjūnė Baltrušaitytė yra neei-
linė. Pasiskaičius apie jos vedamas
pamo kas suėmė noras pačiai grįžti į
mo kyklą (ir būtinai į jos klasę)!

Ona Daugirdienė
Burr Ridge, IL

LAIŠKAI 

,,Tebūnie Kaziukas” – tokiais
žodžiais šiais metais kviečia Airijoje
gyvenantys lietuviai į Kaziuko mugę,
kuri vyks kovo 10–11 dienomis. Visa
savaite anksčiau – jau šį sekmadienį,
kovo 4 d., – Kaziuko mugė karaliaus
ir JAV: Lemont, Detroit, New York,
Los Angeles miestuose. Tradiciškai
Amerikoje jau daugelį metų tokias
muges rengia lietuviai skautai. Bene
gausiausia iš visų jų šiemet turbūt ir
vėl bus Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, rengiama skautų Kaziuko
mugė. Jai iš anksto ruošėsi ne vienas
Čikagos ir jos apylinkių skautų tun-
tas, paskutinėmis žiniomis, šio sek-
madienio šventei jie p-gamino net
14,250 koldūnų! Tad atvykite tuš-
čiais ir gurgiančiais pilvais, nes mais-
to tikrai visiems užteks. Netrūks ir
įvairių rankdarbių, skirtų pirkti ar tik
akį paganyti, vaikus vilios žaidimai ir
loterijos. Tad šį sekmadienį tebūnie
Kaziukas! 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

AtitAisymAi
Laimos Apanavičienės straips-

nyje apie Algimantą Mackų (,,Drau-
gas”, 2012 m. vasario 18 d.) rašoma,
kad Mackus buvo sambūrio ,,Šviesa”
pirmininkas. Mackus buvo vienas iš
,,Šviesos” Čikagos skyriaus pirmi-
ninkų. 

Šių metų vasario 28 dienos
,,Drauge” paskelbtoje žinutėje apie
kino režisieriaus Michel Hazanavi-
cius laimėjimus yra klaida. Režisie-
rius yra ne lietuvių, bet litvakų kil-
mės. 



Škotijos nepriklausomybės karų
metu (maždaug 1290–1363 m.)
škotai sukilo prieš Anglijos

įtaką ir jos kiši mą si į jų reikalus. Ro-
bert Bruce 1314 m. laimėjo lemiamą
mūšį prieš ang lus. Nepriklausoma
Škotijos karalys tė 1603 m. sudarė są-
jungą su Anglija, kai Škotijos kara-
lius James VI po Elžbie tos I mirties
paveldėjo ir Anglijos sos tą. Ši sąjun-
ga buvo įteisinta 1707 m. ge gužės 1 d.,
deja, pačioje Škotijoje ji buvo labai
ne populiari. Buvo panaikinti Angli -
jos ir Škotijos parlamentai, o jų ga-
lios perleistos naujam Jungtinės Ka-
ra lys tės parlamentui Londone. 

1979 m. referendume atmesta vi -
daus savivalda. 1997 m. referendume
didžioji dalis Škotijos gyventojų pri-
tarė minčiai sukurti Škotijos parla-
mentą, nepriklausomą nuo Londono.
Po dvejų metų išrinktas Škotijos par-
lamentas pradėjo darbą. Tai buvo pir-
masis Škotijos parlamento susirinki-
mas nuo 1707 m. Dabar gal vojame,
kad pribrendo laikas atkurti  Škoti jos
nepriklausomybę. 

Š. m. sausio pradžioje Škotijos
valdžia paskelbė, kad 2014 m. vyks  re-
ferendu mas nepriklauso my bės  klau-
simu. Škotai save laiko savarankiš-
kais, stipriavaliais, nors daugiau nei
300 me tų buvo ir tebėra susiję su Ang-
lija. Moderniais laikais du  škotai
yra  bu vę  britų ministrais  pirminin-
kais – tai Tony Blair ir Gordon Brown.

Pernai metais nepriklausomybės
siekianti škotų partija ,,Scottish Na -
tional Party” laimėjo daugumą savo
par lamente. Šių metų pradžioje Bri -
ta nijos ministras pirmininkas David
Cameron pareiškė, kad tik parlamen-
 tas Londone turi teisę tokius klau si -
mus kaip Škotijos nepriklausomybė
spręsti. Tačiau jis sakė nesiprie šin-

siąs referendumui, jeigu bus kelia-
mas aiškus klau simas, reikalaujantis
,,Taip” ar ba ,,Ne” atsakymo. Į tai Ško-
tijos ministras pirmininkas Alex
Salmond atsakė, kad tik pati Ško tija
nuspręs savo likimą ir perspėjo Lon -
do ną nesikišti į jų vidaus reikalus.   

Dar truputis istorijos. Po 1707 m.
sąjungos su Anglija Škotija išlaikė
savo švietimo, religijos ir teisinę sis-
temą. Pasaulinio garso susilaukė jos
ekonomistas Adam Smith ir filosofas
David Hume. Amžiams bėgant, gy-
ventojai su sikūrė dvigubą tapatybę.
Anot Edin burgh universiteto istori-
jos profesoriaus Tom Devine,  būtent
dėl to bu vo mažai rūpinamasi visiš-
kos ne pri klausomybės atkūrimu.  

Su Alex Sal mond ir jo partijos
iškilimu pastangos Škotijai siekti
visiškos nepriklausomybės padidėjo.
Tačiau škotai nesi skubina. Apklau-
sos, at lie kamos nuo 1990 m., rodo, kad
tik 30–35 proc. apklaustųjų pasisako
už visišką nepriklausomybę. Tai ži-
no da mi, Škotijos politikai referendu-
me nori škotams pateikti trečią pa-
sirinkimą, kuris Škotijai suteiktų
visišką autonomiją vi so se srityse, iš-
skyrus santykius su už sieniu ir kraš-
to apsaugą. Brita ni jos  valdžia, gerai
žinodama, kad ne pri klausomybės
siekėjai pralaimės, nori referendu-
mui palikti tik du at sakymus –

,,Taip” arba ,,Ne”. 
Manoma, kad daugumai  balsuo-

tojų labiausiai patiktų didesnė auto -
nomija be pilnos politinės nepriklau-
somybės ir ekonominės atsakomy-
bės. Ar ne su panašiais klausimais
prieš daug metų turėjo grumtis Puer-
to Rico gyventojai, kai vieni norėjo
visiš kos nepriklausomybės nuo JAV,
kiti – likti JAV globoje ir taip išlaikyti
jau turimas privilegijas ir lengvatas? 

Grįžkime atgal į Europą, šį kar-
tą – į Portugaliją, kur taip pat vyksta
įdomūs įvykiai. Pasak žiniasklaidos,
Portu ga lijos valdžia aktyviai skatina
savo piliečius palikti kraštą ir laimės
ieškoti buvusiose Portugalijos ko lo -
ni  jose, ypač Brazilijoje ir Angoloje
(Afrikoje). Beveik 600 metų Portuga -
lija plėtė savo kolonijų imperiją,
sklei dė įtaką ir vystė prekybą. Da bar,
ekonominių bėdų prispausta, ta pati
Portugalija ragina savo piliečius
kraustytis į buvusias kolonijas, kur
tebevyrauja portugalų kalba. Portu -
ga lijos valdžia prisipažįsta, kad ji
neįstengia susitvarkyti su 700,000 be-
darbių, ypač mokytojais ir neseniai
aukš tuosius mokslus baigusiais.  

Ne pažabotoms išlaidoms vis di-
dėjant, šaliai teko susiimti. Ją su 115
mlrd. pernai pavasarį gelbėjo Eu ro -
 pos Sąjunga ir tarptautiniai  fi nan si -
niai centrai. Kalbama apie būsimas

paskolas. Pernai metų pabaigoje ne -
dar bas krašte  pakilo iki 14 proc. Ma -
noma, kad 2012 m. Portugalijos eko -
nomika sumažės 3 proc. Tuo tarpu
pernai metais Brazilijos ekonomika
ūgtelėjo 7.5 proc. 

Pasibaigė laikai, kai iš buvusių
kolonijų į Portugaliją at vykdavo dar-
bininkai. Portugalijos ministras pir -
mi ninkas Pedro Passos Coelho bedar-
biams mokytojams atvirai siū lo vyk-
ti į Braziliją ir Angolą.  Jo paskatinti
330,000 portuga lų dabar gyvena ir
dirba Brazi li joje. 2010 m. ten jų buvo
277,000. Šiuo metu kiti 200,000 Portu -
ga lijos piliečių gyvena Mozambike ir
An  goloje. Vien 2009 m. 24,000 portuga-
lų atvyko į Angolą. 2006 m. tokių buvo
tik 156. Ne visi tuo džiaugiasi, kaip ir
Lietuvoje, rūpinamasi dėl ,,protų nu-
tekėjimo”, prarandamų fi nan sų. 

Prisimenu 1967 m. Washington
University gir dėtą kalbą apie studijas
baigiančius ir naujus diplomus be-
gaunančius. Kal bėjo buvęs JAV am-
basadorius Brazilijoje. Pagrindinė jo
kal bos mintis buvo ta, kad per atei -
nančius keliasdešimt metų Brazilja
taps ekonominiu milžinu. Tada, kal-
bos besiklausydamas, mintimis nu-
keliavau į prof. Kazio Pakšto siūlytą
at sarginę Lietuvą, numatytą įkurti
tuo metu dar britų valdytame Hondu-
ras krašte. Iš Pakšto svajonių nieko
ne iš ėjo, bet JAV ambasadoriaus įžval-
ga apie Bra zilijos galimybes ir jos
šviesią ateitį pildosi. Tiesiog neįtikė-
tina, kad buvusių kolonistų palikuo-
nys dabar savo valdžios yra net skati-
nami kraustytis į bu vusias kolonijas
ir ten kurtis. Jeigu  Hondure būtų įsi -
 kūrusi Pakšto ,,Dausuva” (atsar gi nė
Lietuva), ji dabar, be abejo, klestėtų ir
į ją plūs tų bedarbiai lietuviai iš Lie-
tuvos.  

Neseniai išklausę JAV prezi-
dento Barack Obama metinį
,,State of  the Union” praneši-

mą, gal nustebsime, kad ir 1.3 mili-
jardo narių skaičiuojanti Katalikų
Bažnyčia turi panašius į ,,State of  the
Union” pranešimus – „State of  the
Diocese” pranešimą. Kas tai?

Tokie pranešimai ir konferencija
Romoje vyko šių metų vasario 8–17 d.
Konfe ren cijoje šį kartą teko eilė daly-
vauti Čikagos arkivyskupui kardi-
nolui Francis George kartu su kelio-
lika vys kupų iš Illinois, Indiana ir
Wis consin valstijų. Ji yra panaši į
metinį JAV prezidento pranešimą,
jos pilnas pavadinimas „Ad limina
apostolorum” simbolizuoja vyskupų
apsilan kymą prie apaštalų kapo
slenksčio (lot. limen – slenkstis). To-
kios konferencijos paprastai vyksta
ištisus metus, kai geografiškai ar ki-
taip susijusios apie 10 vyskupų gru-
pės viena po ki tos popiežių supažin-
dina su tuo metine vyskupijų dvasine
ir ma te rialine padėtimi.

Užtrunka maždaug 5 metai, kol
popiežius randa laiko susitikti su
šimtais viso pasaulio vyskupijų val -
dytojų. JAV vyskupai tokias konfe-
renci jas rengia jau nuo 2011 m. ru-
dens ir tęs per beveik ištisus 2012 me-
tus. Ši tradicija prasidėjo dar pirmai-
sias krikščionybės amžiais – vysku-
pai privalėdavo grįž ti į Romą aplan-
kyti šv. Petro ir šv. Pauliaus kapus.
2005 m. išrinktas po piežius Benedik-
tas XVI šią tradiciją sugriežtino, jai
suteikdamas daugiau dėmesio negu
buvę popiežiai.

Po konferencijos šioje grupėje
dalyvavę kardinolai liko naujų kardi-
nolų įvesdinimo vienos dienos iškil -
mėms, į kurias atkreipė dėmesį ir
pasaulinė žiniasklaida. Per šią vasa -
rio 18 d. vykusią, konsistorija vadi-

namą ceremoniją į Katalikų Bažny -
čios aukščiausią rangą turinčią ko -
legiją buvo įvesti 22 nauji kardinolai.
Nauji kardinolai yra kilę iš JAV, Ka-
nados, Ispanijos, Portugalijos, Itali-
jos, Belgijos, Olandijos, Čekijos, Mal-
tos, Brazilijos, Indijos ir Kinijos
(Hong Kong). 18 iš jų turės teisę bal-
suoti būsimuose popiežiaus rin ki -
muose, kuriuose tokią teisę iš 213
kardinolų turės 125 kardinolai. Tarp
jų daugiausiai yra iš Europos – 67, po
to seka Pietų Amerika (22), Šiaurės
Amerika (15), Afrika (11), Azija (9),
galiausiai Okeanija (1).

Kiek keistai atrodo Europos kar -
dinolų dominavimas. Nors 40 proc.
europiečių yra katalikai, jų skaičius
per kelis pastaruosius metus paaugo
tik 1 proc., tuo tarpu kai, pvz., Afri -
koje katalikų padaugėjo net 33 proc.
Azijai atstovauja 9 kardinolai, nors
tik 3 proc. Azijos gyventojų yra kata-
likai. Visam Amerikos žemynui, kur
63 proc. gyventojų yra katalikai,
atsto vauja 37 kardinolai.

Atsižvelgiant į popiežiaus amžių,
gal ir į Italijos žiniasklaidoje sklin-
dančius gandus apie finansinių Vati -
kano reikalų neaiškumą, šių metų
kon sistorija buvo gerokai suprastin-
ta ir sutrumpinta. Visi naujieji kardi-
nolai iš popiežiaus gavo kardinolo
žiedus ir trikampę raudoną kepurę,
vadinamą „biretta”. Savo kalboje po -
piežius priminė kardinolams jų pa -

rei gą besąlygiškai mylėti Dievą, Baž -
nyčią ir visus katalikų brolius ir se -
seris, net, jei reikėtų, neatsisakant
nei kraujo praliejimo, ką simbolizuo-
ja jų ryškiai raudonos sutanos. To -
liau popiežius  kalbėjo: „Jūs esate pa -
šaukti tarnauti Bažnyčiai, pilni mei -
lės ir energijos, su mokytojo išminti-
mi ir skaidrumu, su ganytojo pasiry -
žimu ir stiprybe, su kankinio ištiki -
mybe ir drąsa.” Baigdamas savo žodį,
popiežius prašė kardinolų melstis už
jį, kad jis ir toliau tvirta, bet nuolan -
kia ranka galėtų vesti Katalikų Baž -
nyčią teisingos doktrinos keliu.

Iškilmingų apeigų stebėtojai,
ypač žiniasklaidos atstovai, tuojau
pastebėjo nelabai tvirtą popiežiaus
laikyseną, ypač kai, užuot tradiciškai
nužengęs per Šv. Petro baziliką iki
pat didžiojo altoriaus, jis ten nuvyko
sėdėdamas pamažu pirmyn judant
platformai. Nors popiežiaus balsas
buvo gana stiprus, daug kas tuojau
prisiminė, kad balandžio mėnesį jam
sueis 85 metai, ir kad jo pirmtakas
Jonas Paulius II (1920–2005) mirė bū-
damas prie 85 metų slenksčio. Popie-
žiaus Benedikto XVI netvirtas žings-
nis privertė supapras tinti ir būsimos
kelionės į Meksiką ir Kubą planus.

Neseniai spaudoje buvo paminė-
ta, kad Didžiosios Britanijos kara -
lienė Elizabeth II atšventė savo 60 me-
tų karaliavimo sukaktį. Ta proga tuo-
jau kilo kalbos, kas perims sostą jai

mirus. Panašus klausimas iškilo
užkulisiuo se ir šioje Vatikane įvyku-
sioje konsistorijoje. Ir čia kilo spėlio-
jimai, kas bus išrinktas naujuoju
popiežiumi. Faktas, kad kartu su
naujais pas kirtais kardinolais iš 125
už popiežių balsuoti turinčių teisę
Italija turės 30 kardinolų, italams
teikia vilties, kad po lenko ir vokiečio
popiežių Apaštalų Sostas vėl grįš į
italų rankas, nors šiuo metu apie jokį
italą kandidatą niekas nekalba.

Nors kardinolų kolegijoje stipri
persvara yra europiečių naudai, nuo
Italijos nelabai atsilieka ir JAV su 12
kardinolų, dar neturinčių 80 metų.
Jau šiandien atsargiai yra minimi
tokie JAV kardinolai kaip New York
arkivyskupas Timothy Dolan arba
bu vęs Baltimore arkivyskupas Ed-
win O’Brien, kurie gali būti rimti
kandidatai į popiežius.

Tradicija, kad popiežius renka
kardinolai, prasidėjo jau XIII a., kai
1274 m. popiežius Gregory X paskelbė
tokių rinkimų taisykles. Vėliau tai -
syklės buvo keičiamos po piežių Pi-
jaus XII ir Jono XXIII. Daug metų
kardinolų skaičius laikėsi apie 70, vė-
liau jis po truputį augo, kol 2001 m.
sustojo ties 139, kai popiežius Jo nas
Paulius II vienoje konsistorijoje iš
karto į kardinolus pakėlė net 44 dva-
siškius. Benediktas XVI, išrinktas po-
pie žiu mi 2005 m. balandį, nepraėjus
nė metams, paskyrė 15 naujų kardi-
nolų. Po to sekė dar dvi konsistorijos. 

Šie met vyko jau ketvirtoji, ku-
rios metu, Benediktui į kardinolus
pakėlus dar 22, dabartinis popiežius
bus iš viso paskyręs net 84 kardino-
lus, iš kurių 79 yra dar gyvi. Iš jo pa-
skirtų 63 yra dar nesulaukę 80 metų
amžiaus ir todėl galės balsuoti būsi-
muose popie žiaus rinkimuose (kon-
klavoje).
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ir vėl išjoji gint mūs tėvynės Lie-
tuvos?’’ Nepajuntu, kaip sudrėksta
akys. Sudrėksta ne iš liū de sio, bet iš
džiaugsmo, kad patriotizmas Lietu-
voje nėra miręs, kad ir jaunimui jis
nesvetimas.

Bet ne aš vienas toks skystas. Re -
giu ir žiūrovus – jaunus ir senus, be-
sišluostančius ašaras. Tai patvirtina
ir komenta rai internete: „Muzika,
kurios verta klausyti! Nesitikėjau,
kad atsiras to kia puiki daina Lietu-
vos padangėje. Klausant kūnas tie-
siog virpa!.. Bal sas ir muzika – tie-
siog nuostabūs. Labai patiko instru-
mentų derinys, tiek violončelės, tiek
gitara... Labai graži ir prasminga
daina. Šaunuoliai, kad pasirinkote
tokią temą... FANTASTIKA, yra dar
Lietuvoje talentų: pirma krepšinin-

kai, dabar šis puikus kolektyvas su
nuostabia mergaičiu ke. Ačiū jums,
vaikai. Šiaip esu jaunas ir tokios
liaudiško stiliaus (liūdnos) dainos ne
prie širdies, bet šita tikrai gerai, kaip
Mikutavičius sako, spaudžia gerklę,
bent jau klausant pir mą kartą... Dar
nebuvo tokios dainos, nuo kurios
man taip bėgiotų šiurpuliukai. Ne-
pakartojama! Ger biu ir atiduodu šir-
dį! Tiesiog nuostabu, ir ji pati be galo
graži ir balsas – pasaka... Užspau džia
kažką viduje, kai klausau šios dai -
nos, kad ašaros pradeda kauptis...”

* * *
Buvau priprašytas vienos gimi -

nės šaknų aprašymą išversti anū -
kams į anglų kalbą. Štai jo gabaliu-
kas. Viena šeima turėjo sūnų ir duk-
rą. Duk ra studijavo mediciną ir
gyveno Kaune pas dėdę, sūnus – kita-
me mies telyje su tėvais. Per pirmo-
sios okupacijos išvežimus šeima bu-
vo ištremta. Tėvas, atskirtas nuo šei-
mos, išsekęs nuo bado ir sunkaus
darbo grei tai mirė. Duktė, gyvenusi
pas dėdę Kau ne ir tuo metu baiginė-
jusi mediciną, išliko ir, raudonie-
siems vėl artėjant, su dėdės šeima
pabėgo į Vakarus. Po karo atsi dūrė
DP stovykloje. Čia susipažino su ang-
lų karininku, ištekėjo ir išvyko gy -
venti į Kanadą. Tuo tarpu motina su
sūnumi, pusbadžiu gyvendami, bė go
iš Sibiro, buvo pagauti, nubausti, bet
išliko gyvi ir pagaliau grįžo į Lie tu-
vą. Sūnus baigė aukštąjį, vedė, jo vai-
kai, sukūrę šeimas, darbuojasi Lie-
tuvoje. Sesuo, ištekėjusi už anglo, gy-
venanti Kanadoje, dirbusi medike,
nieko bendro su lietuviais neturėjo.
Abejoju, ar jos vaikai (anglosaksiš-
kais vardais) domėsis mano išversta
savo giminės istorija. 

Kas būtų patikėjęs, kad sūnus,
iškentėjęs tremties baisumus, grįš į
Lietu vą, sukurs šeimą, išmokslins

vaikus Lietuvai, o duktė, dėdės išgel-
bėta nuo tremties, išmokslinta Lie-
tuvoje, iš vež ta į Vakarus nuo artė-
jančių okupantų, užmirš esanti lietu-
vė ir išau gins vaikus Kanadai.

* * * 
Viename savo rašinyje paminė-

jau, kad mano tėvo sesuo Matilda
Salenekienė-Gailevičiūtė vokiečių
okupacijos metais (1943) paėmė per
tvorą iš geto lagaminą su vaistais už -
migdyta 9 mėnesių žydaitę. Kas ga -
lėjo patikėti, kad išgelbėta žydaitė
vie ną dieną (1987 m.) laimės „Acade-
my Awards’’ už geriausią dokumen-
tinį fil mą, bus du kartus pasiūlyta
„Emmy’’ apdovanojimui, laimės
„Chris topher’’ apdovanojimą.  Pokal -
by je su ja 2002 m. ,,The New York
Times’’ rašoma, kad ji gimė Lietuvo -
je, Šiauliuose, gete, kaip Aviva Leibo -
vitch. Po gimimo ji buvo slepiama,
bet jos gelbėtojai išsigando ir vėl grą -
žino ją į getą. Tada ją pasiėmė Salene -
kai. Jos tėvas mirė gete, o motina bu -
vo išvežta į Stutthof  koncentracijos
stovyklą. 

Po išsilaisvinimo motina su sirgo
vidurių šiltine ir negalėjo atsiminti,
kas buvo paėmę jos dukrą. Tik po
pusmečio motina surado ją, kuri jau
buvo trejų metukų ir net ne norėjo
eiti pas savo motiną. Vėliau motina
ištekėjo už buvusio Dachau stovyk-
los kalinio Slesin, ir jie 1953 m. iš-
vyko į Ameriką. Šis už pusmečio pa-
simirė, ir motina ištekėjo trečią
kartą, šį kartą už našlio kanadiečio
ir persikėlė gyventi į Kanadą. Jau-
noji Aviva Slesin nebuvo lai min ga,
gyvendama su antru patėviu, netiko
jai ir prancūzų kalba, todėl grįžo į
New York. 

Čia ji pradėjo savo karjerą. Tapo
do ku mentinių filmų kūrėja ir reži-
siere, taip pat paruošė trumpus seri-
jinius filmus „Saturday Night Live’’
ir HBO „Real Sex’’ serijai. Ruošdama
filmus keliavo į Izraelį, Norvegiją,
Belgiją, Lenkiją, Prancūziją. 1993 m.
nuvyko į Lietuvą su vertėju susitikti
su ją iš gel bėjusia motina (angl. ,,res-
cue mother’’). Laikydama Salenekų
nuotrauką, apie susitikimą ji pasako-
ja: „Nors aš kalbos ir nemokėjau, bet
jausmai, rišantys mus, buvo tokie
stiprūs, kad aš su pratau, kad ji nega-
lėjo atsakyti, kodėl mane gelbėjusi, o
aš buvau per jauna atsiminti tuos
laikus...’’ 

Jos motina mi rė 2002 m., sulau-
kusi 92 metų. Avi va Slesin nėra ište-
kėjusi, nes nenorė jusi sekti motinos
pėdomis, kuri be vyro negalėjusi gy-
venti. Ji gyvena New York, dėsto me-
no mokykloje, užsiima juvelyrika ir
tapyba. Interneto enciklopedijoje
,,Wikipedia’’, skyriuje „Li thua nian
film directors’’, pami nėta ir ji.

Minėto pokalbio pabaigoje Slesin
sako: „Siaučiant blogiui, mums buvo
suteikta dovana – gyvybė. Ir blogis
nėra palikimas. Taip, mes patyrėme
daug blogio, baimės ir žalos. Bet žmo -
nės, rizikuodami savo gyvybėmis,
išgelbėjo mus. Išgelbėjo ne dėl to, kad
buvome žydai ar kad buvome geri,
bet kad išgelbėti kito gyvybę buvo
žmo giška.” 

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas, PLB
atstovas Vilniuje; gaila1@verizon.net

Ne kartą, kai kalbu telefonu su
savo draugo našle, išgirstu:
„Skaičiau ‘Drauge’ tavo raši-

nį, vėl rašai apie save…’’. Negaliu
prieštarauti ar pyk ti, nes tikrai ra-
šau apie save. Bet juk aš ne vienas
toks. 

Esu kažkur skaitęs, kad asmuo
yra tas pats, kol atsimena savo pra-
eitį. Tai va, esu tas pats, koks buvau.
Pamatęs po lietaus telkšančią balą,
neatsispiriu pagundai per ją peršok-
ti, nors žinau, kad peršokus gerokai
nu diegs kelį. Kai užšąla takas nuo
namo iki pašto dėžės, prisimenu savo
vai kystę ir įsibėgėjęs čiuožiu prie
jos. Kopdamas laiptais dar žengiu per
du, o dviratį mindamas ant lygaus
kelio dar drįstu nukelti rankas nuo
ranke nų. Aišku, nutylėsiu, kad atsi-
sėdęs žiūrėti žinių per televizorių,
užsnūstu kaip ir kiti mano amžiaus
seniai ir pabundu su nutysusia seile.
Perpyks tu: kaip aš čia – apsiseiliojęs.

Tačiau pasenęs tapau ir jautres-
niu. Klausydamas programos  „Lie-
tuvos talentai” dainų, nepajuntu,
kaip kartais sudrėksta akys. Skubiai
šluos tausi, nenoriu, kad matytų žmo-
na ir galvotų, kad aš – toks skystas ir
nevyriškas. Bet klausydamas aštuo-
niolikmetės Dianos Jasulionytės dai -
nos, kurios žodžius parašė jos motina
tėčiui, negaliu nesusigraudinti. Ji
dai nuoja: „Tu išeini... Nelieka nieko,
tik tas kadaise ištartas ‘myliu’. Tu
išeini, aš pasilieku, sugriauti visko
negaliu. Tu išeini... Telieka neužda-
rytos durys apleistame name...’’ Ak,
kaip dažnai Lietuvoje išeina tėtis.
Bet dar baisiau, kai išeina abu tėvai –
ieš koti laimės svetur, palikę mažame -
čius seneliams.

* * *
Aure, skaitau vieną rašytoją, pri -

simenančią, kaip jos mokytojas saky-
davo, jog apie savo gyvenimą atsimi -
nimus rašo tik nelaimingi žmonės;
laimingi – prisiminimų nerašo. Neva
nelaimingieji į pasaulį atėjo ne
džiaug tis, kaip laimingieji, o gyventi.
Jei tikrai taip, tai aš esu kažkur per
vidurį: ne vienas iš tų nelaimingųjų
ir toli gražu ne iš laimingųjų. Esmi
laimingas, kad tėvai, vėl artėjant so-
vietams, išvežė iš Lietuvos, nes neži-
nau, kaip būtų susiklostęs mano gy-

venimas. Mano motinos sesers šeima
buvo ištremta į Sibirą. Sesers vyras
buvo Lietuvos lenkas, tai Sibire savo
tautybę užrašė ,,lenkai’’, ir kai len-
kus pra dėjo išleisti, išleido ir juos.
Tad grį žo ne į Lietuvą, bet į Lenkiją.
Jų du sūnūs – mano pusbroliai – su-
lenkėjo. Kita motinos sesuo taip pat
turėjo du sūnus. Vyras buvo šaulys,
tai antru kartu grįžę raudonieji
sušaudė. Kai, Lietuvai išsilaisvinus,
nuvažiavau ten, sužinojau, kad abu
mano pusbroliai buvo stribai. Vienas
buvo jau mi ręs, kito nenorėjau ma-
tyti, bet pusse serė nutempė. Sunkiai
mums rišosi kalba, jis jau buvo pen-
sininkas ir, atrodo, neblogai gyveno. 

Jokių ryšių su juo nepalaikau,
bet klausydamas Aistės Smilgevičiū-
tės dainų apie partizanus iš vėliausio

albumo „Paskutinė kulka’’, visada
susigraudinu, kad ir mano giminėje
išdavikų būta. Ir kaip nesigraudinsi
klausydamas: „Kai samanos sesės
tau patalą klojo, kvepėjo jų kasos,
nors imk ir bučiuok. Apsvaigusios
rasos tau tyliai kartojo, broluži mie-
liausias,  nepasiduok...’’.

* * *
Ne kartą apima mane liūdesys ir

net nusivylimas Lietuva. Mūsiškių,
išsiblaškiusių po pasaulį, nu si kalti-
mai, statistika, rodanti lie tuvius
esant nelaimingiausiais žmo nėmis,
paveikia. Bet va, išvystu internete
trijų jaunuolių grupę „Bjelle ir Peru’’
dainuojančius: „Išjojo į karą mano
brolelis, ža dėjo sugrįžt. Praėjo me-
teliai ir kelios dienelės, jo dar ne-
matyt. Kaip skauda širdelę ir ilgu
brolelio, negrįžtančio vis. Aš lauksiu
dienelės ir lauksiu ži ne lės, kad gyvas
dar jis. Kodėl, kodėl dar, broli, tu vėl

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Vėl rašai apie save...

,,Taip, mes patyrėme daug blogio, baimės ir
žalos. Bet žmo nės, rizikuodami savo gyvy-
bėmis, išgelbėjo mus. Išgelbėjo ne dėl to, kad
buvome žydai ar kad buvome geri, bet kad
išgelbėti kito gyvybę buvo žmo giška.” 
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Houston lietuviai laukia svarbių svečių
Houston, TX

Ateinančią savaitę Texas lietu-
viai Houston mieste laukia
atvykstant svarbių svečių.

Houston universitetus ir bendruo-
menę ruošiasi aplankyti Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nistras Gintaras Steponavičius, Švie-
timo ir mokslo ministerijos vyriau-
siasis specialistas Artūras Malysis
bei Lietuvos aukštųjų mokyklų rek-
torių delegacija – Vilniaus Gedimino
technikos universiteto rektorius dr.
Alfonsas Daniūnas, Kauno medici-
nos universiteto rektorius prof. Re-
migijus Žaliūnas. Juos lydės Lietu-
vos Respublikos ambasados JAV mi-
sijos vadovo pavaduotojas Simonas
Šatūnas. Ministras sakė atvykimo
laukiantis su dideliu entuziazmu:
,,Džiaugiuosi galėdamas apsilankyti
Texas valstijoje, Houston mieste, kur
susitiksime su viena dinamiškiausių
ir profesionaliausių akademinių ben-
druomenių pasaulyje. Lietuvos atsto-
vams tenka didelė garbė pristatyti

Lietuvos pasiekimus mokslo ir švie-
timo srityse (tokiose kaip sveikatos,
biomedicinos ir informacinių tech-
nologijų) žymiems mokslo ir tyrimų
specialistams, dirbantiems Jungti-
nėse Valstijose. Tikiuosi, penki spe-
cializuoti mokslo slėniai, kuriuos
vystome Lietuvoje, sulauks mokslo
visuomenės dėmesio.”

Ministro ir jo komandos vykdo-
ma aukštojo mokslo pertvarka Lietu-
voje siekia ambicingų tikslų, kelyje
sutinkama nemažai iššūkių. Patirtis
ir žinios, sukaupti Houston mokslo
centruose, yra tikrai įkvepiantis pa-
vyzdys augančiai ir jaunai Lietuvos
mokslo bendruomenei bei instituci-
joms. O labiausiai – jų naujiems dari-
niams, mokslo ir technologijų slė-
niams, kurių sėkmė ir svarba JAV
mokslo gyvenime puikiai atsisklei-
džia Houston mieste. Linkime mi-
nistrui vaisingos ir įkvepiančios
viešnagės. 

Lietuvos ir JAV mokslo instituci-
jų bendradarbiavimą ir viešnagę
Houston mieste koordinuoja Univer-
sity of  Houston ass. profesorius Jo-

RŪTA ALDONYTĖ
JAV LB Houston apylinkės vardu

Šventinei minėjimo programai vadovavo Povilas Manomaitis. Dalis Vasario 16-osios Juno Beach šventės dalyvių; viduryje – JAV LB Juno Beach apylin-
kės pirmininkė Jolita Dromantaitė.                                            Town of Juno Beach nuotr.

kūbas Žiburkus ir Lietuvos garbės
konsulas Texas valstijai William Alt-
man. J. Žiburkus pabrėžia, kad šios
viešnagės tikslas – praplėsti turimus
ryšius ir užmegzti naujas pažintis,
tartis su JAV universitetais dėl ben-
dradarbiavimo ir jungtinių progra-
mų. Kelionės metu, be Houston, sve-
čiai dar lankysis Washington, Boston
ir Čikagoje. Houston mieste ministro
laukia įtempta dviejų dienų darbot-
varkė – jis dalyvaus diskusijose su
University of  Houston ir Rice Uni-
versity vadovybe, su Methodist medi-
cinos ir mokslo institucijų (Met-
hodist DeBakey Heart and Vascular
Center ir Methodist Hospital Re-
search Institute) vadovybe, susitiks
su Greater Houston Partnership ats-
tovais, pristatys Lietuvoje besiku-
riančius mokslo ir technologijų slė-
nius Texas Medical Center auditori-
jai, mokslininkams, verslo ir biotech-
nologijų įmonėms.

Delegacijai viešint, visi kartu
švęsime Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Ta proga JAV Lietu-
vių Bendruomenės Houston apylinkė

(LACH) kovo 8 dieną Šv. Pauliaus
bažnyčioje surengs vargonų muzikos
koncertą, kuriame groti pakviestas
Albinas Prižgintas, lietuvių kilmės
vargonininkas, gyvenantis ir kurian-
tis New Orleans mieste. Koncertų
bus ne vienas. Daugiau įspūdžių
laukite po renginių. Gražios visiems
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos šventės!

Rūta Aldonytė – Biomedicinos
krypties mokslininkė, šiuo metu na-
muose vaikus auginanti mama. Užau-
go ir universitetą baigė Kaune, Lietu-
voje. Medicinos mokslų daktaro laips-
nį apsigynė Švedijoje, po to dirbo JAV,
University of  Florida. Domisi Lietu-
vos gyvenimo įvykiais, švietimo ir
mokslo pertvarka, yra užsienio lietu-
vių mokslininkų asociacijos ,,Futura
Scientia” Valdybos narė. Daug laiko
skiria šeimai, vaikų lavinimui, mėgs-
ta keliauti, kasmet kone pusę metų
praleidžia Lietuvoje. Gyvena Houston,
Texas valstijoje.

Vasario 16-ąją Vilnius nusikė lė į Juno Beach

Juno Beach, FL

Nuo meno parodos prasidėjęs
bendradarbiavimas jau 19-tą
kartą suteikia lietuviams ga-

limybę iškil mingai atšvęsti savo ne-
priklausomybę Juno Beach miesto
centre. Į Vasario 16-tosios šventę su -
va žiuoja kelių kartų lietuviai, jų
draugai ir pažįstami, visi buvę ir
esantys merai, kiti miesto pareigū-
nai. Visi šventiška, pakilia nuotaika
ateina pa gerbti lietuviams brangios
dienos simbolį – Laisvę.

Per tiek metų lietuviai jau neblo-
gai supažindino amerikiečius su lie -
tuvių tautos istorija. Pradžioje vis
no rėdavome pasiskųsti mums likimo
skirta skriauda, pasakodavome apie
Valstybės ir Tautos tragediją – Tė -
vynės netekimą, trėmimus, perse kio -
jimus, mūsų prarastus mylimus na-
mus. Vėliau per iškilmes kalbėda vo-
me apie Tautos atsparumą prieš nu-
tautėjimą, atsilaikymą prieš caro
priespaudą, komunistinius Stalin
žiau rumus.

Po antrosios laisvės atgavimo
1990 m. nuotaikos pasikeitė links -
mes ne kryptimi, todėl ir mūsų minė-
jimai atspindi žmonių nuotaikas. Šie -
met Vasario 16-osios minėjimo pro-
gramos tema buvo Vilnius. Jos metu
pa rodėme 19 spalvotų, didelio forma-
to plakatų. Juos dar papildė du tapy-
bos P. Jurkaus ir R. Zoto vie nės pa-
veikslai, vienas žavingas liaudies
meno audeklas ir viena litografija
(autorius – A. Chmieliauskas). Visų
darbų tema – Vil niaus pastatai, mies-
to panoramos, bokštai, bažnyčių ar-
chitektūra ir interjerai. Parodą su-
rengė dailininkė R. Zotovienė.

JAV LB Juno Beach apylinkės veik-
lai vadovauja jau jaunoji karta, vy-
resniesiems patariant ji tęsia mūsų
švenčių tradicijas. Šiuo metu apylin-
kei pirmininkauja Jolita Dromantaitė. 

Šio minėjimo programai vadova-
vo apylinkės iždininkas Povilas Ma-
nomaitis. Giedant himnus mūsų Tri-
spalvė, keliama minėjimo pirmūno,
buvusio mero Frank Harris ir dabar-
tinio me ro Mort Levine, pakilo iki

RIMGAILĖ ZOTOVIENĖ Amerikos vėliavos.
Pradedant iškilmes Juno Beach

apylinkės pirmininkė Dromantaitė
trumpu žodžiu nu sakė Vasario 16-
tosios prasmę, pa svei  kino ir padėko-
jo už dalyvavimą, specialią padėką
išreiškė miesto va dovybei už skirtas
patalpas, kad galėtumėme atšvęsti
šią lietuviams brangią šventę.

Toliau programą su džiaugsmin-
ga nuotaika, kuri užkrėtė visus, vedė
Povilas Manomaitis. Pirmuoju kalbė-
toju buvo miesto meras Mort Levine.
Sužavėtas Vil niaus paroda, meras ir
Juno Beach pavadino „Mažuoju Vil-
niumi”. Jis džiaugėsi lietuvių kultū-
riniu įnašu į amerikiečių visuomenę,
sveikino vi sus iškilmių dalyvius,
rengėjus, visiems da lyviams linkėjo
gražių įspūdžių.

Apie Vilnių angliškai kalbėjo dr.
Jack Keougk, kuris, įkvėptas prieš
dvejus metus švęstos Lietu vos tūks-
tantmečio sukakties, tik ką baigė ra-
šyti ro maną, pagrįstą Lietuvos istori-
ja. „Pie tų Europos kraštai vadina
Vilnių ‘Šiau  rės Florencija’, ‘Mažąja

Praha’, – šventės metu sakė jis. – Nu-
sa kyti Vilnių, jo architektūrą ir grožį
reikėtų daug žodžių ir daug lai ko.
Vienas paveikslas yra vertas tūks tan-
čio žodžių”. Jis kvietė žiū rėti ir gė-
rėtis Vilniaus paroda.

Lietuviškai apie Vilnių kalbėjo
Amerikoje gimusi ir augusi, bet tai-
syklingai lietuviškai kalbanti, ne-
praradusi meilės savo tėvų kraštui
gimnazijos anglų kalbos mokytoja
Rūta Bronušienė. „Vilnių įkūrė didy-
sis Lietuvos kunigaikštis Gediminas
1323 m. Apsi ginti nuo priešų pastatė
pilį-tvirtovę, tada net nežinodamas,
kad vėliau Lietuva bus paskelbta
Europos centru, o jos sostinės pilis
bus lankoma daugiau kaip septynis
šimtme čius”. 

Rūta, stebėdama pastatus, jų ar-
chitektūrą, mato ir tautos vertybes.
Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas,
įkurtas 1579 m., liudija lietuvio pa-
garbą mokslui – šiandien Lietuvoj
yra vos 3 proc. be raščių, tai mažiau-
sias procentas visoje Europoje. 

Nukelta į 12 psl.
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Nors Lietuvos vyskupų paskelbtieji Dieviškojo Gailestingumo metai
jau užsibaigė, įsisamoninimas į Dieviškąjį Gailestingumą yra visada
reikalingas, ypač dabartiniu Gavėnios laiku, artėjant Velykoms ir

Dieviškojo gailestingumo Šventei — Atvelykiui.
Prisiminkime, kad Kristus

išsirinktajai savo gailestingu-
mo apaštalei šv. Faustinai kal-
bėjo ,,siunčiau pranašus pas
savo tautą su griausmais. Šian -

dien siunčiu tave pas visą žmoniją su manuoju gailestingumu.  Nenoriu
bausti išvargintos žmonijos, bet trokštu ją išgydyti, glausdamas prie gai-

lestingosios savo širdies. Baudžiu, kai pa-
tys mane priverčia tai daryti; mano ranka
nenoromis ima teisingumo kalaviją; prieš
teisingumo dieną siunčiu gailestingumo
dieną.”  (Iš Faustinos dienoraščio, straips-
nis  1588). Toliau Jis jai sakė: ,,Mano gai-
lestingumas yra didesnis už tavo ir viso
pasaulio skurdą.  Kas išmatavo mano ge-
rumą? Dėl tavęs nužengiau iš dangaus į
žemę, dėl tavęs leidausi prikalamas ant
kryžiaus, dėl tavęs leidausi ietimi atverti
švenčiausią savo širdį ir atvėriau tau
gailestingumo šaltinį; ateik ir semk ma-
lonę iš šio šaltinio pasitikėjimo indu.
Nusižeminusios širdies niekada neats-
tumsiu” (Dien. 1485).  Pabrėždamas gailes-
tingumą nusidėjė liams, Kristus sakė:
,,Savo gailestingumu vejuosi nusidėjėlius
visuose jų keliuose ir džiaugiasi mano šir-
dis, kai jie grįžta pas mane. Pamirštu siel-
vartus, kuriais girdė mano širdį, ir džiau-
giuosi jų sugrįžimu. Pasakyk nusidėjė-
liams, kad nė vienas jų neišvengs mano
rankos. Jei bėga nuo gailestingos mano
širdies, pateks į teisingas mano rankas”
(Dien. 1728).

Iš čia pateiktų Kristaus žodžių įsi-
dėmėtina:  1. gailestingumas yra ryškiau-
sia Dievo savybė,  2. Kristus visados siun-
čia gailestingumą ir tik nenoromis imasi
teisingumo, 3. Kristaus įspėjimas ,,jei bėg-
si nuo gailestingumo, pateksi į teisingu-
mą” — kitos išeities nėra. 4. gailestingu-
mo malonės yra semiamos pasitikėjimo
indu.  5. Kristaus didelis nusivylimas žmo-
nių nepasitikėjimu — ,,Ir šėtonai garbina
mano teisingumą, bet jie netiki mano
gerumu”.

Taigi, pasitikėjimas Kristumi (,,Jė-
zau, pasitikiu Tavimi” — įrašas Dieviš-
kojo Gailestingumo paveiksle) yra rei-
kalingas visiems tiems, kurie nori semtis
gailestingumo malonių, o be šių malonių
vargiai ar galėsime įgyven dinti ,,Visa at-
naujinti Kristuje” savyje, o tuo labiau —
kituose. Ko patys neturime, kitiems ne-
perduosime. Čia tenka dar pabrėžti, jog
ryšys tarp pasitikėjimo Kristumi ir ,,Visa
atnaujinti Kristuje” yra toks tobulas, kad
kuo gilesnis mumyse yra Kristumi pasi-
tikėjimas, tuo tobulesnis ir galingesnis
bus mūsų siekimas ,,Visa atnaujinti Kris-
tuje”.

Kadangi pasitikėjimas Kristumi yra
toks svarbus mūsų ateitininkų misijai,
kyla klausimas, kaip tą pasitikėjimą ug-
dyti? Atsakymas paprastas: pasitikėjimas
Kristumi yra ugdomas malda. Maldas kal-
bame įvairiai, bet šv. Faustina apibrėžia
ypatingą maldos būdą šiais žodžiais: ,,Ty-
lėjimas yra kalavijas dvasinės kovos metu;

plepi siela niekada nepasieks šventumo.  Šis tylėjimo kalavijas nukirs viską,
kas tik norėtų prie sielos prisikabinti. Esame jautrūs kalbėjimui ir iškart,
[būdami] jautrūs, norime atsakyti, o nekreipiame dėmesio į tai, ar yra Dievo
valia, kad kalbėtume. Tylinti siela yra stipri; jokie prieštaravimai jai nepa-
kenks, jei išsaugos tylėjimą. Tylinti siela yra pajėgi glaudžiausiai vienytis su
Dievu, ji beveik visada gyvena Šventosios Dvasios įkvėpimais; tylinčioje
sieloje Dievas veikia nevaržomai” (Dien. 477). 

Žymus teologas Ro žyc ki išvardina penkias pamaldumo Dievo Gai les tin -
gumo formas: 1. Gai les tingojo Jėzaus paveikslas; 2. Gailestingumo Šventė —
reikšmingiausia iš visų šv. Faustinai apreikštų Dievo Gailestingumo pamal-
dumo formų, švenčiama per Atvelykį; 3. Dievo Gailestingumo vainikėlis; 4.
Gailestingumo valanda; 5. Gailestingumo kulto plitimas, (Dien. Įvadas psl.
12–15).

Kasdieniniame mūsų gyvenime turėtume pasiryžti atlikti bent dvi
anksčiau minėtas pamaldumo formas, t. y. atkalbėti Dievo Gailestingumo
vainikėlį ir susikaupti Gailestingumo valandoje. Kristus per šv. Faustiną yra
pažadėjęs gausių malonių visiems, kurie tai atlieka.  Atlikti abi šias pamal-
dumo formas trunka 10–15 minučiu dienoje, kurioje yra 1440 minučių.

Dievo Gailestingumo vainikėlis kalbamas varstant rožinio karoliukus.
Pradžioje kalbame ,,Tėve Mūsų”, ,,Sveika Marija”, ,,Tikiu Dievą Tėvą”. To-
liau, ties ,,Tėve Mūsų” karoliukais, meldžiame ,,Amžinasis Tėve, aukoju Tau
mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują,
Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes”. Ties
,,Sveika Marija” karoliukais meldžiame ,,Dėl skaudžios Jo kančios būk gai-
lestingas mums ir visam pasauliui”. Pabaigoje triskart sukalbėti ,,Šventas
Dieve, Šventas Galingasis, Šventas Nemirtingasis, pasigailėk mūsų ir viso
pasaulio”. (Dien. 476)

Popiežius pal. Jonas Paulius II ypatingai ragino šį vainikėlį atkalbėti
adoracijoje prieš Švč. Sakramentą, Gailestingumo Šaltinį, už mirštančias
sielas, kurioms ypač yra reikalingas Jo Gailestingumas. Kristus pažadėjo šv.
Faustinai, kad ši malda visuomet bus išklausyta. Taip pat, ,,Sielas, kurios
kalbės šį vainikėlį, mano Gailestingumas apglėbs gyvenime, o ypač mirties
valandą” (Dien. 754).

Susikaupimas Gailestingumo valandoje, 3 val. p. p., paprasčiausioje for-
moje pareikalauja ,,bent trumpą akimirką pasinerti į maldą ten, kur  esi”
(Dien. 1572). Mums, tuo laiku vairuojantiems automobilį, tenka, išgirdus 3
val. p. p. žinias, išjungti radijo imtuvą ir minutei susikaupti.

Jei uoliai vykdysime šias dvi formas, būsime maloniai nustebinti jų
atneštaisiais vaisiais. Mes giliau pažinsime Dievo Gailestingumą ir įgausime
naują supratimą, ką reiškia ,,Visa Atnaujinti Kristuje” tiek savo gyvenime,
tiek tų, kuriems nešime šią džiaugsmingą žinią.

Kalendorius

kovo 20 d. Ateitininkų namų valdyba ruošia Gavėnios reko lek cijas, kurias ves
vysk. Rimantas Norvila Ateitininkų namuose, Lemont. Užsiregistruoti pas Loretą
Grybauskienę el. paštu vlasr@aol.com arba tel. 708-349-7426.

kovo 25 d. Korp.Giedra ruošia Marijos Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos)
minėjimą, 12:30 val. Pasaulio lietuvių centre, Lemont.  

kovo 31 d. Ateitininkų šalpos fondo metinis narių susirinkimas (4 val. p. p.)
ir vakarienė (6 val. v.) Ateitininkų namuose, Lemont. Vietas vakarienei užsisakyti
pas Pranutę Domanskienę tel. 708-246-0049, el. pašto adresas FLD85@aol.com

Kristus — Dieviškojo
Gailestingumo Šaltinis
Rimantas Pauliukonis

Pamąstymai Gavėniai

Viena iš daugelio Čikagos jaunučių vadovių Siga Kisieliūtė rodo savo jaunų globotinių
padarytą saulę, ant kurios spindulių – Ateitininkų himno žodžiai ir vaikų parašytos
mintys.                                                                                            Remigijaus Satkausko nuotr.

Dieviškasis
Gailes tingumas 

Mums, ateitininkams, įsisa-
moninimas į Dieviškajį Gailes -
tingumą turėtų būti brangus dar
ir dėl to, kad skleidžiant Die -
viškojo Gailestingumo žinią, šv.
Faustina parašė nemažą dalį
savo dienoraščio Vilniuje.  Taip
pat, pagal šv. Faustinos nurody-
mus ir jai nuolat prižiūrint,
Vilniuje buvo nutapytas Kristaus
šv. Faustinai apreikštas Die viš -
kojo Gailestingumo paveikslas.
Šis paveikslas, pasižymėjęs dau -
geliu stebuklų, pirmą kartą buvo
viešai pagerbtas 1935 m. Aušros
vartuose, užbaigiant Jubi lie ji-
nius pasaulio Atpirkimo metus.
St e buk lingai pergyvenęs karo ir
okupacijos metus, paveikslas bu-
vo restauruotas 2003 metais, o
2005 metais buvo perkeltas į
restauruotą Šv. Trejybės baž ny-
tėlę (statyta XV a.), kuri buvo pa-
skelbta Dievo Gailestingumo
Šventove.  
http://www.gailestingumas.lt

Norintiems giliau susi-
pažinti su Dieviškuoju Gai -
lestingumu yra siūloma per-
skaityti šv. Faustinos dieno-
raštį ,,Dievo Gailestingumas
mano sieloje” (gaunamas
lietuvių ir anglų kalbų ver-
timuose) ir knygelę ,,Jėzau,
pasitikiu Tavimi”, sudarytą
Jūratės Grabytės (gaunama
lietuvių kalboje).
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Padėkime įgyvendinti svajonę – tapkime rėmėjais!

Geriausiems pasaulio sporti-
ninkams – karštymetis. Jie
ruošiasi 2012 metų olimpia-

dai, iki kurios liko tik keli mėnesiai.
Ši sporto šventė prasidės Londone
šių metų liepos 27 ir vyks iki rugpjū-
čio 12 d., o nuo  rugpjūčio 29 iki rug-
sėjo 9 d. vyks vasaros parolimpinės
žaidynės. Londone laukiama daugiau
sportininkų ir komandų nei bet ku-
riose ankstesnėse parolimpinėse žai-
dynėse. Dalyvauti šių metų parolim-
pinėse žaidynėse ruošiasi ir 29 metų
lietuvis, šiuo metu gyvenantis Di-
džiojoje Britanijoje. Jonas Zimnickas
nusiteikęs siekti paties aukščiausio
laimėjimo – parolimpinio aukso. Tu-
rintis negalią vaikinas kiekvieną
laisvą minutę praleidžia sporto salė-
je arba bėgiodamas. Šiandien jis 100
metrų nubėga per 13,5 sek., tai
nuostabus pasiekimas žinant, kad
šiuo sportu užsiiminėti jis pradėjo
tik prieš porą metų. Bet apie viską  –
nuo pradžių.

J. Zimnickas gimė 1982 metų
rudenį lietuviškame Burokų kaime
Lenkijos šiaurės rytuose, Punsko val-
sčiuje. Jis buvo jauniausias vaikas
šeimoje, augęs tarp seserų. Jonas gi-
mė su negalia – jo dešinė koja buvo
trumpesnė. Vaikino tėvai vežiojo sū-
nų pas įvairius gydytojus, bandyda-
mi jam padėti. Berniukui buvo pri-
taikytas protezas, su kuriuo jis gyve-
no iki 20 metų. Jonas padėdavo tė-

vams ūkyje, kadangi buvo jauniau-
sias šeimoje ir tėvai norėjo jam palik-
ti ūkį. Kaip prisimena Jonas, nebuvo
lengva, bet tėvai jo neišskirdavo, vai-
kinas dirbo visus darbus ir nelabai
galvojo ką nors keisti. Paklausus, ar
iš jo negalios nesijuokdavo vaikai
kaime, Jonas atsako, kad jis, būda-
mas stipraus charakterio, nesileisda-
vo skriaudžiamas, nesiskundė ir ne-
sigyrė dėl savo negalios, tačiau prisi-
pažįsta dėl jos vis dėlto gėdijęsis –
nešiojo plačias kelnes, kad nesimaty-
tų kojos protezo. Baigęs lietuvišką
pradinę mokyklą, vėliau  mokėsi že-
mės ūkio mokykloje Punske.

Pradėjo iš naujo mokytis 
vaikščioti 

Tuo metu, kai jis nustojo augti,
maždaug 19 metų amžiaus, jo dešinė
koja buvo apie 25 cm trumpesnė už
kairę. Jono sesuo pasiūlė pasirodyti
Varšuvos medikams. Gydytojai pa-
siūlė amputuoti koją – jie pasakė, jei
koja bus palikta, tai sukels didelių
sveikatos problemų. Apsispręsti ne-
buvo lengva, nes tėvai nepritarė to-
kiam sprendimui, o gydytojai tikino,
kad operacija būtina. Jonas pasiryžo
sudėtingai operacijai. ,,Man labai pa-
sisekė, nes mane operavo vienoje ge-
riausių Lenkijos klinikų. Tačiau aš
buvau išsigandęs: išsigandęs dėl pri-

imto sprendimo, baiminausi, kad po
operacijos būsiu mažiau darbingas,
nei buvau anksčiau,” – prisimena Jo-
nas. Laimei, operacija buvo sėkmin-
ga, už ją nereikėjo mokėti, tačiau ko-
jos protezas kainavo 5,000 Anglijos
svarų. Kadangi vaikinas tiek pinigų
neturėjo, teko skolintis iš sesers. Jo-
nas, būdamas 20-ies, pradėjo iš naujo
mokytis vaikščioti. 

Norėjo išbandyti save

Kojos praradimas buvo tik vie-
nas iš sunkumų, su kuriais susidūrė
Jonas. Sesuo, ketinusi pirkti butą,
norėjo atgauti paskolintus pinigus.
Vaikinas nusprendė išvažiuoti ke-
liems mėnesiams į užsienį užsidirbti,
kad galėtų grąžinti pasiskolintus pi-
nigus. 2004 m. Lenkijai įstojus į Euro-
pos Sąjungą ir atsivėrus sienoms, tai
padaryti nebuvo sudėtinga. Kaip tik
apsilankęs pusbrolis vaikiną pakvie-
tė važiuoti kartu į Didžiąją Britaniją.
Jonas neplanavo užsienyje užsibūti
ilgai, jis tik norėjo užsidirbti pinigų.

Pradžia nebuvo lengva – pusbro-
lis, kuris jau anksčiau gyveno D. Bri-
tanijoje, aplinkiniams pasakė, kad
Jonas moka angliškai – pirmą dieną
jie visi su juo kalbėjo angliškai, o vai-
kinas tik šypsojosi, kadangi mokėjo
pasakyti ,,Labas” ir ,,Iki”. Netrukus
aplinkiniai tai suprato – buvo gar-
daus juoko. Pradžioje Jonas įsidar-
bino indų plovėju, dirbo nuo 5 valan-
dos ryto iki 11 val. nakties. Į darbą ir

atgal važiuodavo dviračiu, ne kartą
teko paklysti. ,,Buvo šiek tiek keista
pradėti naują gyvenią, bet kartu – ir
įdomu. Atvykęs čia supratau – jeigu
noriu, galiu gyventi visiškai kitokį
gyvenimą. Buvo liūdna, norėjosi na-
mo, tačiau norėjosi ištverti, išban-
dyti save”, – prisipažįsta  jaunuolis.
Laimei, Jonas nebuvo vienas – jam
padėjo pusbrolis, jo draugai. 

Nesijaučia vienišas

Po kelių mėnesių gyvenimo sve-
tur lietuvaitis grįžo namo, bet namuo-
se neatrodė viskas taip gražu, kaip
įsivaizdavo, gyvendamas toli nuo na-
mų, jų ilgėdamasis. Tėvai iki šiol ne-
susitaiko su Jono sprendimu gyventi
atskirai – jie įsitikinę, kad neįgaliam
sūnui niekur kitur nebus geriau ne-
gu pas juos. Tačiau vaikinas nesigaili
pasirinkęs tokį kelią. ,,Be abejo, kai
būna sunku, – sako Jonas, – norisi
grįžti namo, bet pagalvoju, kad grįžti
į gimtąjį Burokų kaimą reikėtų ko-
kių 7 valandų, bet vėl viską pradėti iš
naujo prireiktų žymiai daugiau lai-
ko. Būtų gaila palikti pažįstamus,
draugus, mėgstamą darbą.” 

Atidavęs skolą, Jonas ėmė lan-
kyti anglų kalbos kursus, per dvejus
metus išmoko kalbą. Vaikinas lankė
sporto instruktoriaus kursus, išlai-
kęs egzaminus kurį laiką dirbo sa-

Bògte link aukso

vanoriu koledžo sporto klube, vėliau
jį priėmė dirbti fizinės parengties
klasės koordinatoriumi. Dabar J.
Zimnickas dirba asmeniniu fizinės
parengties treneriu 25 val. per savai-
tę. Sporto klube dieną lankosi stu-
dentai,  vakare susirenka žmonės iš
miesto. ,,Man patinka darbas, padėti
kitiems žmonėms pasiekti savo tikslą
yra puiku. Iš pradžių buvo keista,
kad žmonės eina pas mane, nors ir
esu neįgalus”, – sako jis. 

Vaikinas gyvena Cambridge cen-
tre: ,,Žaviuosi Cambridge grožiu, čia
nesijaučiu kaip namie, bet šis mies-
tas turi kažką ypatingo.” Jis džiau-
giasi, kad turi nemažai draugų iš
viso pasaulio, kadangi Cambridge
yra studentų miestas, be to, vaikinas
turi merginą, šiuo metu yra atva-
žiavusi ir jo sesuo, tad vienišas tikrai
nesijaučia. ,,Aš didžiuojuosi savo pa-
sirinkimu, – šypsosi Jonas. – Bet ma-
nau, kad mano tėvai labiau džiaug-
tųsi, jeigu grįžčiau namo į ūkį.”

Pasirinko bėgimą

Jonas prisipažįsta, kad nuo ma-
žens buvo įsimylėjęs krepšinį, pra-
dinėje mokykloje žaidė jį, bet šiam
žaidimui buvo per žemas. Tik sulau-
kęs 18–19 metų ištįso. Po operaci-
jos jam siūlė sportuoti, lietuvis žai-
dė Balstogėje, vėliau – Cambridge,
trejus metus buvo sėdinčių neįga-
liųjų vežimėliuose krepšinio rinkti-
nės nariu. Anot J. Zimnicko, jis nie-
kada nesijautė, kad tai – jo sportas,
suprato, kad nepasieks gerų rezul-
tatų, atrodė, kad užima kažkieno vie-
tą. 

Įsikūręs centrinėje Cambridge
dalyje, Jonas pradėjo ieškoti, kokiu
sportu užsiimti laisvalaiku. Prieš
porą metų vaikinas gavo elektroninį
laišką, kuriame buvo kviečiami at-
siliepti talentingi sportininkai, no-
rintys dalyvauti parolimpinėse žai-
dynėse. J. Zimnickas nusiuntė laišką,
parašęs apie save. Jį pakvietė į at-
ranką Birmingham mieste, po įvai-
rių testų ir bandymų jaunuolis pasi-
rinko bėgimą. Balandžio mėnesį bus
2 metai, kaip jis sportuoja su D. Bri-
tanijos komanda. Nors J. Zimnickas
yra lietuvis, galėtų dalyvauti olim-
piadoje su jos vėliava, tačiau dabar,
gyvendamas D. Britanijoje, Londono
olimpiadoje atstovaus būtent šiai
šaliai. ,,Noriu atsidėkoti D. Britani-

jai, kuri suteikė galimybę siekti to-
kio svarbaus mano gyvenime tikslo”,
– aiškina lietuvis, gimęs ir užaugęs
Lenkijoje.

Ruošiasi olimpiadai

Jonas įtemptai ruošiasi olimpia-
dai, jis treniruojasi kiekvieną dieną
nuo 10 val. ryto iki 3 val. po pietų,
sekmadieniais plaukioja, eina į sau-
ną. Kai kurios treniruotės vyksta
Londone, vaikinui taip pat reikalin-
gos fizioterapinės procedūros ir gilu-
minis audinių masažas, kadangi
sportuojant su protezu visoms kūno
dalims tenka papildomas krūvis.
,,Žmonės su amputuota galūne su-
naudoja 30 proc. daugiau energijos
nei darbingi žmonės. Bet koks jude-
sys, net ėjimas gatve, reikalauja ne-
mažai pastangų”, – sako lietuvaitis.
Per visą vasarą vyks rungtynės, bir-
želio–liepos mėnesį sportininkai ži-
nos, ar paklius į komandą. 

Eina link savo tikslo

Suprantama, pasiruošimas olim-
piadai reikalauja ypatingo pasiruoši-
mo, ištvermės, kantrybės, kartu tai –
ir nemažos išlaidos. Viskas kainuoja,
vien tik kelionės išlaidos sudaro iki
125 svarų per savaitę. Jonas neturi
nuolatinio pagrindinio rėmėjo, pade-
da šeima, pusbrolis, jo šeima. ,,Būtų
nuostabu, jeigu pavyktų rasti rė-
mėjų, kurie padengtų nors dalį pa-
siruošimo išlaidų. Būtų tiesiog gera
žinoti, kad kažkas tikrai tiki mani-
mi,” – viliasi šis gražų tikslą turintis
žmogus.  Paklaustas, ar nepritrūks
užsispyrimo, Jonas nusijuokęs sako:
,,Pasiryžau ir einu link savo tikslo,
pabandysiu padaryti viską, kas nuo
manęs priklauso.” Jo tikslas – įveikti
100 m atstumą per 12,2 sek. ir patekti
į D. Britanijos parolimpinę komandą. 

Dar viena svajonė

J. Zimnickas prisipažįsta, kai tai
– ne vienintelė jo svajonė. Jis turi
planų suburti pirmą Europoje neį-
galiųjų, žaidžiančių krepšinį ne in-
validų vežimėliuose, komandą. To-
kios komandos yra Jungtinėse Vals-
tijose, jis nori po olimpiados atvykti
čia ir užmegzti su jomis ryšius.
Pasak negalią turinčio jaunuolio, jis
žino, kad yra daug iš karo amputuo-
tomis galūnėmis grįžusių žmonių,
norinčių žaisti krepšinį ne vežimė-
liuose. ,,Jeigu pavyktų suburti tokią
komandą, gal organizuosime paro-
domąsias žaidynes, kad žmonės jas
pamatytų per televiziją. 

Nukelta į 12 psl.

LORETA TIMUKIENĖ

29 metų J. Zimnickas ruošiasi dalyvauti
šių metų parolimpinėse žaidynėse.
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Praėjusią savaitę rašėme, jog
prieš rungtynes su paskutinėje vieto-
je „Metropolitan’’ salės futbolo pir-
menybėse stovinčia „Connections’’
komanda „Lituanicos’’ („Liths’’) fut-
bolininkai turėtų gerai pasimelsti.
Nežinome, ar žaidėjai meldėsi, ar
šiaip juoda katė perbėgo jiems kelią,
tačiau prieš silpniausią komandą
lygoje „Lituanica” pralaimėjo net 1:9.
Tokio rezultato tikrai nebuvo galima
tikėtis, nes „Connections” per 9 rung-
tynes nebuvo iškovojusi nė vieno
taško. 

Laimėjusi prieš „Lituanicą’’,
„Con nections’’ uždirbo pirmuosius 3
taškus ir pakilo į 12-ąją vietą, o „Li-
tuanica’’, turėdama vos vieną taš ką,
užėmė paskutinę vietą. Vieną taš ką
(bet geresnį įvarčių santykį) turi
„Wings’’, su kuria mūsiškiai žais kitą
kovo 4 d., sekmadienį, 4:15 val. p. p.
Tai yra paskutinė galimybė mūsiš-
kiams išvengti paskutinės vietos, nes
likusias dvejas rungtynes jie turės
žaisti su stiprokomis komandomis –
„Uni ted Serbs’’ ir „Vikings’’. 

Kaip teigė susitikimą su „Con -
nec tions’’ stebėjęs klubo pirminin-
kas Virgis Marčinskas, rungtynės iš
„Li tuanicos’’ pusės atrodė kaip tik-

ras chaosas. Jose bandė žaisti ir pats
tre neris Linas Jakovlevas, kuris
rungtyniauti buvo pasikvietęs kelis
salės futbole patirties neturinčius
silpno kus futbolininkus. Tikėtina,
jog tai viena svarbiausių priežasčių,
kodėl mūsiškiai buvo tiesiog sutriuš-
kinti paskutinėje vietoje stovėjusios
ko mandos. Žinoma, lėmė ir tai, kad
nėra žmogaus, kuris vadovautų ko-
mandai. 

Atrodo, L. Jakovlevas buvo vie -
nas tų, kuris norėjo, kad „Lituanica’’
būtinai žaistų šiose salės futbolo pir-
menybėse. O dabar komanda daro di -
džiausią gėdą, kurios ji nebuvo pa -
tyrusi per visus 60 klubo gyvavimo
metų. 

Praėjusį sekmadienį pirmuosius
du taškus prarado „Eagles’’ koman-
da, lygiosiomis (2:2) sužaidusi su
trečioje vietoje stovinčia „Schwa -
ben’’. Antroje vietoje įsitvirtinusi
„United Serbs’’ komanda įveikė
„Zrinski’’ futbolininkus (9:1), o prieš-
paskutinėje vietoje esanti „Wings’’
gerai kovėsi su stiproka „Sockers’’,
bet vis dėlto nusileido jai 5:7. Mū siš-
kiams su „Wings’’ teks susitikti atei-
nantį sekmadienį, tad gal „Litua ni-
cos’’ treneris bent per tas rungtynes
kvailysčių nepridarys. 

„Lituanica’’ gavo pylos 
nuo silpniausios komandos

EDVARDAS ŠULAITIS

2012 m. ŠALFASS Veteranų (vyresnių nei 35 m.) krepšinio turnyras
vyks šių metų kovo 31 d. – balandžio 1 d. City Of  Palm Beach Gardens (4404
Burns Rd., Palm Beach Gardens, FL 33410). Turnyrą rengia: Florida Lietuvių
krepšinio lyga (Florida LKL), West Palm Beach Lietuvių Bendruomenė,
Lithuanian Education & Culture Center. Išankstinė komandų registracija pri-
valo įvykti iki 2012 m. vasario 12 d. adresu: floridoslkl@gmail.com. Norintys
reklamuotis turnyro metu ar finansiškai paremti rašykite el. paštu: flori-
doslkl@gmail.com.

2012 m. ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirmenybės įvyks gegužės
19–20 d. Geneva, Ohio  (www.spire.org). Išankstinė komandų registracija – iki
2012 m. kovo 20 d. (imtinai) adresu: vtatarunas@gmail.com. Galutinė regis-
tracija – iki 2012 m. balandžio 23 d (imtinai).  Rengia – Cleveland LSK
,,Žaibas”. Pirmininkas ir pirmenybių vadovas – Vidas Tatarūnas.

,,Team Chuck’’ įveikė ,,Team Shaq’’

2012 m. NBA visų žvaigždžių
savaitgalį nauju pasaulio rezultatu
pra ėjusią savaitę pradėjo ,,Minne-
sota Timberwolves’’ naujokas ispa-
nas Ricky Rubio – į ,,Guinness reko-
rdų’’ knygą įsirašė pataikyda mas 18
metimų. Vėliau Kyrie Irving, pra-
mesdamas vos vieną metimą, at vedė
Charles Barkley surinktą ko man dą
pergalės link prieš Shaquille O’Neal
sudarytą komandą. ,,Team Chuck’’
išplėšė pergalę rezultatu 146:133.

PAUL TRIUKAS

Kauno ,,Žalgirio’’ nesėkmė

Praėjusią savaitę Kauno ,,Žalgi -
rio’’ komanda Tel Avive žaidė su vie -
tos ,,Maccabi’’. Lietuvos klubui šios
rungtynės buvo lemiamos, pergalės
atveju jie dar būtų turėję galimybę
patekti į ,,Eurolygos’’ ketvirtfinalį.

Galingai pradėję rungtynes, žal-
giriečiai antrame kėlinyje pirmavo
17 taškų skirtumu. Vis dėlto ,,Žalgi -
rio’’ krepšininkai nesugebėjo išsilai -
kyti pirmaujančioe vietoje ir ga liau -
siai pralaimėjo rezultatu 66:70.

20 taškų ,,Žalgiriui’’ pelnė Sonny
Weems, 12 – Dainius Šalenga, 11 – De -
Juan Collins, 9 – Marko Popovic, 7 –
Paulius Jankūnas, 5 – Mantas Kalnie -
tis, 2 – Milovan Rakovic. 

Į ,,Eurolygos’’ ketvirtfinalį iš H
grupės vietas užsitikrino ,,Barce lo -
na’’ ir ,,Maccabi’’, užribyje liko ,,Ben -
 net’’ ir ,,Žalgiris’’.

PAUL TRIUKAS

Žalgiriečiai Tel Avive.                 AFP nuotr.

Lietuvos futbolo federacijos
(LFF) būstinėje Vilniuje buvo pris-
tatytas naujas Lietuvos vyrų futbolo
rinktinės vyr. treneris – 47 metų fut-
bolo specialistas iš Vengrijos Csaba
Laszlo.

Rumunijoje gimęs vengrų tauty-
bės specialistas pristatyme kalbėjo,
kad su Lietuvos futbolu yra pažįsta-
mas jau iš seniau, kai dirbo Ško tijos
Edinburgo „Hearts’’ klube. Ten jis
treniravo tame klube žaidusį ne
vieną Lietuvos futbolininką. 

„Esu du kartus išrinktas geriau-
siu treneriu Vengrijos ir Škotijos
lygose, tačiau šis postas [Lietuvos
vyrų futbolo rinktinės vyr. trenerio],
be jokios abejonės, yra žingsnis į
priekį mano karjeroje. Dirbti su val-
stybine rinktine Europoje – garbė”, –
sakė C. Lasz lo, pridurdamas, kad dar-
bas rinktinėje buvo pagrindinis ir
vienintelis jo tikslas. Naujasis ko-
mandos strategas, kurio padėjėjais
bus dar kol kas neįvardyti lietuviai,
pareiškė, jog po pusmečio jau galės
pakalbėti ir lietuviškai. „Jau pradė-
jau lankytis rungtynėse, kalbėtis su
visų komandų tre neriais. Visi gerai
žinome ir matome, kiek lietuvių žai-
dėjų rungtyniauja užsienyje, tačiau
mums taip pat svarbu surasti ir nau-

jų žaidėjų vietoje. Valstybinė rinkti-
nė skirta visiems, ne tik legionie-
riams. Man svarbiausia ne vardai, o
žaidimas’’, – aiškino C. Laszlo. 

Naujasis Lietuvos rinktinės stra -
tegas jau ėmėsi darbo. Jo pirmoji
užduotis bus suburti B komandą šio -
mis dienomis vykstančioms rungty -
nėms su jaunimo (iki 21 m.) rinktine.
Jis teigė, kad sulaukė pasiūlymo
Lietuvos A rinktinei žaisti Melbour -
ne (Australijoje) su Saudo Arabija
arba su Bolivija išvykoje. Tačiau tre -
neris abu šiuos pasiūlymus atmetė,
nes abi kelionės į tolimus kraštus la -
bai išvargintų žaidėjus. Dabar galvo-
jama sužaisti kelias rungtynes na -
muose gegužės ir birželio mėnesį. 

Gegu žės 29 d. Lietuvos rinktinė
planuoja susitikti žalioje aikštėje
draugiškose varžybose su Rusijos
reprezentacine vienuolike. Birželio
1–3 d. lietuviai dalyvaus Baltijos tau-
rės pirmenybėse Taline (Estija), o
birželio 8 d. nu matoma žaisti Minske
su Baltaru sijos rinktine. 

Taip pat jau šiemet prasidės 2014
metų pasaulio čempionato grupinės
atrankos varžybos, kuriose Lietuva
turės rungtyniauti su Graikija (ji
Europos čempionato dalyvė), Slova -
kija (žaidė paskutiniame pasaulio
čempionato baigiamajame etape),
taip pat su stiproka Bosnija ir Her -
cegovina. Nors Lietuvos grupėje nė-
ra pasaulinio garso komandų, tačiau
lie tuviams dažnai nepasisekdavo
įveikti ir silpnų vienuolikių. „Kiek-
vienose rungtynėse žaisime dėl per-
galės ir tik vėliau pamatysime, kurią
vietą užimsime. Svarbiausia judėti į
priekį ir siekti, kad Lietuva didžiuo-
tųsi savo rinktine’’, – kalbėjo nauja-
sis vyr. tre neris, kuris, atrodo, Lie-
tuvos rinktinę nori sugrąžinti bent į
prieš 4–5 me tus buvusį garbingą lygį. 

Lietuvos futbolo rinktinę 
treniruos vengras

PAUL TRIUKAS

Csaba Laszlo.

Ricky Rubio.                           Reuters nuotr.

Dėjimų į krepšį čempionu tapo J. Evans

Antrą šių metų NBA visų žvaigž -
džių savaitgalio dieną vyko įvairūs
konkursai.

Pirmasis konkursas buvo žvaigž-
džių metimų konkursas, kur dalyva-
vo 4 komandos atstovaujančios 4 val-
stijoms. Tiek pirmame etape, tiek
antrame prana šiausia buvo New
York komanda, ku rią sudarė Landry
Fields, Cappie Pondexter ir Allan
Houston.

Kitame konkurse – įgūdžių įššū -
kio konkurse – geriausiai pasiro-
dė Tony Parker iš ,,San Antonijo
Spurs’’. Baigiamajame iš dviejų eta-
pų jis atstumą įveikė per 32,8 sekun-
des. 

Tritaškių konkurse laimėtoju
lai kytas Kevin Durant tik per plauką
liko be apdovanojimo. 

Dėjimų į krepšį konkurso nuga -
lėtoją šiemet lėmė žiūrovai. Čia
nuga lė toju tapo ,,Utah Jazz’’ žaidėjas
Jere my Evans, gavęs 29 proc. balsų. 

PAUL TRIUKAS

Visų žvaigždžių rungtynes laimėjo Vakarai

Rezultatyvumu nesikuklinusio-
se šių metų NBA visų žvaigždžių
rungtynėse nugalėtojais tapo Vakarų
konferencijos krepšininkai, o nau-
dingiau siu žaidėjumi tapo ,,Okla-
homa City Thunder’’ krepšininkas
Kevin Durant. Rungtynių pabaiga
buvo įtempta ir nugalėtojais tik po
atkaklios kovos tapo Vakarai –
152:149. 

PAUL TRIUKAS

Kevin Durant.                               AFP nuotr.
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Su gimtadieniu, âikaga!
LAIMA APANAVIČIENĖ

Mielieji čikagiečiai, ar žinote,
kad kovo 4 d. – Čikagos mies-
to gimtadienis. Taip taip.

Lygiai prieš 175 metus – 1837 m. kovo
4 d. – Čikagai buvo suteiktas miesto
statusas. Tad visus gyvenančius Či-
kagoje ir jos apy linkėse ir visus tuos,
kurie myli šį miestą, noriu pasvei-
kinti su 175-uoju ,,Vėjų miesto” gim-
tadieniu. 

Dėl pravardės ,,Vėjų miestas”  at -
siradimo nėra vieningos nuomonės.
Sa ko ma, kad ji pradėta naudoti New
York laikraščiuose, kai buvo spren -
džiama, kuriam miestui bus suteikta
teisė 1893 m. rengti Pasaulinę mugę.

Kiti  šaltiniai teigia, kad dar 1876
m. pra vardė „Vėjų miestas” buvo pa -
naudota laikraštyje ,,Cincinnati En -
qui rer”. Čika giečiai įžeidimą palaikė
komplimentu ir pradėjo naudoti šį
vardą kas dieninėje kalboje.

Miestas pel kingoje vietoje, kurią
vietiniai indėnai vadino ,,Che cagou”
(„laukiniai svogūnai” arba „čes na -
kai”) pradėjo kurtis daug ank s čiau,
nei jam buvo suteiktos miesto teisės.
Po tas vietas besidairantys pirmieji
europiečiai, išgirdę kaip indėnai va -
di  na vietovę, šiuo, jiems keistai
skam bančiu vardu, pavadino Čika-
gos upę, kurios pavadinimą rašydavo
,,Che  tagu” arba ,,Shikago”. Ilgainiui
tas pavadinimas prigijo ne tik upei,
bet ir aplink ją besikuriančiam  mies-
tui. 

Istorijoje minima, kad  apie 1770-
uosius į pelkingas vieto ves užsuka
tulas – pir mas nevietinis žmogus.
Reikia ma nyti, kad tos vietovės Jean
Baptiste Pointe du Sable – toks buvo
to užklydėlio vardas – patiko (o gal jis
buvo labai įžvalgus?), kad čia jis
sukūrė prekybinį postą. Ir tik po 25-
erių metų žemes šiose apy linkėse
įsigijo ir JAV valdžia. 

Pa ma žu pelkėtoje vietovėje vie -
nas po kito ima ,,dygti” pastatai, ku -
riasi atvy kėliai. 1803 m. kariuomenė
įrengė Fort Dearbon tvirtovę, išsilai -
kiusią iki 1812 m. 1804 m. su vieti -
niais indėnais pasirašoma pirmoji,
1833 m.  – antroji sutartis, ir nuo am -
žių čia gyvenę vietiniai žmonės iš šių
vietų išsi kraustė. 1833 m. rugpjūčio
12 d. prie Čikagos upės oficialiai bu -
vo įkurtas miestelis, kuriam po 4 me -
tų buvo suteiktas miesto statusas. 

Miesto augimą ypač paskatino
1838-aisiais nutiestas pirmasis gele -
žinkelis ir 1848 m. baigta Illinois-Mi -
chigan kanalo statyba. Sunku net įsi-
vaizduoti, kaip tais laikais žmonės
ryžosi sujungti Michigan ežerą (per
Čikagos upę) su Illinois upe, kuri yra
gana toli nuo Čikagos miesto (kana -
las buvo uždarytas 1933 m.). Dėl gero
vandens susisiekimo su Didžiaisiais
ežerais ir Mississippi bei Illinois
upėmis, Čikaga tapo svarbiu laivų
uostu. Tai leido plėtoti gyvulių ūkius
ir mėsos pramonę. 1865-aisiais Čika-
gos pietinėje dalyje pradėjo veikti
vie na didžiausių pa saulyje mėsos
perdirbimo įmonė ,,Union Stock
Yards”, kuri veikė 106 metus.

Tačiau miesto kūrimasis neap-
siėjo be nelaimių – 1871-aisiais cent -
rinėje Čikagos dalyje iš 18,000 pasta -
tų liko tik pelenai ir vandens bokštas,
iki šiol sto vintis Michigan Ave niu. Ši
baisi ne laimė nepalaužė čikagiečių,
ir miestas vėl ėmė keltis iš pelenų. Po
gaisro Čikaga greitai atsistatė ir tapo
svarbiu pramonės ir transporto cen-
tru JAV centrinėje dalyje. 

Šių dienų Čikaga yra finansų,
eko  nomikos ir kultūros lopšys Vi du -
rio Vakaruose. Mieste ir priemies -
čiuo se  įsikū rusios 66 iš 500 (,,Fortu -
ne 500”) di džiausių JAV bendrovių,
tarp jų: ,,Boeing”, ,,Sara Lee”, ,,Wal -
greens”, ,,Mo torola”, ,,Caterpillar,”
,,Sears”, ,,State Farm Insurance”,
,,Allstate”, ,,Deere”, ,,McDonald's”,
,,Aon”, ,,Of fice Max” ir daugelis kitų.

Visoje Amerikoje Čikaga išsis ki -
ria ir savo architektūra, aukštais
dan goraižiais – mies te daugiau kaip
200 pastatų, kurių aukštis didesnis
nei 100 met rų.  

Šiuo metu Čikagą supa  daugiau
nei šimtas priemiesčių. Čikagoje,
kartu su priemiesčiais ir 9 aplinki -
nė mis apygardomis gyvena 9,3 mili-
jono gyventojų, o pačiame mieste –
2,695,598 gyventojų (2010 m. duome ni -
mis). 

Čikaga palaiko partnerystės ry -
šius su 26 pasaulio miestais. Tarp
susigiminiavusių miestų pavadini -
mų – ir Vilnius miesto vardas. 

O kokia Čikaga be lietuvių? Ne
veltui sakoma – Čikaga – lietuvių sos -
tinė. Emigrantai iš Lietuvos į Čikagą
ir jos apylinkes ėmė plūsti daugiau
kaip prieš šimtą metų. Daug jų triūsė
liūdnai pagarsėjusiose Čikagos sker -
dyklose, kurias puikiai ap rašė žurna -
listas Upton Sinclair 1906-aisiais iš -
leistoje savo knygoje „The Jungle”,
kurio pagrindinis veikėjas – iš Lietu -
vos kaimo į Ameriką atvykęs Jurgis
Rudkus. 

Šiame mieste gyveno ir gyvena
daug žymių lietuvių kilmės ameri -
kiečių: NFL legendos Johnny Unitas
ir Dick Butkus, kino reži sie rius Ro -
bert Zemeckis, politikas Richard
Durbin, dainininkai Anthony Kiedis
ir Brandon Flowers, teniso legenda
Vitas Gerulaitis, režisierius Jonas
Mekas, Fluxus judėjimo pradininkas
Jurgis Ma čiūnas, garsūs aktoriai
Charles Bronson, Jason Sudeikis bei
John C. Reilley, Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus. Argi
vi sus išvardinsi?

Tikriausiai nieko nenustebinsiu
pasakiusi, kad ir šiomis dienomis
Čikagoje ir jos apylinkėse gyvena
daugiau lietuvių negu bet kuriame
kitame JAV mieste. Pirmą kartą į
Čikagą iš Lietuvos atvykę svečiai ste-
bisi: ,,Gyvenate kaip Lietuvoje. Kur
eisi, ten lietuvį sutiksi.” 2000 m. JAV
gyventojų surašymo duomenimis
JAV gyveno 659,992 lietuvių kilmės
žmonių. Illinois valstijoje lietuviais
save laikė 87,294 asmenys. Kiek lietu-
vių gyvena Čikagoje šiomis dieno -

mis, tiksliai niekas negali pasakyti,
tačiau, kad jų čia tikrai daug, rodo
šiame mieste įsikū rusios ir didžiau-
sios ne tik JAV , bet ir visame pasau -
lyje lituanistinės mokyklos, dar vei -
kian ti lietuviška Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapija, Pasaulio lie -
tuvių ir Jaunimo centrai, muziejai,
restoranai. Yra Čikagoje net su Lie -
tuva susijusių gatvių pavadinimų
(Li tuanica Aveniu, Lithua nian Plaza
Court).  

Jau 1935 m. Čikagoje buvo 99
stambesnės lietuvių organizacijos
(A. Šapoka. ,,Lietuvos istorija”, 642
psl, V.:1990 m.). Daugybė organizacijų
yra ir šiomis dienomis.  Tiesa, lietu-
viai nebegyvena vienoje vietoje. Ko -
munikacija, dabar atvažiuojančių
lietuvių gerenės anglų kalbos žinios,
galėjimas laisvai važinėti į Lietuvą
leidžia jiems gyventi ,,išsibarsčius”
po visą Čikagą ir jos apylinkes. Gy -
venimas keičiasi, garsieji lietuvški
rajonai – Mar quette Park, Brid ge -
port – jau seniai nebėra lietuviški,

kiek ilgai išsilaikys Lemont, taip pat
niekas nežino. Gaila, tačiau faktas _
gyvenimas ,,išsibarščius” įtakoja ir
greitesnį lietuvybės praradimą.

O kur mes, lietuviai, vežame sa -
vo svečius, norėdami jiems parodyti
Čikagą? Jei oras gražus būtinai su
svečiais pasivaikštome Millennium
Park. Kuris gi nenori nusifotografuo -
ti po Anish Kapoor ,,pupele” (o kiek
triukšmo ir nenoro ją statyti buvo!)?
Vasarą kartu su svečiais galime
nemokamai pasiklausyti koncertų
Jay Pritzker paviljone, kurį suprojek-
tavo vienas didžiausių šių laikų ar -
chitektų Frank Gehryar, ar pabrai -

dyti baseinėlyje tarp  50 pėdų aukščio
fontanų-bokštų. Smagu pėščiųjų tiltu
nukulniuoti į senąjį ,,Grant Park” ir
tuo pačiu pasigėrėti nuostabiais gėly-
nais. 

Svečiams įdomu iš ,,Willis To -
wer” (buvęs ,,Sears To wer” iki 1974-
ų jų laikytas aukščiausiu pasaulyje)
103-iame aukšte prie pastato pri -
lipdytos stiklinės dėžės (,,Skydeck”)
apžiūrėti po kojomis esantį miestą.
Vakare svečius galime pakviesti pa -
vakarie niauti į 96-ame John Hancock
Center aukšte įskūrusį „Signature
Lounge” barą. Pro baro langus atsi ve-
ria nuostabūs naktinės, šviesų jūroje
paskendusios  Čikagos vaizdai.

Puiki gamta, švelnus vėjelis nuo
Michigan ežero, zoologijos sodas vi -
lioja pasivaikščioti po Lincoln Park.
Dėmesio vertas ir  muziejų kvartalas
(Museum Campus), Čikagos meno
institutas (Art Institute), žinomas
visoje ša lyje geriausia impresionistų
ir postimpresionistų kolekcija. Duris
atvėrus  architekto Renzo Piano su -
kurtam moderniam priestatui (Mo -
dern Wing), institutas tapo antru pa -
gal dydį JAV muziejumi. O kur dar
Šiuolaikinio meno muziejus, Navy
Pier prieplauka, vienas didžiausių
pasaulyje Buckingham fontanas ir
daugybė kitų įdomių vietų.

Didžiulis miesto 175-ojo gimta -
dienio renginys vyks kovo 4 d. Čika-
gos istorijos muziejuje (1601 N. Clark
St., Chicago) Šventė prasidės 12  val.
p. p. Tie, kurie galės įrodyti, jog savo
gimtadienį švenčia kovo 4 d., bus
apdovanoti specialiu garbės pažymė -
jimu su miesto mero Rahm Emanuel
parašu ir pavaišinti gimtadienio tor -
tu, kuri patieks kepykla ,,Bleeding
Heart Bakery”. To paties muziejaus
Rubloff  auditorijoje 3:30 val. p. p.
vyks dis ku sija, skirta miesto su kak -
čiai paminėti.  

Norinčius daugiau sužinoti apie
šią šventę ir kitus renginius, vyk -
sian čius Čikagoje 2012-aisiais,  kvie -
čiu apsilankyti internetinėje svetai -
nėje www.explorechicago.org

Taip atrodė ,,Union Stock Yards” 1947 metais. 
http://fanaticcook.blogspot.com nuotr. 

Anish Kapoor ,,Cloud Gate” žmonių vadinama ,,pupelė” tapo Čikagos miesto žen-
klu.                                                                                                       Algimanto Kezio nuotr.  

Navy Pier.
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KOVAS

Kovo 4 d., sekmadienį:  PLC,
Le mont, vyks Čikagos lietuvių skau-
tų ir skaučių tradicinė Kaziuko mu-
gė. Šv. Mišios 9 val. r. Atidarymas –
po Mišių Jaunimo rūmuose.

– Our Lady of  Mt. Carmel salėje
(275 North 8th St.  (kampas su Have-
meyer St.), Brooklyn, NY 11211) vyks
New York skautų Kaziuko mugė. Pra-
džia po 10 val. r. šv. Mišių Apreiškimo
parapijoje.

Kovo 7 d., trečiadienį: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) Mote-
rų gildija kviečia paminėti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą. Bus ro-
domas filmas „Gintaro kelias”. Pra-
džia 1 val. p. p.

Kovo  8–11 d.: Meno mugėje
VOLTA NY, stendas E11, (7 W. 34th
St., New York, NY), dalyvaus Vil-
niaus ,,Vartų” galerija ir lietuvis dai-
lininkas Mindaugas Lukošaitis. Dau-
giau informacijos internete: www. ny.
voltashow.com

Kovo 9 d., penktadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje vyks
aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis
,,Tęsiasi vasara žieduota”. Pradžia 7
val. v. Daugiau informacijos interne-
te www.balzekasmuseum.org

– PLC pokylių salėje Palaiminto-
jo J. Matulaičio misija ir PLC pagal
Gavėnios tradiciją kviečia kukliai
žuvies vakarienei. Ji vyks nuo 5 val.
p. p. iki 7 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-257-5613 ar ba el. paš tu matu-
laitismission@ sbcglobal.net

Kovo 10 d., šeštadienį: St. Pe-
tersburg Lietuvių klubo patalpose
nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p. vyks naudo-
tų daiktų išpardavimas.

– ,,Žiburėlio” mokykloje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks At-
virų durų diena. Mokykoje bus gali-
ma apsilankyti nuo 9 val. r. iki 11 val. r.
Daugiau informacijos internete www.
ziburėlis.org arba tel. 630-257-8891.

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago IL 60636) vyks aktorės O.
Dautartaitės rečitalis ,,Tęsiasi vasa-
ra žieduota”. Pradžia  2 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje filmo ,,Red Terror on the Am-
ber Coast” autorius David O’Rurke
pristatys filmą ir atsakys į žiūrovų
klausimus. Pradžia 7 val. v. Daugiau
informacijos tel. 773-582-6500 arba in-
ternete www.balzekasmuseum.org

– Detroit Dievo Apvaizdos para-
pijos patalpose vyks JAV LB apylin-
kių pirmininkų suvažiavimas.

Kovo 11 d., sekmadienį: – Lie-
tuvių namuose (2715 E. Allegheny
Ave. Philadelphia, PA 19134) JAV LB
Philadelphia ir Centrinė NJ apylin-
kė rengia Lietuvos Nepriklausomy-
bės paskelbimo ir atstatymo minėji-
mą. 10:30 val. r. šv. Mišios už Lietuvą
Šv. Andriejaus bažnyčioje (1913 Wal-
lace St., Philadelphia, PA 19130). 12
val. p. p. pietūs vidurinėje Lietuvių
namų salėje. 2 val. p. p.  Nepriklauso-
mybės šventės programa. Pagrindi-
nis prelegentas – LR ambasados JAV
misijos vadovo pavaduotojas Simo-
nas Šatūnas. Informacija tel. 609-742-
7593.

– Navy Pier centro „Crystal Gar-
dens” salėje nuo 12 val. p. p. iki 5 val.
p. p. vyks LR Generalinis konsulato
Čikagoje kartu su Čikagos laisvalai-
kio ir pramogų centru Navy Pier ren-

giama Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šventė „Celebrate Lithua-
nian Independence”. Bus sudarytos
sąlygos dalyvauti menininkams ir
verslininkams. Daugiau informaci-
jos el. paštu: agne.vertelkaite@urm.
lt arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204 (Ag-
nė Vertelkaitė).

– Lietuvos ambasadoje Washing-
ton, DC vyks Lietuvos Nepriklauso-
mybės minėjimas. Kalbės laikraščio
,,Draugas” vyr. redaktorė dr. Dalia
Cidzikaitė, savo naują knygą  ,,Frag-
mentai ir lūžiai” pristatys Ina Nava-
zelskis. Tuo pačiu vyks ir rinkimai į
JAV LB Washington, DC apylinkės
valdybą. Pradžia 12 val. p. p

– PLC, prie didžiosios salės, vyks
Lietuvos Dukterų draugijos visuoti-
nis metinis susirinkimas. Pradžia
12:30 val. p. p.

– 10 S. Lake St., Munde lein, IL
vyks JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė rengiamas Nepriklausomy-
bės dienos minėjimą. Pradžia 1 val. p.
p. Tel. pasiteirauti: 847-855-5294.

– Lietuvių dailės muziejuje PLC
vyks  aktorės O. Dautartaitės rečita-
lis ,,Tęsiasi vasara žieduota”. Pra-
džia 1 val. p. p. 

– American Legion Griffith Post
66  (132 N. Wiggs Ave. Griffith, IN)
vyks  ALT’o Lake apskr. skyriaus ir
JAV LB East Chicago, IN apylinkės
rengiamas Lietuvos Nepriklausomy-
bės minėjimas. Pradžia 1 val. p. p.
Apie dalyvavimą pranešti Joanai tel.
219-884-2220 arba Birutei tel. 219-322-
4533. 

– Baltimorės Lietuvių namų di-
džiojoje salėje (851-853 Hollins St.,
Baltimore, MD) JAV LB Baltimorės
apylinkės valdyba rengia Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo minėji-
mą. Dalyvaus LR ambasados JAV įga-
liotasis ministras Rolandas Kačinskas
ir  laikraščio ,,Draugas” vyr. redaktorė
dr. D. Cidzikaitė. Pradžia 2 val. p. p. 

– St. Petersburg Lietuvių klubo
salėje bus minima Kovo 11-oji. Pra-
džia 2:30 val. p. p. Norint užsisakyti
pietus skambinti  tel. 727-360-1064 (Lai-
mutė Alvarado). Daugiau informaci-
jos tel. 727-687-1061 (Ramutė Krikšči-
kienė) arba el. paštu: raminta_kr@ya-
hoo.com (,,Bangos” valdyba)

Kovo 12 d., pirmadienį:  Loyola
University Chicago, Lake Shore Cam-
pus (1032 W. Sheridan Rd., Chicago,
IL 60660) vyks renginys ,,Meno Lie-
tuva”, skirtas Lietuvos Nepriklauso-
mybės dienai paminėti. Dalyvaus ak-
torė Audrė Budrytė-Nakas. Čiurlio-

nio galerija pristatys Algio Griškevi-
čiaus fotoparodą ,,Mikališkių kaimo
stebuklai”. Pradžia 5:30 val. p. p. Dau-
giau informacijos el. paštu: gabijas@
sbcglobal.net 

Kovo 15 d., ketvirtadienį: Ka-
nados Lietuvių Bendruomenės na-
muose (1 Resurrection Rd., Etobico-
ke, ON M9A 5G1, Canada) nuo 3 val.
p. p. iki 6 val. v. bus teikaimos konsu-
linės paslaugos LR piliečiams. Kovo
16 d., penktadienį – nuo 10 val. r. iki
5 val. p. p., kovo 17 d., šeštadienį –
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. Prašoma
užsiregistruoti iš anksto. Daugiau in-
formacijos tel. 416-533-3292 arba el.
paštu: infoklb.org

Kovo 16 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks lietuvių menininkų iš Atlanta,
GA jungtinės tapybos, fotografijos,
taikomojo meno parodos ,,Susipažin-
kime” atidarymas. Dalyvaus auto-
riai. Pradžia 7:30 val. v. 

– Baltimore Lietuvių namų di-
džiojoje salėje (851-853 Hollins St.,

Baltimore, MD) koncertuos daini-
ninkė Irma Jurgelevičiūtė. Koncerto
pradžia 8:30 val. v.

Kovo 16, 17, 18 d. – Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijoje (6812
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL) – Ga-
vėnios rekolekcijos. Jas ves svečias iš
Lietuvos, Vilka viš kio vyskupijos vys-
kupas Rimantas Norvila.

Kovo 17 d., šeštadienį: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje dailinin-
kės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkie-
nė mokys skutinėti margučius. Kvie-
čiama rinktis 10 val. r. Būtina iš
anksto registruotis tel. 773-582-6500.

– Filmų centre ,,Gene Siskel”
(164 N. State St., Chicago, IL 60601)
vyksiančiame Europos Sąjungos fil-
mų festivalyje bus pristatomas Kris-
tijono Vildžiūno filmas ,,Kai apka-
binsiu tave”. Pradžia 4:45 val. p. p.

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je bus švenčiamas Čikagos lituanis-
tinės mokyklos 20-metis. Kviečiami
atsiliepti buvę mokiniai ir mokyto-
jai. Kokteiliai – 6 val. v., programa– 7
val. v., vakarienė – 8 val. v. Norinčių
dalyvauti iškilmingoje vakarienėje
prašoma užsisakyti vietas el. paštu
jurate124@ yahoo.com arba tel. 630-
805-4036 (mokyklos direktorė Jūratė
Dovilienė).

Kovo 17–18 d.: Marijos Nekalto
Prasidėjimo vienuolijos (600 Liberty
Hwy, Putnam CT 06260) seserys ruo-
šia Gavėnios rekolekcijas. Pirmasis
pristatymas ir apmąstymas 9:15 val.

r. Kviečiama atvykti iš vakaro, penk-
tadienį. Tel. pasiteirauti 860-928-
7955, el. paštas: sesigne@gmail.com

Kovo 18 d., sekmadienį: Šv. Jur-
gio lietuvių parapijos salėje (443 Park
St., Bridgeport, CT) Lietuvos vyčiai
rengia šv. Kazimiero paminėjimą ir
puotą. 12 val. p. p. – šv. Mišios. Daly-
viai kviečiami atvykti su tautiniais
drabužiais. Norinčių dalyvauti pra-
šoma skambinti tel. 203-878-0519 (Bar-
bora) arba tel. 203-377-7432 (Marytė). 

– PLC pokylių salėje vyks Palai-
mintojo J. Matulaičio misijos ,,Sriu-
bos pietūs”. Pradžia 12:15 val. p. p.
Prašoma užsiregistruoti iš anksto
Misijos raštinėje tel. 630-257-5613. 

– San Francisco vyks Nepriklau-
somybės dienos minėjimas. Progra-
moje – aktorės Olitos Dautartaitės
pasirodymas. Pradžia 12 val. p. p. No-
rinčių dalyvauti mugėje prašoma ra-
šyti Daivai el. paštu: dpetrylaite@ya-
hoo.com

Kovo 20 d., antradienį: Ateiti-
ninkų namuose, Lemont, vyks Gavė-
nios susikaupimas, kurį ves vysk. R.
Norvila. Susikaupimas baigsis 3 val.
p. p. šv. Mišiomis. 9 val. r. ir prieš 3
val. Mišias  bus klausomasi išpažin-
čių. Būtina užsiregistruoti iš anksto
el. paštu vlasr@aol.com arba tel. 708-
349-7426 (Loreta Grybauskienė).

Kovo 21 d., trečiadienį: Filmų
centre ,,Gene Siskel” (164 N. State St.,
Chicago, IL 60601) vyksiančiame Eu-
ropos Sąjungos filmų festivalyje bus
pristatomas Kristijono Vildžiūno fil-
mas ,,Kai apkabinsiu tave”. Pradžia
8:15 val. v.

Kovo 22 d., ketvirtadienį: Lie-
tuvos ambasadoje Washington, DC
vyks Ellen Cassedy knygos ,,We Are
Here: Memories of  the Lithuanian
Holocaust” pristatymas. Pradžia 6:30
val. v.

Kovo 24 d., šeštadienį:  Latvian
Hall (400 Hurley Ave., Rockville, MD
20850) nuo 12 val. p. p. iki 4:30 val. p. p.
vyks Washington, DC skautų Kaziu-
ko mugė. 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje poetė Eglė Juodvalkė prista-
tys naują poezijos knygą „Sakalai
naktį nemiega”. Pradžia 2 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 773-582-6500. 

Kovo 25 d., sekmadienį: Jauni-
mo centre, Čikagoje, vyks Jaunimo
centro narių metinis susirinkimas.
Pradžia 12 val. p. p. Tel. pasiteirauti
773-778-7500.

– PLC, Lemont, Korp! Giedra
ruošia minėjimą  ,,Šatrijos Ragana –
šviesioji moteris”. Prog ramoje –
skaitymai ir scenos iš Šatrijos Raga-
nos kūrybos (režisierė Giedrė Gilles-
pie). Pradžia 12:30 val. p. p.  

– PLC, Lemont, vyks JAV Lietu-
vių Bendruomenės Lemont apylin-
kės metinis-visuotinis susirinkimas.
Pradžia 12:30 val. p. p.

– St. Andrews Lutheran Church
(10 S. Lake St., Mundelein, IL) patal-
pose vyks Waukegan–Lake County
LB apylinkės metinis susirinkimas.
Pradžia 2 val. p. p. Tel. 847-855-5294.

Kovo 25–31 d. Aspen, Colorado,
ŠALFASS/ALGS organizuoja kasme-
tinį kalnų slidinėjimą. Daugiau in-
for  macijos el. paštu: edmickus1@
aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nak-
vy  nės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigiji-
mo kreiptis į Carol Pasternak el. paš-
tu carol@ski.com arba tel. 1-800-525-
2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ansamblio ,,Ugnelė” šokėjai  dalyvaus Čikagoje,
Navy Pier centre, kovo 11 d. vyksiančioje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventės programoje.



Kovo 29 d., ketvirtadienį: St.
Petersburg klubo didžiojoje salėje
vyks velykinė mugė. Pradžia 11 val. r. 

Kovo 31 d., šeštadienį: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje liaudies
menininkė Sidonka Wadina mokys
pasigaminti „Apple Strudel”. Prog-
rama vyks anglų kalba nuo 11:30 val.
r. iki 1:30 val. p. p. Vietų skaičius ribo-
tas, registruotis tel. 773-582-6500.

– Ateitininkų namuose, Lemont,
vyks Ateitininkų Šalpos fondo narių
metinis suvažiavimas ir vakarienė.
Registracija  4 val. p. p., vakarienė 6
val. v. Kvietimus į vakarienę užsi-sa-
kyti el. paštu FLD85@aol.com arba
tel: 708-246-0049 (Pranutė Domans-
kienė) po 5 val. p. p.

Kovo 31 d.–balandžio 1 d.: ,,Ci-
ty Of  Palm Beach Gardens” (4404
Burns Rd., Palm Beach Gardens, FL
33410) vyks ŠALFASS veteranų   (vy-
resnių nei 35 m.) krepšinio turnyras.
Kreiptis į turnyro vadovą Arvydą
Bubulį el. paštu: floridoslkl@gmail.
com arba tel. 561-574-0027.

Iki kovo 31 d. galima siūlyti
kandidatus į JAV Lietuvių Bendruo-
menės atstovus į PLB XIV Seimą. Pa-
siūlymus siųsti JAV LB rinkimų ko-
misijos pirmininkei Janinai Udrie-
nei el. paštu udrys@sbcglobal.net ar-
ba adresu 31220 Country Ridge Cr.,
Farmington Hills, MI 48331. Daugiau
informacijos tel. 248-788-3417.

BALANDIS

Balandžio 1 d., sekmadienį:
PLC, prie didžiosios salės, Lietuvos
Dukterų draugija ruošia pyragų iš-
pardavimą. Kviečiama apsilankyti
nuo 8 val.  r. iki iki 3 val. p. p. 

– Jaunimo centro kavinėje mote-
rų klubo priešvelykiniai pusryčiai.
Pradžia – po 10:30 val. r. šv. Mišių Tė-
vų jėzuitų koplyčioje. 

– PLC didžiojoje salėje vyks ma-
dų pristatymas ,,Stiliaus takeliu”.
Pradžia 1 val. p. p.

– Carnegie Hall (154 West 57th
St., New York, NY) koncertuos pia-
nistė Evelina Puzaitė.  Koncerto pra-
džia 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel. 212-239-4699.

Balandžio 7 d. šeštadienį: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je – Velyknaktis. Pradžia 8 val. v. 

Balandžio 8 d. sekmadienį: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je šv. Velykų Mišios bus aukojamos  7
val. r., 9:15 val. r. ir 11:30 val. r. 

Balandžio 7–14 d.: Washington,
DC vyks kasmetinis ,,Vyšnių žydėji-
mo festivalis”. LR ambasada Wa-
shington, DC atrinks ir ,,Vyšnių žy-
dėjimo festivalio” organizatoriams
pateiks vieną kandidatę. Daugiau in-
formacijos el. paštu: liana.vazbiene
@urm.lt  

Balandžio 14 d., šeštadienį:
PLC, Lemont, vyks metinis Lietuvių
Fondo narių suvažiavimas. Registra-
cija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r., suva-
žiavimo pradžia 9:30 val. r.

– Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL
vyks šven  tinis pokylis, skirtas Lie-
tuvių Fon  do 50-ies metų jubiliejui.
Kokteiliai  6 val. v., vakarienė 7 val. v.
Daugiau in  formacijos tel. 630-257-
1616 arba el. paš  tu: admin@lithfund

Balandžio 15 d., sekmadienį:
Šv. Andriejaus parapijoje (1913 Wal-
lace St., Philadelphia, PA 19130) – Ve-
lykų stalas. Pradžia 12 val. p. p. Pra-
šoma bilietus užsisakyti iki balan-
džio 8 d. tel. 215-638-2534 (Angelė) ar-

ba tel. 215-969-2117 (Marytė).
– Švč. Mergelės Marijos  Gimi-

mo parapijoje 10:30 val. v., po šv. Mi-
šių, parapijos salėje vyks Atvelykio
koncertas. 

Balandžio 22 d., sekmadienį:
Lietuvių katalikų religinės šalpos 50-
ies metų jubiliejinis renginys. Padė-
kos šv. Mišios bus aukojamos  Vieš-
paties Atsimainymo bažnyčioje  (64-
25 Perry Ave., Maspeth, NY) 11:15 val.
r. Šventinis pokylis vyks ,,Christ the
King” katalikiškos gimnazijos salėje
(68-02 Metropolitan Ave., Middle Vil-
lage, NY), pradžia 1 val. p. p. Kviečia-
ma iš anksto užsisakyti vietas tel.718-
326-5202 arba el. paštu: lcra@earth-
link.net. Daugiau informacijos www.
LKRSalpa.org 

Balandžio 24 d., antradienį:
Ge nutės Orrico namuose vyks Lie tu -
vos Dukterų metinis susirinkimas ir
rin  kimai. 

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
so ciation for the Advancement of
Bal tic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Dau giau informacijos: http://depts.
wa shington.edu/aabs/ arba aabscon-
finfoChicago@gmail.com

Balandžio 27 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks grupinės parodos ,,Transfor-
muoti gyvenimai” atidarymas. Pra-
džia 7:30 val. v.

Balandžio 29 d., sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Sau-
lutė” rengiamas pianistės Aleksand-
ros Žvirblytės ir smuikininkės Lin-
dos Veleckytės koncertas ,,Auksinės
stygos”. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje rašytojos Ellen Cassedy (,,We
Are Here: Memories of  the Lithua-
nian Holocaust”) ir Rūta Šepetys
(,,Between Shades of  Gray”) pri-
statys savo knygas. Pradžia 2 val p. p.

– Švč. Mergelės Marijos  Gimimo
parapijoje vyks prelato Jono Kuzins-
ko pagerbimas, švenčiant jo kuni gys-
tės 60-metį.

GEGUŽĖ

Gegužės 1–15 d.: Rinkimai į
JAV Lietuvių Bendruomenės XX
Tarybą. Norintys balsuoti internetu
turi re-gistruotis internetu JAV LB
tinklala-pyje www.javlb.org arba tie-
siogiai šiuo adresu: www.lietuviu-
bendruomene. org/zinios/balsavi-
mas-voting/ Registruotis galima jau
nuo kovo 1 d. iki balandžio 7 d. Bal-
savimas internetu vyks nuo gegužės
1 iki 15 d. Daugiau informacijos apie
balsavimą rasite www.javlb.org

Gegužės 5 d., šeštadienį: 10
South Lake Street, Mun delein, IL
vyks Gedi mino lit. mokyklos ruošia-
ma Šeimos šven tė. Tel. pasiteirauti:
847-855-5294.
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Gegužės 11 d., penktadienį:
Čiurlionio galeri jo je, Jaunimo centre
vyks lietuvių dai lininkų iš Florida
jungtinės parodos atidarymas. Pra -
džia 7:30 val. v. 

Gegužės 12 d., šeštadienį: PLC,
Ritos M. Riškienės salėje vyks  lietu-
vių tautinio ansamblio ,,Grandis”,
Čikagos ir jos apylinkių šokių grupių
bei svečių šokėjų vakaras ,,Šokių
šventės keliu”. Pradžia 6 val. v. Vietas
užsisakyti tel. 630-852-3204 (Daina Si-
liūnienė).

Gegužės 13 d.: Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje – Pirmo-
ji Komunija.

Gegužės 18–20 d.: Neringos sto-
vykloje vyks moterų savaitgalis, kurį
ves Kerry Secrest ir dr. Kristina Ma-
čiūnaitė. 

Gegužės 19–20 d.: Geneva, Ohio
(www.spire.org) vyks ŠALFASS Jau-
nučių krepšinio pirmenybės. Išanks-
tinė komandų registracija – iki kovo
20 d. adresu: vtatarunas@gmail.
com. Galutinė registracija – iki ba-
landžio 23 d.

Gegužės 20 d. sekmadienį: Dai-
lės muziejuje, PLC, Lietuvos dukterų
draugija  rengia labdarai skirtą kon-
certą. Programą atliks solistai Algir-
das Motuza ir Loreta Janulevičiūtė.
Pradžia – po šv. Mišių, 12:30 val. p. p. 

Gegužės 27 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos  Gimimo pa-
rapijoje bus aukojamos iš kilmingos
šv. Mišios, minint Palai mintojo Jur-
gio Matulaičio 25-tąsias beatifikaci-
jos metines. Pradžia 3:30 val. p. p. Po
Mišių – pokylis.

BIRŽELIS

Birželio 4–liepos 13 d. Universi-
ty of  Pittsburgh vyks Baltijos studijų
vasaros instituto (The Baltic Studies
Summer Institute, arba BALSSI) 6 sa-
vaičių trukmės intensyvūs lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursai. Registra-
cija jau prasidėjo. Daugiau informa-
cijos tinklalapyje www.slavic.pitt.
edu/sli/ arba kreiptis į programos
koordinatorę Christine Metil adresu:
Department of  Slavic Languages and
Literatures, University of  Pitts-
burgh, 1417 Cathedral of  Learning,
Pittsburgh, PA 15260; tel.: 412-624-
5906, el. paštu sliadmin@ pitt.edu 

Birželio 23 d., šeštadienį: Old
Oak Country Club (14200 South Par-
ker Road  Homer Glen, IL 60491) vyks
kasmetinis Pasaulio lietuvių centro
golfo turnyras. Pradžia 1:30 val. p. p. 

Birželio 28–liepos 1 d.: Boston
vyks XIV Lietuvių tautinių šokių
šventė. Boston miesto centre įsikūru-
siame viešbutyje ,,Sheraton Boston”

veiks lietuviška mugė. Norinčius
pre kiauti mugėje prašoma susisiekti
su šventės organizaciniu komitetu el.
paš tu muge@sokiusvente2012.org. No-
rin čius dalyvauti muzikinėje šventės
pro gramoje pop/roko  atlikėjus prašo-
ma kreiptis į Rimą Girniuvienę el.
paš tu rimagirnius@hotmail.com

LIEPA

Liepos 16–28 d.: Kaune vyks va-
saros kursai „Refresh in Lithuania”
už Lietuvos ribų gyvenantiems lietu-
viams (nuo 18 metų). Registruotis el.
paštu: pla@isc.vdu.lt. Daugiau infor-
macijos tel. 8-672-14380 (Vytauto Didžio-
jo universitetas), el. paštu: sigita. ze-
maityte@fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).

Liepos 22 d., sekmadienį: 3 val.
p. p. Lietuvos Dukterys organizuoja
Mė lynių gegužinę, kuri vyks Blue -
ber ry Acres, 32 McRae Rd., NE, Ar-
lington, WA. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį:
JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros šventę. Pradžia
12 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 847-855-
5294 (Algis B.) arba tel. 847-543-4313
(Algis M.)

RUGSĖJIS

Rugsėjo 8–16 d. – Švč. Mergelės
Marijos  Gimimo parapijoje – Šilu vos
atlaidai.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Matulaičio misijoje Le-
mont vyks Bendruomenės diena.

Rugsėjo 28–30 d: Atlanta mieste,
Georgia valstijoje vyks JAV Lietuvių
Bendruomenės XX Tarybos I sesija.

SPALIS

Spalio 21 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos Dukte-
rų draugijos iškilmingi metiniai ,,Ru-
dens pietūs”, kurių metu bus pagerbta
visuomenininkė Stasė Semėnienė.
Pradžia 12:30 val. p. p., po šv.  Mišių. 

LAPKRITIS

Lapkričio 18 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks Palaimintojo Jurgio
Matulaičio metų užbaigimas.                                         

Sekmadieniais: PLC 101-ame
kam baryje vyksta ,,Al-Anon” šeimos
gru pės ,,Šviesa” susirinkimai. Pra-
džia 7:15 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-267-7065 (Daina).

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į ,,Renginių kalendorių”, informaci-
ją siųskite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba el.
paštu dalia.cidzikaite@gmail.com                                                    

Redakcija



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

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
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

Atkelta iš 5 psl.  „Lietuvos
bažnyčių architektūra – meno ir
mokslo kompozicija, pa si žy mi stilių
tobulumu. Šv. Jono – ba roko stiliaus,
Šv. Onos – gotiško sti liaus. Jokiame
kitame mieste į šiaurę nuo Romos
nėra tiek daug baroko pas tatų kaip
Vilniuje, rašo prof. To mas Venclova.
Tai reiškia, kad lie tuviai nuo seno
brangino meną ir archi tektūrą”, –
pastebėjo Rūta.

Miesto centre Filharmonijos rū -
mai liudija muzikos svarbą ir tautos
prisirišimą bei meilę muzikai. Tiek
daug garsių muzikos talentų yra
pasklidusių po pasaulį, o Lietuva vis
dar Dainavos šalis.

Po oficialios dalies vyko vaišės.
Vaišintasi moterų suaukotais pyra-
gais (vad. Regina Lagūnienė), vyko
malonus bendravimas. Gaila, kad

jaunoji karta iškilmėse dėl darbų
negalėjo dalyvauti.

Skirstėmės su pakilia nuotaika
dėl gražiai paminėtos nepriklauso -
mybės šventės, dėl žavingo Vilniaus
gražaus pristatymo, su dėkingumu
menininkams Mariui Jovaišai, Leo -
nui Garbačiauskui, Romualdui Pak -
niui, dėkingi vieni kitiems už ben-
dra darbiavimą minėjimą ruošiant, o
An ta nui Greičiui – už atradimą, kaip
parodyti paveikslus Juno Beach
mies to „courtyard”. 

Rengėja dėkoja A. So lienei, D.
Augūnienei, R. ir J. Mil da žiams ir dr.
A. Zotovaitei už paveikslų, o Lietuvos
Respublikos amba sadai už penkių
plakatų paskolinimą. Paskutinis pa-
dėkos žodis su garsiais plojimais nu-
skambėjo parodos organizatorei.

Vasario 16-ąją Vilnius nusikė lė į
Juno Beach

Parodą apie Vilnių surengė dailininkė Rimgailė Zotovienė.

Atkelta iš 7 psl.
O ateityje galbūt pamatysime

tokią komandą ir parolimpinėse žai-
dynėse”, – dalijosi savo planais J.
Zimnickas.

Reikėjo save pamilti tokį

Buvo įdomu, kaip jaučiasi žmo-
gus su negalia, neturintis bent vie-
nos kūno dalies. ,,Daug kas priklauso
nuo šalies – Lietuvoje, Lenkijoje žmo-
nės nustebę žiūri į mane, matau, kad
jie jaučiasi nepatogiai, pamatę mane
su šortais. Anglijoje pastebima kito-
kia nuostata – jeigu esi kitoks, žmo-
nės galvoja, kad esi geresnis. Žmonės
geranoriškai tokius žmones priima”,
– pasakoja vaikinas. Jonas neslepia,
kad užtruko nemažai laiko, kol jis
pamilo save patį su negalia ir galėjo
nesigėdydamas save ,,pristatyti” ap-
linkiniams. Tik tuomet jis galėjo
šnekėtis atvirai ir net šmaikštauti,
kalbėdamas apie savo negalią – dabar
jis pajuokauja, kad jam ryklys nu-

kando koją ar kad prarado koją, gel-
bėdamas mažus vaikus. ,,Labai svar-
bu, kaip pats esu nusiteikęs. Prara-
dus bet kurią kūno dalį, svarbu tikė-
ti, kad tai – ne taškas tavo gyvenime.
Su užsispyrimu ir kitų pagalba daug
kas įmanoma”, – įsitikinęs jaunuo-
lis.

Norintys prisidėti prie J. Zim-
nicko pasiruošimo čekius gali siųsti
adresu: Cambridge Regional College,
Science Park Campus, King's Hedges
Road, Cambridge CB4 2QT, England

Jonas iš anksto dėkoja visiems
rėmėjams. Jei Jus domina Jono min-
tys apie parolimpines rungtynes, ga-
lite rašyti jam elektroniniu paštu:
jzimnicki@camre.ac.uk

Facebook puslapis, kuriame ap-
silankę galite stebėti J. Zimnicko
sportinę pažangą http://www.face-
book.com/#!/pages/Jonas-Sprint-
Blog-All-the-way-to-London-2012-
Paralympics/278987285489025

Bògte link aukso

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!



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
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www.draugas.org

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

Sudoku Nr. 48

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

 

 

 
 

Surinktas pelnas bus skiriamas 

  
remian iai sriubos valgyklas Lietuvoje. 

Palaimintojo Jurgio Matulai io Misija 
 

Kovo 18d.  12:15 p.p. 
 

PLC Pokyli  Sal je 
14911 127th St. 

Lemont, IL 60439 
Pra ome u siregistruoti i  anksto Misijos ra tin je 

 tel: (630)257-5613. 
 auka - $15 (asmeniui), $30 ( eimai) 

 
D kojame visiems, kurie atsiliepiate  Vie paties raginim  su elpti 

alkstan iuosius. 
 

,,Draugo” sudoku Nr. 47 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Martin J. Taoras, Findlay, OH
Maria Tamulevich, Worcester, MA
Birutė Kasperavičius, St. Petersbsurg, FL

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century

Call 310-247-7500 
or email

papillong@gmail.com

IŠnUOMOJA

PLC išnuomojama: 2 mieg. 1 vo-
nios butas – $800; 1 mieg. 1 vonios
butas – $700/mėn. Parduodamas
prieš PLC „Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, Linas tel.
630-674-5414
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– Kokia organizacija yra Asso-
ciation for the Advancement of
Baltic Studies arba AABS? Kokie
jos tikslai? 

– AABS siekia skatinti tyrinė-
jimą ir mokymą baltiškomis temo-
mis akademiniame pasaulyje tarp-
tautinėje plotmėje. Mū sų organizaci-
ja ruošia tarptautines konferencijas,
leidžia mokslinį žurna lą ,,Journal of
Baltic Studies” ir metinį naujien-
laiškį, remia dokto rantus ir jaunus
mokslininkus, skirdama sti pen dijas
ir apdovanojimus. Visi no  rintieji gali
tapti organizacijos na riais, jei nori
remti Baltų studijas (ne  reikia būti
profesoriumi ar studentu šioje srity-
je). Apie tai daugiau galima pasi-
skaityti internetinėje svetainėje ad-
resu  http://depts.washington.edu/
aabs/

– Kada ir kodėl buvo įsteigta
AABS?

– Organizacija buvo įsteigta 1968
metais per pirmą Baltic Studies kon-
ferenciją University of  Maryland.
Su manymas įkurti organizaciją kilo
iš latvių, estų ir lietuvių išeivių
moks li ninkų, kurie dirbo Amerikos,
Kana dos ir Vakarų Europos universi-
tetuo se. Baltiškų studijų puoselėji-
mas bu vo svarbus būdas atkreipti
dėmesį į pabaltijiečių likimą Vaka-
ruose ir aka deminiame pasaulyje. 

– Kokie žymiausi organizaci-
jos pasiekimai? Kurios iš surengtų
konferencijų buvo ypatingos ir
kodėl?

– Žvelgiant iš mano perspekty -
vos, mūsų praėjusi konferencija Seat-
tle mieste, vykusi 2010 metų ba lan-
džio mėnesį, buvo nepaprastai svar -
bi. Tos konferencijos aplinkybės bei
tai, kaip organizacija reagavo į tas
aplinkybes, daug ką teigiamo pa sakė
apie mūsų organizacijos esmę ir
dabartinę padėtį. Nors konferencija
buvo smarkiai paveikta Islandijos
ugnikalnio išsiveržimo, dėl kurio ne -
mažai dalyvių iš Europos negalėjo at -
vykti arba atvyko pavėluotai, talen -
tingi konferencijos organizatoriai pa -
rodė didelį lankstumą ir gabumą per
kelias dienas perorganizuodami di -
delę dalį programos. Konferencijoje
dalyvavo labai daug jaunų mok-
slininkų, doktorantų, kurie pristatė
savo naujau sius tyrinėjimus. Tai
teikia daug vilties, kad mūsų organi-
zacija ir bal tų studijos klestės ir atei-
tyje. 

Nuo 1991 metų AABS yra presti -
ži nės JAV organizacijos American
Council of  Learned Societies (ACLS)
narė. Tai – didelis viešas aukšto
AABS mokslinio lygio pripažinimas.
Nuo 2010 metų mūsų organizacija vis
glaudžiau bendradarbiauja su Socie -
ty for the Advancement of  Scandina -
vian Studies (SASS) – abi organizaci-
jas daug kas jungia. 2010 metų kon fe -
renciją Seattle pirmą kartą ruošėme
kartu su SASS. 

Mūsų aktyvūs doktorantai yra
pa rengę ,,Baltic Studies Mailing List
for Students’’. Čia gali užsiregist-
ruoti studentai, kurių tyri nėjimai
yra susiję su baltiškomiss temomis,
(žr. AABS tinklalapį), rasti informa-
ciją apie konferencijas, stipendijas ir
pan. 

– Ar yra iššūkių, su kuriais
AABS susiduria? Kokie jie?

– Svarbus iššūkis AABS organi-

zacijai yra pritraukti visus tuos, ku -
rie domisi baltiškomis temomis, nes-
varbu, ar jie būtų baltų kilmės, ar ne.
Šių dienų organizacijoje galima pa -
ste bėti labai teigiamą reiškinį. Aiš -
ku, tarp aktyviausių organizacijos
narių yra daug pabaltijiečių kilmės
mokslininkų iš skirtingų emigraci-
jos bangų, tačiau taip pat aktyviai
dalyvauja nemažai talentingų moks-
linin kų, kurie nėra pabaltijiečių kil-
mės, juos paprasčiausiai domina bal-
tiškos temos. Vienas pavyzdys būtų
mūsų da bartinis studentų atstovas
AABS taryboje Jordan Kuck. Jis yra
istorikas, baiginėjantis savo studijas
University of  Tennessee. Jis tyrinėja
Ulmanio režimą tarpukario Latvijoje
ir pereitais metais laimėjo prestižinę
Fulbright stipendiją (Doctoral Re -
search Fellowship) savo ty rinėji-
mams Rygos archyvuose. Kuck susi-
domėjo latviškomis temomis savo pa -
žinties su latviais išeiviais gimtojoje
Nebraska valstijoje dėka. Jis iš moko
latviškai ir savo moksliniame darbe
kels pabaltijietiškas temas. 

– Ko visuomenė gali tikėtis iš
šiųmetinės konferencijos Čika go-
je?

– Šių metų konferencija Čikago -
je, kuri vyks balandžio 26–28 d., atro-
do, bus labai dinamiška. Jau už -
siregistravo labai daug dalyvių (Dar
nevėlu tai padaryti ir kitiems! Žr.
http://depts.washington.edu/aabs/c
hicago-conf-2012.html). Konferenci-
jos organizacinis komitetas mano,
kad ši konferencija gali būti didžiau-
sia or ganizacijos istorijoje. Bus per-
skaityta daugiau negu 200 pranešimų
įvai riausiomis temomis. Dalyvių lau-
kiama iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Šve dijos, Suomijos, Anglijos, Vokie-
tijos, Prancūzijos, Vengrijos, Kana-
dos, Aust ralijos, Brazilijos, Rusijos ir
JAV. Aš ypatingai laukiu įdomios
plenari nės sesijos, kurioje Lietuvos,
Latvijos ir Estijos ambasadoriai kal-
bės tema ,,The Global Baltics’’. Svar-
biausia, kad konferencija suteiks
progą susitikti su senais draugais,
dirbančiais baltų studijų srityje, su-
sipažinti su daug naujų mokslinin-
kų.

Kalbino Karilė Vaitkutė

AABS konferencijai artėjant

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

VIRGIS 
TVASKUS, CPA

užpildo asmenines ir 
kompanijų mokesčių formas. 

Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

Limuzinų kompanijai 
reikalingas žmogus, 

galintis dažyti ir atlikti 
mechaninius darbus 

Tel.: 630-745-9412

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

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153

Pokalbis su University of  Tennessee istorijos profesoriumi ir 
AABS prezidentu Vėju Liulevičiumi

Prof. Vėjas Liulevičius.
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

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

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo arba darbo su vaikais, su grįžimu namo.

Patirtis, rekomendacijos, anglų kalba, automobilis.
Galiu padėti savaitgaliais. Tel. 630-696-7478.

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legalūs dokumentai. Tel.
312-307-4619.

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti. Pilnai
atsiskaitau per banką. Sandorį galima

atlikti Lietuvoje ir JAV. 
Tel. +370-616-93194, 

el. paštas: kadugiai@gmail.com

A † A
EUGENIA „BIRUTĖ”

DZENKAUSKAS
Mirė 2012 m. vasario 28 d. Windsor’s  Johnson Health Care,

IL, sulaukusi 96 metų.
Gyveno Windsor Park Manor, Carol Streem, IL.
Gimė 1916 m. sausio 8 d., Rusijoje.
Nuliūdę liko: duktė Joleta Idzelis, gyvenanti Bartlett, IL; sū -

nus Al  Varnas su žmona Danguole, gyvenantys La Crescenta,
CA, penki anūkai ir vienas proanūkas.

A. a. Birutė buvo žmona a. a. Vaclovo, sesuo a. a. Genutės
McIntyre, uošvė a. a. Tony Idzelis.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, kovo 5 d. 11
val. ryto Prince of  Peace katalikų bažnyčioje, 600 S. Nova Rd.,
Ormond Beach, FL 32174.

Velionė bus palaidota Volusia Memorial Park, Ormond
Beach, FL.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Volusia Memorial FH, tel. 386-673-5373.

Čikagos lietuvių visuomeninio gyvenimo vei -
kėjui, tautinių šokių grupės „Lietuvos Vyčiai” stei-
gėjui

A † A
FRANK ZAPOLIUI

mirus, jo žmonai ELEANORAI, vaikams CAROL ir
ROBERT, anū kams BRYAN, KEVIN, ANNETTE,
CATHERINE ir OLIVIA reiš kiame giliausią užuo-
jautą.

A. a. Frank nuoširdus pavyzdys liks mūsų
širdyse.

„Lietuvos Vyčiai” šokėjai,
vadovė Lidija Ringienė,

choreografė Birutė Matukonienė

A † A
BERNICE VASYS

Mylimai mamai iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių
Fon do vadovybės vardu reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą Lietuvių Fondo tarybos nariui DALIUI
VASIUI, žmonai MARY, giminėms ir pažįstamiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių  Fondo taryba ir valdyba

JEROnIMAS ŠALČIŪnAS

Lietuviams

Maži mes skaičiumi, lietuviai,
tačiau kartu taip dideli –
tremti, kalėję – nepražuvę
nuožmiam gyvenimo kely.

Nors grasė pavergėjų vėjai,
Tėvynei viltį žiebė vis
kova žmonių, kurie tikėjo,
kad laisvės rytas vėl prašvis!

O laisvę gynė savanoriai
ir partizanai – mirtimi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dabar per Auką ant altorių
su meile jie atmenami.

Branginsim (net naujovių eroj),
ką davė mums tėvų tėvai:
tautos tradicijas kaip dera
širdim išsaugosim šventai.

Marijampolė,
2012.01.05
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Šveicarijos kompanija ZEPTER jau 20
metų pristato medicininio plieno indus, ku-
riuose maistas, gaminant 80˚ C temperatūro-
je išsaugo savo maistinę vertę.
Gydomoji šviesa „BIOPTRON” padeda išgyti visam

organizmui. Pro dukcija bus pristatoma PLC Kaziuko mugėje kovo 4 d.
Tel. 630-744-9626; 708-917-9330; www.zepter.com; rakita@mail.lt

SKELBIMAI
„Saulutė” dėkoja už aukas padėti

vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje.  Aukojo: Jo nas
Treška $25, Milda Šatienė $100, Egi -
dijus Želvys $50, Nijolė Bražė nai tė
Paronetto $100, dr. Remigijus Gaška
$1,400 studentų paramai, dr. Ro -
mualdas ir Gražina Kriaučiūnai
$1,035 studento ir Šv. Jurgio kuopos
Smilgiuose bei „Saulutės” paramai.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Or -
phan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275, el. paštas: indretijunelis@

sbcglobal.net, tinklalapis: www.
sunlightorphanaid.org

A. a. Alekso Smilgos atminimą
pagerbiant, Dalia Ancevičienė „Sau -
lutei” atsiuntė $540, kuriuos suauko-
jo A. T. Lesniauskai, A. D. Ancevi čiai,
J. Matonis, V. Tijūnėlis, I. Meilė, D. D.
Rudd, D. Ilginytė, B. Peleckas, O. Gra -
dinskienė. „Saulutė” nuoširdžiai dė -
koja už paramą Lietuvos vaikučiams
ir reiškia nuoširdžią užuojautą a. a.
Alekso Smilgos šeimai bei artimie -
siems.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) kovo 4 d. 10: 30 val. r. šv.
Mišias atna šaus  kun. dr.  Augustinas
Kul bis, OSM. Prieš šv. Mišias kalbėsime
Palaimintojo Jurgio Matulaičio litaniją
bei melsimės už ligonius ir Palaimintojo
kanonizaciją.  Po pamaldų mokyklos
salėje vaišinsimės kavute. 

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 7 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas doku men tinis fil mas apie
didįjį lietuvių tautos poetą Maironį. Fil -
mai ro domi PLC skai tykloje, šalia Bo čių
menės.

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės valdyba kovo 11 d., sekmadienį,
kviečia į Nepriklausomybės dienos mi -
nėjimą, kuris 1 val. p. p. vyks St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� Kovo 12 d., pirmadienį, nuo 5:30
val. p. p. Loyola University Chicago,  La -
ke Shore Campus (1032 W. Sheridan
Rd., Chicago, IL 60660) vyks renginys

,,Me no Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepri -
klausomybės dienai paminėti. Dalyvauja
aktorė Audrė Budrytė-Nakas. Čiurlionio
ga lerija pristato Algio Griškevičiaus fo to -
parodą ,,Mikališkių kaimo stebuklai”.
Dau giau informacijos galite gauti el.
paš tu gabijas@sbcglobal.net 

�  JAV LB Baltimorės apylinkės val dy ba
kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės at -
kūrimo paminėjimą, kuris vyks kovo 11
d., sekmadienį, 2 val. p. p. Baltimo rės
Lie tuvių namų didžiojoje salėje (851 -
853 Hollins St., Baltimore, MD). Šven-
tėje dalyvaus Lietuvos įgaliotasis minist -
ras Washington, DC  Rolandas Kačins -
kas ir  laikraščio ,,Draugas” vyr. redakto -
rė dr. Dalia Cidzikaitė. 

� Kovo 18 d., sekmadienį, Lietuvos vy -
čiai kviečia į šv. Kazimiero paminėjimą
ir puotą, kuri vyks Šv. Jurgio lietuvių pa -
rapijos salėje (443 Park St., Bridgeport,
CT). 12 val. p. p. – šv. Mišios. Kviečia-
me dalyvius atvykti su tautiniai drabuži-
ais. Norinčius dalyvauti prašoma skam-
binti tel. 203-878-0519 (Barborai) ar-
ba tel. 203-377-7432 (Marytei). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasario 18 d. Minneapolis, MN
mies te vyko 3-asis labdaros vaka ras,
skirtas ,,Child Neurology Foun da-
tion” paremti.

Žymus šio miesto madų kūrėjas
Christopher Straub rankinės ir suk -
nelės sukūrimui panaudojo mums
visiems gerai pažįstamo či ka giečio
dr. Audriaus V. Plioplio meno kūrinį.
Ch. Straub sukurta suknelė ir ran -
kinė kartu su me nininko A. Pliop lio
darbu aukcione buvo parduoti už
3,300 dol. 

Labdaros vakarą vedė žinomas
Minneapolis TV orų vedėjas Dave
Dahl. 

,,Malonu kad savo kū ryba galė-
jau prisidėti paremiant tyrinėjimus
vaikų neuro logijos srityje”, – sako
2011 m. Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus ,,Me tų žmogumi” išrink-
tas dr. A. Plioplys.

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre vasario 26 d. vyko JAV LB Švietimo
tarybos organizuota JAV LB Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mokyklų mokytojų
konferencija, į kurią susirinko arti 90 mokytojų ne tik iš Čikagos ir priemiesčių  mokyk-
lų. Konferencijos dalyvės, Detroit ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos (antroje eilėje iš kai -
rės): mokyklos vedėja Vida Pekorienė, mokytojos Asta Balčiūnienė, Judita Kanopsky,
Rigonda Savickienė, Lina Perchanok, Judita Ulčinienė. Pirmoje eilėje – Eglė Garbienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Taip giedra ir linksma! Tiek
švie čia vilties!” – šiais Maironio žo -
džiais sveikiname visus „Draugo”
skaitytojus su nauja viltimi ir opti-
mizmu. Po žiemos ilgų, tamsių va ka -
rų pasitinkame pavasarį su paukščių
balsais ir laukų žiedais.

Turime pripažinti, kad „Drau -
gas” yra skaitytojų laukiamas, todėl
liūdna, kai Amerikos paštas vėluoja,
laikraščio nepristato laiku ir ne vie -
nam tenka jo ilgiau laukti. Prime -
name, kad „Draugas” regulia riai yra
leidžiamas 3 kartus per savaitę ir kad
tik Draugo fondo (DF) dėka jis gyvuo-
ja. „Draugo” leidėjai stengiasi mažin-
ti išlaidas, deja, paskutiniame leidėjų
tarybos po sėdyje pateiktas 2012 m.
biudžetas rodė deficitą. Todėl be visų
Jūsų DF siunčiamų aukų laikraštis
nu stotų ėjęs. Prie „Draugo” esame
pri pratę, nes jis yra visų mūsų laik -
raštis.

Iš anksto dėkodami už aukas
Draugo fondui, kiekvie nam skaityto-
jui siunčiame sėklų, iš kurių užaugs
įvairaus dydžio ir spal vų saulėgrą -
žos. Šią vasarą skaitydami „Draugą”
galėsite gėrėtis augančiomis margas-
palvėmis saulėgrąžomis.

DF taryba vertina kiek vieną au -
ką, nesvarbu, kokio ji dy džio, ir vi -
siems taria nuoširdžią padė ką. 

Čekius rašykite: Draugas Foun -
dation ir siųskite adresu: Draugas,
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.
Mokesčių nr. ID 36-3916303.

* * *
Po žiemos pertraukos vėl prasi -

dėjo Draugo fondo 2012 m. lėšų telki-
mo vajus, skirtas „Draugo” leidybai
paremti. Kovo 1 d. ilgametis talkinin-
kų būrys, šį darbą, koordi nuojant
Antanui Valavičiui, kaip ir kiekvie-
ną pavasarį ir rudenį, išsiuntė laiš-
kus ,,Draugo” skaitytojams. Visi tal-
kininkai linkėjo, kad atsa kymai į
laiškus gausiai suplauktų į Draugo
fondą. Už talką visiems pa dėkojo DF
tarybos pirmininkė Ma rija Remienė.

Draugo fondo info

Draugo fondas skelbia pavasario vajų

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Informaciją apie kitus renginius rasite ,,Draugo” renginių kalendoriuje (psl. 10, 11).


