
Šarūnas Marčiulionis ir Alonzo Mourning sveikina vienas kitą patekus į ,,Šlovės muzie-
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Vilniuje – K. Zapkaus ir jo mokinių parodos

JAV viešintis Šarūnas Marčiu lio -
nis balandžio 7 d. patyrė malonių
akimirkų. 49-erių buvęs krepši -

nin kas, kartu su dar devyniais nomi-
nantais, Arlingtone, TX, oficialiai
prista tytas į NBA Šlovės muziejų.

Lietuvis NBA „Šlovės mu ziejaus”
nariu pretenduoja tapti kar tu su bu-
vusiomis NBA žvaigždėmis Alonzo
Mourning ir Mitch Rich mond, trene-
riais Gary Williams, No lan Richardson
ir Bob Leonard.

Į garbingą muziejų taip pat pa -
teks buvęs NBA komisaras David
Stern, buvęs „Knicks” žaidėjas Nat
Clifton ir Guys Rodgers. Vietos „Šlo vės
muziejuje” sulaukė ir garsioji Imma-
kulata University moterų ko manda.

Iškilmingas šių narių tapimas mu-
ziejaus nariais Springfilde (MA) vyks
rugpjūčio 8 dieną.

NBA „Šlovės muziejuje” Š. Mar čiu -
lionis nebus vienintelis lietuvis – jame

Nacionalinėje galerijoje Vilniuje balandžio 12 d. ati-
daryta New Yorke gyvenančio tapytojo Kęstučio
Zapkaus retrospektyvinė darbų paroda bei paroda

,,Šviesos”, kurioje pristatomi menininko mokinių – Aido
Bareikio, Patricijos Jurkšaitytės ir Žilvino Kempino kūri-
niai.

K. Zapkus yra vienas žymiausių JAV dirbančių lietu-
vių dailininkų. Jo kūryboje abstrakcija derinama su so-
cialiniu tyrimu, vaizdai grindžiami muzikinio kompona-
vimo ir architektūrinio erdvės struktūrizavimo princi-
pais. Ši tapybos retrospektyva yra išsamiausias menininko
kūrybos pristatymas Lietuvoje – čia pirmą kartą rodomos
didžiaformatės drobės, atkeliavusios iš menininko dirbtu-
vės New Yorke. Svarbiausi K. Zapkaus kūriniai, atspin-
dintys jo meninės sistemos formavimąsi, atrinkti iš Lie-

tuvos dailės muziejaus, Lietuvos išeivijos dailės fondo ir
privačių kolekcijų.

Retrospektyvinės parodos atidarymą šeštadienį lydėjo
papildomi edukaciniai renginiai: šeimos su mažais vai-
kais turėjo progos susitikti su pačiu menininku bei išban-
dyti abstrakčios tapybos technikas. Po pietų buvo surengta
ekskursija po K. Zapkaus parodą su parodos autoriumi bei
menininko kūrybos monografijos pristatymas.

1992 metais menininkas pusę metų dėstė Vilniaus dai-
lės akademijoje ir paskatino permainas jaunosios kartos
lietuvių menininkų kūryboje. Šių permainų atspindys – pa-
rodoje ,,Šviesos”, kurioje rodomi trijų vienos kartos me-
nininkų, kartu studijavusių tapybą ,,Zapkaus kurse”, dar-
bai.                                                                                     

– 3 psl.

nuo 2011-ųjų taip pat yra ir Arvydo Sa-
bonio pavardė.

1989 metais pirmuoju NBA lietu-
viu tapęs Š. Marčiulionis sužaidė 263
rungtynes. 49 metų lietuvis žaidė „Gol-

den State Warriors”, „Seattle Su -
perSonics”, „Sacramento Kings”, „Den -
ver Nuggets” komandose.

Parengė Dainius Ruževičius

Š. Marčiulionis pateks į „Šlovės muziejų”
Susipažinkime – Atlantos 

lietuviai – 4 psl.

Artėjame prie 
100 milijonų! – 7 psl.

K. Zapkaus, A. Bareikio ir P. Jurkšaitytės tapyba.
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Kai Marija ir Juozapas atnešė kū dikį Jėzų į Jeruzalės šventyklą pa aukoti
Dievui, senelis Simeonas, pa ėmęs jį ant rankų, pranašiškai kal bėjo Ma-
rijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikė li mui. Jis

bus prieštaravimo ženklas” (Lk 2, 34).

Evangelija pasakoja, kaip Simeo no pranašystė pradėjo pildytis. Jėzus at-
keliavo į Jeruzalę ir Betanijoje pri kėlė prieš keturias dienas mirusį ir palaidotą
Lozorių. Jo seserys Marija ir Morta džiūgavo, daugelis žydų įti kė jo, tačiau žydų
vyresnieji nepajėgė pasikeisti net po akivaizdaus Jėzaus stebuklo. Jie susirinko
pas vyriausią jį kunigą Kajafą ir nusprendė Jėzų nu žudyti. Šiam tikslui pasi-
telkė ar gu mentą, kad Jėzus yra labai pavojingas, paskui jį eina minios ir dėl to
žydų tauta nuo romėnų gali labai nu kentėti. Kajafas ištarė visiems priim tiną
nuosprendį: „Geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų”
(Jn 11, 50).

Dėl ko fariziejai ir Rašto aiškintojai nusprendė atsikratyti Galilėjos Mo-
kytojo? Ar tikrai jie buvo įsitiki nę, kad Jėzus užtrauks nelaimę visai tautai? Var-
gu ar jie buvo tokie nai vuoliai. Juk jie puikiai matė, kad Jė zus net nekalba apie
žemiškąją Iz rae lio karalystę, todėl realaus pavojaus iš romėnų pusės negalėjo
būti. Tau tos vyresnieji tik prisidengė tariamu pavojumi tautai, o iš tikrųjų jie
ne kentė Jėzaus, nes šis ne kartą nurodė jų klaidas ir veidmainystę. Šito buvo
per daug puikybės pilniems tautos vadams, – ramybės drumstėjas turi būti pa-
šalintas.

Verbų sekmadienį klausomės Kris taus kančios istorijos ir matome, kaip
buvo realizuotas sumanymas at sikratyti nepatogaus Jėzaus. Iš tik rųjų, Jis yra
nepatogus visiems, ku rie nori užimti Dievo vietą.

Prieštaravimo ženklas buvo ne tik Jėzus, bet juo yra ir visi krikš čionys, ku-
rie ištikimai seka paskui Jėzų. Tūkstančius kartų pildėsi ir pildosi pranašiš-
ki Jėzaus žodžiai: „Atsi minkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs: ‘Tar-
nas ne didesnis už šeimininką!’ Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios” (Jn
15, 20). Tiesiog siaubą kelia tai, ką pastaraisiais me tais matome Afrikoje ir Azi-
joje, kur sprogdinamos bažnyčios, žudomi krikš čionys, grobiami kunigai ir vie -
nuoliai, o niekuo nekalti tikintys į Kristų žmonės priversti bėgti į kitus kraš-
tus. Balandžio 5 d. Kamerūne pa grobti du kunigai misionieriai ir ka nadietė vie-
nuolė. Visa tai primena pir mųjų amžių persekiojimus, kai krikščionys būda-
vo apkaltinami ne būtais nusikaltimais ir pasmerkiami mirčiai.

Liūdina tai, kad dabartiniame pa saulyje niekas negali jaustis sau gus. Kaž-
kada atrodė, kad Amerikoje ir Europoje žmonių, tarp jų ir tikin čių jų, teisės yra
taip apsaugotos, kad niekas į jas negali pasikėsinti. Deja, tai vakarykštė diena.
Net Europoje, viešai kalbėdamas apie krikščioniš kos moralės reikalavimus, jau
rizi kuo ji būti apšauktas homofobu ar fun damentalistu. Ir tai tik pusė bė dos. Lai-
kydamasis savo tikėjimo, tu rizikuosi netekti savo tarnybos ar bū si sustabdy-
tas karjeros pusiaukelėje. 

2004 m. spalio 27-oji tapo įsimintina data. Dėl savo krikščioniškų pa žiū rų
į šeimą italas Rokas Butiljonė prarado teisę dirbti Europos teisin gumo, pilie-
tinių laisvių ir saugumo ko misaru. Nuo tada bet kuris politi kas ar kitas viešas
veikėjas, išdrįsęs reikšti kritišką nuomonę apie homo seksualų gyvenimo
būdą, kartu nu lems savo karjeros pabaigą Europos Są jungos institucijose. 

Labai karingai skinasi kelią į Europos Parlamentą ir Europos valstybių švie-
timo sistemas su krikščio niškąja morale visiškai nesuderinama gender ideo-
logija, skelbianti, kad pats žmogus gali pasirinkti savo lytį. Jau ir pas mus ty-
liai pradedamos dieg ti švietimo programos, kurių tikslas – pakeisti krikščio-
nišką nuostatą prigimtinės lyties ir tradicinės šei mos atžvilgiu. Jau leidžiamos
pasa kos apie vienas kitą mylinčius princus.

Mums, kaip mažai Europos vals tybei, yra didelis pavojus prisitaikyti ir
plaukti pasroviui, nemąstant, ko kie bus eksperimentų prieš prigimtį pa -
dariniai. Todėl labai svarbu, ko kius atstovus šiais metais pasiųsime į Europos
Parlamentą ir ką jie tenai gins.  

Dievo žodis, primindamas, kad šiame pasaulyje niekuomet nebūsi me visiškai
saugūs, drauge primena kitą neginčijamą tiesą, kad nereikia pasaulio galingųjų
per daug bijoti. Juk Evangelijoje skaitome Jėzaus žodžius: „Aš jums tai kalbėjau,
kad ma nyje atrastumėte ramybę. Pasau lyje jūsų priespauda laukia, bet jūs bū-
kite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!” (Jn 16, 33). Todėl su didele ramybe ir drąsa
pasitikime visus dabarties iš šū kius ir visiškai pasitikėkime mus mylinčiu, už
mus mirusiu ir prisikė lusiu Viešpačiu.
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2014 M. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI
IR RINKIMAI Į EUROPOS PARLAMENTĄ

KVIEČIAME REGISTRUOTIS BALSUOTI RESPUBLIKOS
PREZIDENTO RINKIMUOSE IR RINKIMUOSE Į EUROPOS

PARLAMENTĄ!

Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rinkimų die-
nomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui Respublikos Prezidento
rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11 dieną, ir rinkimuose į Europos Par la -
mentą gegužės 25 dieną.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje organizuos:
- Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone;
- Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;
- Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke;
- papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte (Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvykę į Lietuvos
diplomatinę atstovybę, privalo iki balandžio 15 d. registruotis Vyriausiosios
rinkimų komisijos Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninėje registraci-
jos sistemoje. Registracijos anketą pateikti ir daugiau informacijos gauti rin-
kėjai gali šiuose atstovybių tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone 
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje -
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Įvedę Lietuvos Respublikos asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančio
dokumento duomenis ir prisijungę prie elektroninės registracijos sistemos,
rinkėjai pateikia Rinkėjo registracijos prašymą.

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos atstovybės,
kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsistojęs valstybėje,
kurioje nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti valstybę,
kurioje rinkėjas gyvena ar yra laikinai, ir sistema automatiškai parinks arti-
miausią Lietuvos atstovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja bal-
suoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lietuvos diplomatinę atsto-
vybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku. Balsuosiantiems
paštu prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus
išsiųsti rinkimų biuleteniai.

Išsami informacija apie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir rinkimus į
Europos Parlamentą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje
http://www.vrk.lt

KONTAKTINė INfORMAcIJA PASITEIRAUTI:

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 
(202) 234-5860 ext.130, el.p. rinkimai.us@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje 
(312) 397-0382, el.p. kons.cikaga@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke
(212) 354 7840, el.p. rinkimai.ny@urm.lt

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 
,,DRAUGĄ”

internete be jokio papildomo mokesčio. 
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Prieš eilę metų teko dalyvauti skan-
dinavų festivalyje Minot mieste.
Festivalis sutraukia per šimtą tūks -

tančių Skandinavijos šalių palikuo nių bei
jų kultūros draugų. Skandi navai gerai ži-
nomi kaip ne drąsūs, tie siog vengiantys
bendrauti su nepažįstamais. Festivalio
ren gėjai, bandydami juos paskatinti bend -
 ravi mui, pakviečia „draugystės ry šinin -
kus” su piniginėmis dovanėlėmis. Lan -
kyto jams iš anksto yra pranešama, kad
festivalio metu, draugystės vardan, bus išdalinta
tūkstančiai do lerių, bet pirma reikia juos atrasti. O
atrasti yra labai lengva. Tereikia ki tam as me niui
save prisistatyti ir jo ar jos paklausti iš kur jis yra at-
vykęs. Jei tas asmuo yra vienas iš tų „draugystės
ryšininkų”, pradėjęs pokalbį da lyvis gaus šimtą do-
lerių.  Man ta min tis kaip pralaužti nedrąsumo ledus
labai patiko ir grįžęs namo ją „pa sisa vinau”.

Visada atsiranda „laisvo” laiko, kai reikia ko
nors laukti ar šiaip nuobodžiauti. Kai žmona turėjo
sudė tin gą operaciją, kurį laiką ji negalėjo vai ruoti
automobilio. Tekdavo ją kur nuvežti ir palūkėti.
Esant šaltam orui laukdavau parduotuvės ar ko-
kios klinikos viduje, kur būdavo vietos at sisėsti. Są-
moningai pradėjau užkal binti nepažįstamus. Didelė
dauguma, pradžioje kiek nedrąsiai, atsakydavo ir
netrukus jau dalindavosi savo gy venimo įvairovė-
mis. Štai porą pavyz dėlių. Viena pašnekovė prisi-
statė esanti menininkė, meno istorikė, parašiusi
keletą knygų. Pasiteiravau jos, ar ji kartais nepa-
žįstanti mano bu vusio viršininko, kuris dėsto akva -
relės kursą vietinėje kolegijoje. Pa sirodo, kad pas ta -
rasis yra jos kaimynas! Grįžus namo, skamba tele-
fonas  – mano buvęs viršininkas patvirtina šios mo -
ters tapatybę.

Kartais eidamas į gydytojų lau kia mąjį pasiimu
spaudos. Viena kartą ant kelių laikytas „Draugas”
nuslydo ant grindų, ir šalia sėdinti moteriškė, vos
akį į laikraštį užmetus, su pasi tenkinimu pareiškė,
kad tai lietuviš kas laikraštis. Jos tėvai – lietuviai, o

jos vyresnė sesutė, tėvams mirus, „Draugą” tebe-
prenumeruoja.  Naujai pašnekovei paminėjau apie
ką tik pra dėtą leisti „Draugas News”. Jau nystėje ją
vadino Birute, dabar – Mary. Pereitą žiemą, kai
gamta mus visus terorizavo, buvo ypač daug progų
su nepažįstamais pabendrauti. Visi jau buvome
vieno likimo liudi ninkai ir tiesiog norėjome su bet
kuo dalintis savo pergyvenimais.

Prieš keletą dienų po keleto sa vaičių gydymosi
grįžau namo. Svei katos centruose kas dieną gydy-
mui ar reabilitacijai buvo skirta porą va landų, o li-
kęs laikas buvo tarsi do vana. Tuo momentu pasige-
dau kompiuterio. Susipažinau su visa eile slaugių,
jų padėjėjų, įvairių tera peu čių, valgyklos patar-
nautojų, švaros palaikytojų ir, aišku, pačių pa-
cientų.  Nors mus visus, kaip pacientus ar darbuo-
tojus, rišo laikina ar ilgalaikė negalia, mane ypač
domino mūsų įvairovė. Su mano vardu ir pavarde
sunku išvengti kalbos apie mano tautinę kilmę. Pa-
aiškinus, kad esu iš Lietuvos, susidaro proga pasi-
teirauti ir apie pašnekovo kilmę bei gyveni mą. Ypač
atmintina viena, naktinės pamainos slaugės istori-
jėlė. Sužino jusi kad esu lietuvis, paklausė, ar kar-
tais nepažįstu „Father Joe”. Taip save vadino amži-
nos atminties kun. Vytautas Juozas Kluonius, dau-
gelį me tų klebonavęs Mackinaw City ka talikų pa-
rapijoje Michigano valstijos šiaurėje. Prisipažinus
esant jo gerbė ju, slaugė išsipasakojo, kad „Father
Joe” yra sutuokęs jos tėvus, jos dėdes, tetas, o ją pa-
čią pakrikštijęs. Buvusi klebono šeimininkė yra jos

teta. Tą tetą  man irgi teko pažinoti.
Ligonius aptarnaujantys turi daug

atsakingų darbų. Juos dažnai kamuoja
bereikalingi pacientų skambučiai, į ku-
riuos reikia atsakyti.  Daug tokių skam-
bučių, jų teigimu, slepia pacientų vieni-
šumą, nerimą, gyvenimo ar mirties bai -
mę. Labai retai  patys darbuotojai  turi
pro gų su kitais pasidalinti savo gyveni -
mu, savo rūpečiais bei savo džiaugsmais.
Nesistebėčiau, jeigu gavę progų pasida-

linti savo gyvenimo patirtimi, ne jučiomis jie „atsi-
lygina” savo pašne kovui bei suteikia jam daugiau
dėmesio ir paslaugų. Tokia mūsų prigim ties arit-
metika.

Pasitaiko ir neįtikėtinų atvejų. Gyvenant  rea-
bilitacijos  centre, kitoje koridoriaus pusėje paste-
bėjau prie vienų durų lyg pažįstamą paciento pa-
vardę. Kitą dieną užsukau pas jį susipažinti. Pala-
toje buvo kitų asme nų, įskaitant ir paciento žmoną.
Tai buvo ta pati moteriškė, kuri pe rei tą vasarą,
mums persikėlus į kitą namą, mus sutiko su namuo -
se keptu pyragu ir savo kieme skintų persikų krep -
šeliu. Mano naujas kaimynas reabilitacijos centre
buvo mano arti miausias kaimynas. Tik čia su juo ir
susipažinau! 

Dieną prieš grįžtant namo prie mūsų stalo val-
gykloje atsisėdo moteriškė su sulaužyta koja. Ji jau
pensi ninkė, bet žvali ir mielai leidosi į kal bas. Pa-
sirodo, kad ji yra apkeliavusi visą pasaulį ir savo
laiku gyvenusi įvairiuose kraštuose. Gyveno ir Vo -
kie tijoje. Kai paklausiau, ar buvo gir dėjusi apie
Eichstatt miestą Bavari joje,  ji su malonumu prisi-
pažino, kad ten yra buvusi ne kartą, kai vienu laiku
darbavosi JAV kariuomenės bazėje netoli nuo mano
pokario me tais gyvento Eichstatt miesto, kurio  pa-
šonėje buvo Rebdorf  pabėgėlių sto vykla.

Taigi, „Labas! Iš kur Jūs esate?” gali būti labai
geras receptas, skatinantis nežinomas pažintis ir
patyri mus. Dalyvaujantieji skandinavų festivalyje
su tokiu klausimu turi gali mybę net praturtėti.

„Labas! Iš kur 
Jūs esate?”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 1 psl.

Istoriškai susijusių menininkų
kūryba, iš pirmo žvilgsnio, nedaug ką
turi bendro. Savyje netelpančios A. Ba-
reikio instaliacijos, kuriose išsiveržia
mūsų civilizuoto pasaulio perviršis, su-
vokiamos per bjaurumo, objekto este-
tikos prizmę. Jos gali kelti sąsajų su
kitų dešimtuoju dešimtmečiu tarp-
tautinėje meno scenoje iškilusių me-
nininkų – Thomas Hirschhorn, Mike
Kelley, Matthew Barney, John Bock –
kūryba. P. Jurkšaitytė savo santūriuo-
se, „realistiniuose” paveiksluose in-
terpretuoja klasikinės dailės istoriją ir
populiariąją vizualiąją kultūrą – tušti
jos kūrinių interjerai primena
XV–XVII a. šedevrus, viešbučių rekla-
mas ar praeities gyvenimus bandan-
čias imituoti antikvarinių baldų par-
duotuves. Ž.  Kempino racionalūs ir
sykiu poetiški kūriniai savaip atliepia
XX a. vidurio optinį meną – jo griežtai

geometrijai paklūstančiose instaliaci-
jose besvorė medžiaga virsta monu-
mentalia, o tai, kas buitiška, įgauna tra-
paus bekūniškumo.

Nacionalinės dailės galerijos ves-
tibiuliuose išsimėtę kūriniai, rodos, gy-
vena savo atskirus gyvenimus: kiek-
vienas savaip sąveikauja su aktyviomis
architektūrinėmis erdvėmis, savaip
kreipiasi į artėjantį žiūrovą. Ir vis dėl-
to, įmanoma įžvelgti juos vienijantį mo-
tyvą – kartu reikšmingą ir perregimą,
kiekviename menininko kūrinyje pa-
sirodantį skirtingai, kiekviename kon-
tekste įgaunantį vis kitokį poskonį. Tai
– „auksinės” A. Bareikio instaliacijos
žvilgesys, mutuojantis į apgaulingą, ju-
timus klaidinantį blizgesį Ž. Kempino
kūrinyje ir virstantis akinančiu lempos
spindesiu ar pro langus atsklindančia
ūkanota šviesa P.  Jurkšaitytės pa-
veiksluose.

Žvilgesys, blizgesys, spindesys – vi-
suose šiuose reiškiniuose, fizikiniu

K. Zapkaus ir jo mokinių parodos
požiūriu, dalyvauja šviesa. Ir vis dėlto,
greta tiesioginės reikšmės paskui šį
žodį neišvengiamai velkasi didingų
simbolinių prasmių šleifas, keičiantis
jo statusą parodos kontekste. Tiesą,
dorą, absoliutą simbolizuojanti, mo-
dernistinei kultūrai reikšminga švie-
sa turi nedaug ką bendro su skirtingo
poveikio ar reputacijos šviesomis, iš-
nyrančiomis postmodernioje kultūro-
je gimusiuose parodos kūriniuose.
A. Bareikio instaliacijoje „Atkakliai įsi-
ėdęs” šviesos atspindžius mėto iš bliz-
gių, pigių daikčiukų suręstos figūros.
Ž. Kempino kolonos šviesos žaismėje
praranda sau priderantį stabilumą ir
panyra į nepaliaujamo mainymosi pro-
cesą. P. Jurkšaitytės „Viešbučių kam-
bariuose” daiktų blizgesys ir akinan-
tis lempų tviskesys nustelbia pro lan-
gus sklindančią natūralią šviesą – taip
sukuriama nejauki chirurginės palatos
atmosfera. Kituose jos darbuose, nu-
tapytuose pagal Roberto Campino pa-

veikslą „Mergelė su vaiku prie židinio”
ir pagal Leonardo da Vinci „Paskutinę
vakarienę”, pro langus krintanti mig-
lota šviesa, šventiesiems palikus sceną,
liudija jų nesatį ir sykiu pati tampa pa-
grindiniu paveikslo veikėju.

Du iš parodos dalyvių – A. Barei-
kis ir Ž. Kempinas – dešimtajame de-
šimtmetyje persikėlė gyventi į New
Yorką, lietuviškas šaknis įmerkdami į
JAV didmiesčio kultūrą. Kita vertus,
Lietuva (joje liko trečioji parodos au-
torė P. Jurkšaitytė) per pastaruosius du
dešimtmečius taip pat išgyveno stip-
rias transformacijas, persismelkdama
Vakarų pasaulio įtakomis. Kaip dedi-
kacija šiam parodoje atsiveriančiam
kultūrinių mutacijų laukui vietoj į
universalias vertybes pretenduojan-
čio žodžio šviesa (angl. light) parodai at-
stovauti buvo pasirinkti du skirtingas
reikšmes turintys angliškas ir lietu-
viškas žodžiai. Vienas jų – vertimui į
lietuvių kalbą „nepasiduodantis” shi-
ne. Jame, galinčiame reikšti tiek tie-
sioginę (pvz., sunshine, liet. saulės
šviesa), tiek atspindėtą (pvz., shoeshi-
ne, liet. batų blizgiklis) šviesą, susilieja
du perkeltine prasme antonimiški žo-
džiai: absoliučiai pozityvi šviesa ir
paviršutiniškumu kvepiantis blizgesys.
Antrasis – tai lietuviškas žodis šviesos –
iš automobilių ir koncertų salių pa-
vogtas, paprastesnis, žemiškesnis, bet
kartu ir lengvesnis, atviresnis, ma-
žiau įpareigojantis žodžio šviesa gi-
minaitis.

Parodos kuratorė Eglė Mikalajūnė

Parodos organizatoriai: Lewben Art Foun-
dation, Lietuvos išeivijos dailės fondas, Na-
cionalinė dailės galerija. 

Ją aplankyti galima iki birželio 1 d.

Lietuvos išeivijos dailės fondo 
ir ELTA informacija

Parodos atidaryme – dailininkai (iš k.) Kęstutis Zapkus, Patricija Jurkšaitytė, Aidas Bareikis ir Žilvinas Kempinas. 
Martyno Ambrazo nuotraukos
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Atlantiškiai rengia festivalį ir kviečia jus!
ATLANTA, GA

LAURA BALTRUNAS

Aš esu ,,šviežia” Atlantos lietuvė,
mat skaičiuoju tik ketverius
emigracijos me tus. Taigi, dar

daug sąsajų išlikę su Lietuva, galima
sakyti – ,,dūšia” ten, o banko sąskaitos
jau čia!  Tačiau ne siskundžiu, nes mes
čia, Atlantoje, tu   rime savo mažą Lietu -
vą. Kartais pa   mąstau, kad čia aš netgi
didesnė lietuvė, nei buvau Lietuvoje.
Na, ar kam buvo atėję į galvą kada nors
Lie tuvoje per Vasario 16-ąją apsirėdy-
ti tau tiniu kostiumu (jei tu nepriklau-
sai jokiam tautiniam šokių kolekty -
vui)? Vargu. O čia tu ne tik kad ne at -
rodysi keistai, bet būsi apsuptas ben-
draminčių, išdidžiai demonstruojan čių
tautines juostas ir karūnas. Jau pra-
dėjau rimtai mastyt, kad ir man reik-
tų įsigyti tautinį kostiumą...

Reiktų atskirai pakalbėti apie At-
lantos Lietuvių Bendruomenę (www. -
 lietuviaiatlantoje.org), kuri susikūrė
1977 metais ir nuo to laiko buria visus
Atlantos ir jos apylinkių lietuvius tau-
tiškumo puoselėjimui. Tai yra labai ak-
tyvi bendruomenė, kurios sąskaitoje
yra virtinė kasmeti nių renginių: Ka-
lėdoms, Velykoms, Vasario 16-ajai,
Kovo 11-ajai, Joni nėms ir t. t. Tik spėk
puoštis ir ruoš tis. Mano mėgstamiau-
si renginiai yra Kalėdinės šv. Mišios ir
šventinis Kū  čių vakaras. Kodėl? Nes
yra „šliži kų”! Juokauju, žinoma (nors
gal ir ne), nes mane supa daug lietu-
vybės: kalba, tradicijos, maistas, žmo-
nės. Vi si su si renka gerai nusiteikę,
broliš kai plekš nodami per petį, linki
vienas ki tam gerų dalykų, giria vieni
kitų vai kus, o gal ir superša ką nors. Žo-
džiu, gano ši bendruomenė savo avi -
nėlius puikiai, todėl mūsų lietuviškos
sielos yra gerai pasotintos.

Turime mes čia dar vieną, itin

tei  giamą dalyką – šeštadieninę litua nis -
tinę mokyklėlę ,,Saulė”  (www.sau les -
mokykla.org ). Taigi, mūsų lietuviu kai
irgi kuria savo istoriją Atlan toje. Aš be
galo džiaugiuosi, kad yra įs taiga, kur
aš galėsiu leisti savo pa augusius vai-
kus, kad jie palaistytų ir papurentų
savo lietuviškas šaknis. Kad atsivertę
žemėlapį, jie nedvejodami bestų pirštu
į mažytę Lietuvą, kad įbėgę į virtuvę
raiškiai lietuviškai išrėktų ,,Mama,
kada vėl valgysim cepelinų?”, o ne le-
mentų „Mom, what the heck is cepeli-
nai?”. Taigi, mūsų „Saulė” jau nuo
2002 metų moko vai kus istorijos, kal-
bos, geografijos ir tautodailės. Jie pie-
šia, kuria ir vaidina. Jie rengia savo
darbų parodėles ir dalyvauja konkur-
suose. Žodžiu, visapusiškai džiugina tė-
vus ir bendruo menę.

Šiandien Atlantos Lietuvių Ben d -
ruomenės ir kelių savanorių-entu zias -
tų naujas „kūdikis” yra lietuvių sąsk-
rydis „Mūsų daugiau nei trys mi li -
jonai”, kuris vyks gegužės 2–4 die no mis
Stone Mountain Park, GA (www.mu-
sudaugiau.lt.). Aš taip pat tu  riu garbės
savo mažuoju piršteliu prisidėti prie
šios šventės organizavimo. Mūsų tiks-
las yra sukviesti visus lietuvius, gy-
venančius Georgia ir kai myninėse
valstijose, taip pat nori me prisivilioti
tautiečius ir iš toli mes nių valstijų ar
kraštų. Laukiame ne tik lietuvaičių, bet
ir jų kitataučių žmonų, vyrų, draugų.
Juk lietuviai nuo seno pasižymi sve-
tingumu ir vaišingumu, taigi šios ker-
tinės savybės yra labai gyvos ir tarp At-
lantos lietuvių. Organizatoriai, negai-
lėdami jėgų ir laiko, šlifuoja renginio
kam pus, kad pirmas blynas būtų kuo
mažiau prisvilęs. Ruošiama įvairi ir
įdomi programa, kuri įtrauks visas am-
žiaus ir tautybės grupes. Žodžiu, bus
tikrai smagu pakvėpuoti oru, pri -

DALILĖ POLIKAITIENĖ

Kovo 14–16 d. Anaheim, CA,  Ana -
heim Convention Center patal-
pose įvyko Los Angeles arki-

vyskupijos religinio auklėjimo kong-
resas  (Reli gious Education Congress).  

1983–1989 metais Lietuvių katali kų
religinei šalpai šiame kongrese at -
stovavo informacinės parodos organi -
zatoriai Marytė ir Pranas Grušai ir da-
bartinis Vilniaus arkivyskupas, tuo
laiku buvęs Pasaulio jaunimo są jungos
pirmininkas, J. E. Gintaras Gru šas.
Jiems talkino kiti lietuviai: Valerija,
Vytautas ir Ramunė Ruz giai, Ričardas,
Raimonda ir Vilija Kontrimai, Ed-
mundas ir Rūta Kuli kauskai ir kt. Jie
kongreso dalyviams dalino informa-
cijos lapelius apie tuo metinę okupuo-
tą Lietuvą ir „Lietu vos katalikų baž-
nyčios kroniką” ang lų kalba, rinko
parašus peticijai grą žinti Lietuvos baž-
nyčias tikintie siems ir iš kalėjimų iš-
leisti įkalintus už tikėjimo laisvę ko-
vojusius kunigus, vienuoles ir pasau-
liečius. Per tuos septynerius metus
jie atliko didelį  darbą supažindindami
kongreso da lyvius su tikėjimo perse-
kiojimu oku puotoje Lietuvoje.  

2003 metais Los Angeles Arki vys -
kupijos etninių parapijų taryba pa-

kvietė etnines parapijas prisidėti prie
kongreso renginių ir suruošti re ligines
ir savo tautinės kultūros parodas. Nuo
2003 metų, Valerijos ir Vy tauto Ruzgių
dėka, viena iš 15-os ar dau giau daly-
vaujančių parapijų  yra Šv. Kazimiero
parapija. Valerija ir Vy tautas puoš-
niai išstato Lietuvos tautinį ir religinį
meną atstovaujan čius kūrinius, pa-
ruošia lankytojams apie 1 500 infor-
macinių lankstinukų apie Lietuvą, Ši-
luvos ir Aušros Vartų šventoves, šv. Ka-
zimierą ir mūsų pa rapiją ir supažin-
dina lankytojus su  Lietuva bei lietuviš -
ku menu.  Per tris dienas kongreso ren-
giniuose apsilanko apie 40 000 žmonių.   

Lietuvių parodą kasmet aplanko
buvęs ir dabartinis etninių parapijų ta-
rybos pirmininkai, Jo Ekscelencija
vysk. Oscar Solis ir Jo Ekscelencija
vysk. Alexan der Salazar. Šįmet taip pat
susilaukėme svečio iš Lietuvos, kun. dr.
Virgini jaus Grigučio, kurį atlydėjo Šv.
Kazi miero parapijos klebonas kun. To-
mas Karanauskas. 

Los Angeles Šv. Kazimiero parapija
nuoširdžiai dėkoja Valerijai ir Vy tau -
tui Ruzgiams už ilgų metų pa si šven -
timą ir didelį darbą ruošiant pa  rodą bei
atstovaujant lietuviams Los Angeles ar-
kivyskupijos religinio auk lėjimo kong-
rese.

sotintu Lietuvos.
Tai štai kaip mes čia pietuose gy-

vename – turiningai ir šiltai, saky -
čiau. O jei rimtai, tai turbūt mūsų gy -
venimai nelabai skiriasi nuo lietuvai -
čių gyvenimo kitose valstijose, bet už -

tat sąskrydį „Mūsų daugiau nei trys
milijonai” turim tik mes – at lan tiškiai!
Tuo džiaugiamės ir didžiuoja mės, kvie-
čiame ir tave pasidžiaugt ir pasidi-
džiuot kartu.

LOS ANGELES, CA

Lietuviai Los Angeles arkivyskupijos 
religiniame kongrese

Jo Ekscelencija vysk. Oscar Solis ir parodos rengėjai Valerija ir Vytautas Ruzgiai.
V. Ruzgio nuotr.

Atlantiškius jungia ir Joninės, ir meilė krepšiniui.              Justo Bartkevičiaus nuotraukos
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RŪTA AKELAITYTĖ

Velykos – svarbiausia pavasario šventė, kurioje susipina krikščioniš -
kos ir pagoniškos tradicijos. Svar biausi šventės atributai – margučiai
ir su jais susiję papročiai bei žaidimai mena pagoniškąsias gamtos at-

gimimo šventės tradicijas. Margučiai dekoruojami visai šei mai susirinkus,
šeštadienį prieš Ve lykas. Kiaušiniai marginami įvai riau siomis spalvomis ir
būdais, tačiau bene vieni gražiausių ir sudėtingiau sių nuo seno iš kartos į
kartą perduodamų kiaušinių marginimo technikų – dekoravimas vašku ir sku-
tinėjimas. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie juje kasmet rengiami margučių sku ti -
nėjimo užsiėmimai susilaukia didelio dėmesio ir dalyvių ne tik iš Čika gos
apylinkių, bet ir iš kitų valstijų. Šiemet sulaukėme net keletos šeimų iš Ke-
noshos, Wisconsino, taip pat sve čių iš La Porte, Indianos ir net iš San Diego,
Californijos. Daugiausia – tai antros, trečios kartos Amerikos lietuviai, ne-
bekalbantys lietuviškai, ta čiau labai norintys išlaikyti lietuviš kas šaknis ir
tradicijas, dar menantys, kaip jų senelės ar prosenelės kasmet šeštadienį prieš
Velykas margučius dekoruodavo vašku ar skuti nėdavo. Darbingai nusiteikę
užsiėmi mų dalyviai dažytus kiaušinius sku tinėjo stengdamiesi atkartoti tradi -
ci nius lietuviškus raštus, pasitelkdami nurodymus ir padedami menininkių
Rasos Ibianskienės ir Astos Zimkus. 

Brighton Parko Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-

cago, IL),  šeštadienį, balandžio 5 d.,
švenčiant parapijos 100-to metų jubilie -
jų, šia proga buvo atnašaujamos šv. Mi -
 šios, kuriose buvo pagerbti buvę pa  ra -
pijos mokiniai ir mokytojai, kuni gai ir
Šv. Kazimiero seselės, visi, kurie dirbo
mūsų parapijoje.  Po šv. Mišių  di džio -
joje salėje buvo suruoštos vaišės. Į
šventę atvyko ir  parapijiečius pasvei-
kino Lietuvos Respublikos gen. konsu -
las Marijus Gudynas su šeima.

Kai Švč. Mergelės Marijos Ne kal -
to Prasidėjimo parapija buvo įs teigta
1914-tais metais, Brighton Par kas bu vo
tik laukinė pieva, o parapijos bend -
ruomenė – mažas, daugiausia lietu-
vių, būrelis. Šiandien, pasak klebono
Robert Coleman, – „tai veikli miesto pa-
rapija su 2,500 registruotų šeimų, dau-
guma ispaniškai kalbančių, ir 26 bū-
reliais bei organizacijomis”. Š. m. rug-
sėjo 21 d. Čikagos kardinolas Fran cis
George atnašaus šv. Mišias, o rugsėjo
28 d. bus iškilmingi pietūs. Šios šv. Mi-
šios ir šie pietūs užbaigs visų metų
trukmės parapijos įsteigimo paminė-
jimą, prasidėjusį praeitą rugsėjį. 

Netrukus po parapijos įsteigimo
pradėjo veikti Nekalto Prasidėjimo
mo kykla. „Vaikų katalikiškas auklė-
jimas visuomet buvo svarbi parapijos
dalis, – sako kunigas Coleman. – Nors
Nekalto Prasidėjimo mokykla dabar
yra uždaryta, mūsų vaikai lan ko vie-
tinę katalikišką mokyklą – Jo no Pau-
liaus II ir mūsų parapijos reli gi nio
mokslų  programą”.

Dabartinė bažnyčia buvo pastaty-
ta tik 1963 m. „Prieš tai Mišios buvo au-
kojamos mokyklos rūsy”, – prisime na
klebonas. Nekalto Prasidėjimo parapija
išliko tokia pati beveik iki 1990 m. Po
to laiko apy linkė ir parapija pradėjo la-
bai „meksikonėti”. Pirmąsias šv. Mi-
šias ispa nų kalba aukojo kunigas Jose
Marino Novoa C. M. F., kuris 1985 me-
tais ap lan kė parapiją.  Tuo laiku ame -
rikietis kunigas Edward Maxa, kuris
gerai mokėjo ispaniškai, buvo paskir-
tas tarnauti šioje parapijoje. „Kunigui

CHICAGO, IL

Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapija švenčia 100-metį

Ritos Janz nuotraukos

Margučių dekoravimo pamo kos 
pritraukia svečių iš visos Amerikos

Ed jau buvo per 60 metų. Tačiau jis
buvo tarsi mylimas šeimos senelis”, –
pasakoja kunigas Co le man. Klebonas
Coleman visą savo kunigystę praleido
tarnaudamas is paniškai kalbantiems,
net 12 metų bu vo misionieriumi Mek-
sikoje.

Nors dabar Nekalto Prasidėjimo
parapija yra daugiau meksikietiška,
bet mes džiaugiamės, kad  sekmadie -
niais ir ketvirtadienais dar atnašau-
jamos Mišios lietuviš kai. „Pra eitų me -
tų rugsėjo 8-tą, kai pra dėjome ju -
biliejinius metus, mes šventėme jubi -
liejines Mišias trim kalbomis – lietu-
viškai, angliškai ir ispaniškai, – sako
kunigas Co le man. – Yra svarbu atsi -
min ti mūsų ka talikiškas šaknis ir Die -
vo dosnius laiminimus duotus per pa-
skutinį šim tmetį”. 

Daugiau informacijos apie para-
piją rasite tinklalapyje: www.imcc-chi-
cago.org; arba facebook.com/centen-
nialimmaculateconception. Tel. 773-
523-1402.   

Parengė Viktoras Kelmelis ir 
Vytautas Stanevičius

Nors mūsų parapijai ir 100 metų, bet ji jauna!                                                                                                                                   Nelza Rodriguez nuotr.

LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas su sūneliu ir V. Kelmelis.           A. Barniškio nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Š. m. kovo 22 d. įvyko Ateitininkų namų, įsi-
kūrusių Lemonte, metinis susirinkimas. Su-
sirinkimui pirmi nin kavo Pra nas Pranckevi-

čius, sek re toriavo – Ramunė Kubiliūtė, o Atei -
tininkų na mų valdybos narės Pranu tė Domans -
kienė ir Loreta Grybaus kienė registravo dalyvau-
jančius, kad būtų už tikrintas kvorumas. Susirin -
kimas pra dėtas ateitininkų credo ir miru sių jų na-
rių bei rėmėjų prisi mi nimu. Į amžinybę iškeliavu-
siųjų – daugiau kaip 20 asmenų – pavardes per-
skaitė valdybos narė Rita Kauf manienė. Pereitų
metų narių susirin kimo po sėdžio protokolą per-
skaitė Žiba Pranc kevičienė. 

Ateitininkų namų pirmininkė Dainė Quinn
savo pranešimo metu išvardijo praėjusių metų val-
dybos  atliktus darbus bei planus. Šįmet prie namų
tvarkymo darbų prisidėjo naujai paskirti Ateiti-
ninkų namų prižiū rėtojai Virginija ir Dainius Ko-
pūstai. Atliktas Ateitininkų namų sienos ir kun.
Ylos menės, virtuvės bei prižiū rėtojų buto remon-
tas. Nupirktas trak toriukas žolei pjauti. Praėjusios
žie mos šalčiai padarė nemažai žalos: vienur prasi-
veržė vanduo, kitur – įtrū  ko radiatorius. Negana to,
p ra eitais metais namų sodelyje pasodinti medeliai

Kovo 23 d. įvyko Ateitininkų namų (Lemonte) metinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja namų val-
dyba. Iš k.:  Daiva Kisielienė, Žibutė Pranckevičienė, Dainė Quinn, Loreta Grybauskienė, Vida Maleiškienė, Rita Kauf -
manienė, Pranutė Domanskienė, Rimantas Gurauskas, trūksta Ramintos Marchertienės.            Dainos Čyvienės nuotr.

Skubėkite registruotis į
JAS stovyklą
Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos stovykla vyks Dainavoje birželio 29 d. – liepos
9 d. JAS CV pirmininkė Laima Aleksienė praneša, kad jaunieji ateitininkai turėtų
nedelsti, o kuo greičiau registruotis stovyklai, užpildydami anketą tinklalapyje
http://javjas.com/content/jas-2014m-stovyklos-registracija. 

Po balandžio 20 d. į stovyklą galės registruotis visi lietuviškai kalbantys vai-
kai nuo 7 m. (pradedantys antrą skyrių 2014 m. rudenį) iki 13 m. (šįmet pabaigę
7-tą skyrių).

Daugiau žinių apie stovyklą galite paskaityti tinklalapyje: javjas.com

Ateitininkų
namų metinis
susirinkimas

Ateitininkų 
Šalpos Fondo 

suvažiavimas ir vakarienė

Šeštadienį, balandžio 26 d. 
Ateitininkų namuose

4  val. p.p. 
AŠF  metinis susirinkimas – tarybos
ir valdybos pranešimai.

6 val. v. 
Tradicinė vakarienė paremti AŠF
veik lą. Meninę programą atliks Vija
Underytė ir Vitas Underys. Norintys
dalyvauti vakarienėje prašomi už si -
sa kyti vietas pas Pra nutę
Domanskienę tel. 708-712-7112
arba pranešti el. paštu:
fLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos Fondas
Ateitis Relief Fund, Inc.

1380 Castlewood Dr • Lemont, IL 60439

Pasidalinsime patirtimis, užmegsime ryšius

Programoje: ,,ŠAAKalbos” • Ambasadorius Žygimantas Pavilionis
Šv. Mišios – Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje

ŠIAURėS AMERIKOS ATEITININKŲ
KONFERENCIJA

2014 RUGPJŪČIO 15-17 d.  WASHING-
TON D.C.

Knygų klubas
Ateitininkų namuose 
Knygų diskusijų būrelis susi rinks trečiadienį,
gegužės 7 d., 10 val. ryto. Diskutuosime šiuo
me  tu labiausiai JAV per kamą knygą, ,,Manėm,
kad greitai grįšim”. Diskusijos vyksta kas mėnesį
Ateitininkų namuo se, Lemonte. Visi kviečiami
da ly vauti.  Daugiau infor ma cijos suteiks Dainė
Quinn pas kambinus 630-257-9769 arba el. paštu
dainequinn@gmail.com

Studentai –
dėmesio!
Puiki proga praleisti vasarą 
gamtoje ir dirbti su jaunimu

Jaunųjų ateitininkų ir Moksleivių
ateitininkų stovykloms reikia
vadovų ir mokytojų.

JAS stovykla vyks birželio 29 – lie-
pos 9 d.
Daugiau žinių – javjas.com

MAS stovykla vyks liepos 9–20 d.
Daugiau žinių – mesmas.org 

Kviečiame dirbti 
vienoje ar abejose stovyklose

neišlaikė žiemos šalčių. Sa vo patirtimi pasidalino
naujasis na mų prižiūrėtojas, patyręs statybų ran-
govas Dainius Kopūstas, kuris atliko nemažai pa-
stato atnaujinimo darbų.

Per praėjusius metus darbščioji valdyba įvai-
riais būdais telkė lėšas. Buvo surengtas vartotų
daiktų išpardavimas, metinė gegužinė su loterija, iš-
siuntinėtos kalėdinės atvirutės.  Ateitininkų namų
sienos atnaujini mui vyko tam skirtas specialus va-
jus, į kurį dosniai atsiliepė rėmėjai, viršydami val-
dybos lūkesčius. Vi siems rė mėjams buvo surengta
padė kos vaka rienė, kurioje dalyvavo 80 asmenų.  

Pirmininkė minėjo, kad norint paskatinti nau-
dojimąsi Ateitininkų namais savaitės metu,
buvo įsteigtas knygų diskusijų ratelis, kuris

nuo rudens ren kasi kas mėnesį. Pirmi ninkė taip
pat paminėjo grupes, ku rios pastoviai naudoja Atei -
tininkų namų patalpas ir didesnius praėjusių metų
renginius. Visi jie atitinka Atei tininkų namų pa-
skirtį – burti lietuvių kilmės jaunimą bei bendruo-
menę krikščioniškam, lietuviškam ir vi suo me ni -
niam auklėjimui bei bendravimui. Čia vyksta atei-
tininkų ren giniai, repetuoja šokių grupės, vyksta
posėdžiai, rekolekcijos, kursai. 

Valdybos iždininkė Aldona Biels kienė pateikė
pranešimą  apie finansus, o Viktoras Kaufmanas
per skaitė revizijos komiteto aktą. 

Valdybai bei jos pirmininkei atei ties planų ne-

trūksta. Norima su tvarkyti Ateitininkų namų bib-
lioteką ir leisti ja naudotis kitiems. Pla nuo jama
įrengti nuožulnų įėjimą į Atei tininkų namus tiems,
kam sunku lip ti laiptais.   

Aklamacijos būdu buvo patvirtinta naujoji Atei -
tininkų namų valdyba: Pranutė Domanskienė, Lo-
reta Grybauskienė, Rimantas Gurauskas, Rita Kauf -
manienė, Daiva Kisielienė, Vida Maleiškienė, Ra-
minta Marcher tienė, Žibutė Pranckevičienė ir Dai -
nė Quinn. Revizijos komisijoje lieka  dirbti Ofelija
Barš kėtytė ir Viktoras Kauf manas. Ypatingos padė-
kos su lau kė trejus metus nelengvas iždinin kės pa-
reigas ėjusi Aldona Bielskienė. Padėkota iš valdybos
išeinančioms Daivai Majauskienei ir Dainai Siliū -
nienei.

Susirinkimas užbaigtas ateiti nin kų himnu. Su-
sirinkusieji nesku bėjo namo. Buvo galima pama-
tyti na mų remontų nuotraukas ir apžiūrėti Ateiti-
ninkų namų prižiūrėtojų gyvenamąsias patalpas.

Ateitininkų namai gražiai tvar komi, tačiau ne-
pagalvojama, kiek dar bo valandų  tam paaukoja val-
dyba, o ypač jos pirmininkė. Metinis narių susirin-
kimas – tai viena iš pro gų iš klausyti pranešimus, už-
duoti klau si mus, pareikšti pageidavimus bei siūly-
mus. Labai gražu, kad Atei tininkų namai yra re-
miami ne vien Čikagos apylinkėse, bet ir toliau gy -
ve nančių lietuvių, kurie supranta, ko dėl šis pastatas
Lemonte yra svarbus ir reikalingas.
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Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga artėja prie šimto milijonų!

REGINA GASPARONIENĖ

Kalifornijos lietuvių kredito są junga (KLKS)
šiuos metus sutinka ne tik su brandžia 45-erių
metų sukaktimi, bet ir su šimto milijonų su-

kauptu ka pitalu. Iš pradžių kukli taupymo įstai ga per
tuos metus išaugo į stiprią finansinę bendrovę, ku-
rios tikslas yra padėti nariams finansiniais klau -
simais įsigyjant bet kokį turtą. Šian dien Kredito są-
junga priima ir siun čia elektroniniu būdu pinigus po
visą pasaulį, tiesiogiai priima pensijas, išduoda
įvairias nekilnojamo turto ir automobilių pirkimui
bei asmenines paskolas, nemokamai duoda gyvybės
draudimą, padeda taupyti narių IRA pensijas. Visi
indėliai yra Amerikos valdžios apdrausti iki 250
tūkst. dol., o IRA – dar tiek pat papildomai. Kredito
sąjungos  nariai gali atlikti įva irias operacijas iš savo
namų. KLKS aptarnauja ne tik Amerikos lie tuvius,
bet ir Kanados, Pietų Ame rikos, Australijos, Europos
ir Lietu vos. Greitu laiku nariai galės naudoti debi-
to ir kredito korteles. 

Prieš 45-erius metus pagal Kali for ni jos valstijos
Korporacijų valdybos iš duotą pažymėjimą buvo
įkurta Kali fornijos lietuvių kredito sąjunga, ku -
rios pirmąjį direktorių tarybos branduolį sudarė: Al-
binas Markevi čius, Vytautas Bacevičius, Emanuelis
Jarašūnas, Kęstutis A. Vaičius ir Vik toras R. Plukas.
Pirmasis prezidentas buvo Albinas Markevičius, o
sekretorius – Kęstutis A. Vaičius. Į Kredito komisi-
ją įėjo Vitalis J. Lembertas, Re mi S. Vizgirda ir Aloy-
zas P. Griga liū nas. Kontrolės ir revizijos komisiją su-
darė Ronaldas Nelsas, Edvardas Budginas ir Ronnie
Peters. Nuo tada atsivėrė galimybės finansiškai ap-
tarnauti ne tik Santa Monikos miesto, bet ir Kali-
fornijos, ir net visos Ame rikos lietuvių visuomenę.
Po pirmo mėnesio buvo išduota vieno tūkstan čio do-
lerių paskola. Pirmuosius me tus KLKS užbaigė sėk-
mingai, sukaupusi 18,772.00 dolerių ir pritraukusi 85-
is narius. Šiandien narių skaičius yra persiritęs per
1,400. 

Šių metų visuotinis narių susi rin kimas įvyko va-
sario 14-tą dieną Santa Monikos visuomenės klube.
Valdybos prezidentas Albinas Marke vi čius pranešė,
kad atsiųsti įgaliojimai ir dalyvaujantys nariai su-
daro kvorumą susirinkimui pradėti. Na riai buvo pa-
prašyti tylos minute pri siminti pernai  mirusius  15-
ka narių. Prezidentas trumpai kalbėjo apie pra eitų
metų ypatingą finansinį pa siekimą, tai yra apie
Kredito sąjungos padarytą didelį finansinį šuolį – su-
kauptas kapitalas pasiekė  beveik šimtą milijonų do-
lerių. Tai yra  visų Kredito sąjungos narių ir direk-
torių tarybos sumanaus darbo rezultatas.  

Prasidėjus darbo komitetų atas kaitoms, iždi-
ninkė Laima Wheeler  pra nešė, kad per ataskaitos
metus pa lyginus su praeitais metais, Kredito są-
jungos nariai padidino santaupas 7,848,253.83 dole-
riais ir metų pasku tinę dieną sąskaitose turėjo
99,287,227.90 dolerių sumą. Pagal su darytą iždininko

ataskaitą, išlaidos siekė 904,206.56 dolerius, o atsargos
kapitalas – 10,002,373.26 dol. Už pa pras tus indėlius
buvo mokama 0.70 procentų dividendai, o už ter-
minuotus – nuo 0.75 iki 1.75 procentų, priklausomai
nuo indėlio termino. Prie žiūros komiteto, kuriam va-
dovauja Jūratė Gulbinas, CPA, o nariai Ed vardas
Budginas ir Lina Ruplėnas, ataskaitoje pasakyta, kad
per visus metus reguliariai buvo tikrinamos narių
sąskaitos, paskolų dokumentai ir visos finansinės
ataskaitos. Prie žiūros komiteto nuomone, Kredito są-
jungos sąskaitybos darbas atitinka federalinius ir
valstijos nurodymus bei reguliavimus. Kredito są-
jungos darbas reguliariai tikrinamas priva čiai sam-
domos bendrovės „Richards and Asso ciates” CPA.
Kredito komiteto pirmi ninkas Vitalis Lembertas
savo prane šime pažymėjo, kad komi tetas 2013 metais
posėdžiavo 36 kartus ir išdavė iš viso 53 paskolas, ku-
rių suma siekia 19,138,811.91 dol. 2013 metais išduota
paskolų suma yra didesnė už 2012 metų  puse mili-
jono dolerių. Kredi ta vimo komisijoje dirba Vitalis
J. Lembertas, Jonas Talandis, Gedimi nas Leškys ir
Birutė Jocas-Milliron. 

Prezidentas Albinas Markevičius dėkojo vi-
siems komitetų nariams už jų neįkainojamus sava-
norystės darbus, už sunkaus darbo reguliarius po-
sėdžius ir aukštą profesionalizmą finansiniuose
klausimuose. Toliau se kė di-
rektorių valdybos ir komitetų at-
naujinimo pasiūlymai. Tuo
klau si mu kalbėjo Kredito są-
jungos finansinis vadovas Dai-
nius Vaidila. Jis priminė, kad į
laisvas vietas reikia siūlyti as-
menis, kurie turi arba fi nan -
sinį išsilavinimą, arba ilgą dar-
bo su finansais patirtį, nes nuo
jų spren dimų priklauso visos
korporacijos darbas. Šiuo klau-
simu atsakingas už siūlymus
Giedrius Lunskis paaiškino, kad
į direktorių valdybą pagal įsta-
tymą yra trys laisvos vietos.
Buvo pasiūlyti ir išrinkti Alek-
sas Baipšys, Albinas Markevi-
čius ir Laima Whee ler. Į prie-
žiūros komitetą buvo perrinktas
didelę 45-erių metų patirtį tu -
rintis Edvardas Budginas. To-
kios pat  patirties turi ir kredi-
tavimo komiteto vadovas Vitalis
J. Lember tas. Da bar tinės direk-
torių tarybos nariai yra Albinas
Markevičius, An dres Guiga, Dai-
va Navarrette, Alek sas Baipšys,
Marius Markevičius, Laima
Wheeler ir Dalia Gricius.  

Savo baigiamajame žodyje
prezidentas Albinas Markevi-
čius dar kar tą padėkojo savano-
riams komitetų nariams, kurių
darbas lieka neįver tintas. Jis pa-
brėžė, kad lietuvių šei mos iš kar-
tos į kartą perdavė pagarbą dar-
bui, savanoriškai talkai ir tau-
pymui. Kredito sąjunga Santa
Monikoje padeda visiems lietu-
viams be išim ties geriausiomis
rinkos sąlygomis įsigyti namus,

Kredito sąjungos darbuotojai (iš kairės): D. Vaidila, G. Urbonienė, D. Bandžiulis, R. Banionis, R. Gasparonis, L. Šepikas,
L. Wheeler, D. Gricius.                                                                                                                                                       Kęsto Kazlausko nuotr.

Kredito sąjungos valdybos prezidento Albino Markevi-
čiaus pranešimas.                              Dainos Bandžiulis nuotr.

butus ir mašinas. Didžiulis skaičius lietuvių šeimų
tuo pasinaudojo. Kviečiame visus lietuvius tapti
mūsų nariais, kalbėjo pre zidentas. Jis padėkojo vi-
siems KLKS darbuotojams – Daliai Gricius, Re -
ginai Banionis, Gidai Urbonienei, Re ginai Gaspa-
ronienei, Linui Šepikui, Dainai Bandžiulis ir vado-
vui Dainiui Vaidilai už puikų kasdieninių darbų at-
likimą. Reikia pasidžiaugti tais įvertinimais, kuriuos
revizoriai sura šo savo ataskaitose.  O Bauer Finan -
cial Inc., kredito unijų finansinės veik los vertinimo
kompanija, mus jau 15-ti metai iš eilės įvertina
aukš čiausiais balais – penkiomis žvaigždutėmis iš
penkių. Kalifornijos lietuvių kredito sąjungos pa-
siekimus le mia mūsų narių pasitikėjimas, direkto-
rių aukštas profesionalumas ir ko mitetų savanorystė,
savo pranešimą baigė prezidentas Albinas Markevi -
čius.     

Po jo kalbėjusi LR garbės konsulė Daiva Čeka-
nauskas-Navarrette  pa sveikino susirinkusius ir pri-
statė sve čią iš Vilniaus Lietuvos kosmoso asociaci-
jos direktorių Vidmantą Tom  kų. Svečias pasidžiaugė,
kad  Lietuva tampa  dar  viena palydovų kūrimo ša-
limi pasaulyje, – sakė konsulė. Ši naujiena buvo su-
tikta audringais plojimais.  Po tokių džiugių atas-
kaitų prie skanios kavutės nariai ilgai tarpusavyje
diskutavo, aptarinėjo įvai rias naujienas.   

Susirinkime dalyvaujantys kredito sąjungos  nariai ir svečiai. 

Kredito komiteto pirmininkas Vitalis Lembertas (kairėje) ir komiteto narys Jonas
Talandis.                                                                                              Dainos Bandžiulis nuotr.
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Lietuvoje lankysis JAV senatoriai
Vilnius (ELTA) – Balandžio 16–17

dienomis Lietuvoje lankysis JAV Kong-
reso delegacija, kurioje senatoriai res-
publikonai John McCain, Johns Bar-
rasso, John Hoeven ir Ron Johnson. Jie
atstovauja Senato Ginkluotųjų pajėgų,
Nacionalinio saugumo, Užsienio ryšių,
Asignavimų komitetams.

Lietuvoje senatoriai susitiks su

Prezidente Dalia Grybauskaite, Seimo
ir Vyriausybės pareigūnais bei gink-
luotųjų pajėgų atstovais. Jie taip pat
lankysis Karinių oro pajėgų aviacijos
bazėje Šiauliuose, kur dislokuoti
NATO oro policijos misiją Baltijos ša-
lyse atliekantys NATO sąjungininkų
kariai ir naikintuvai.

Apskųstas A. Skardžiaus veikimas prieš Lietuvą
Vilnius (ELTA) – Seimo opozicijos

vadovas Andrius Kubilius kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą prašydamas pra-
dėti ikiteisminį tyrimą dėl parlamen-
taro Artūro Skardžiaus veiklos, kuria
siekiama diskredituoti šalies strategi-
nius energetinės nepriklausomybės
projektus ir kuri atitinka Rusijos inte-
resus. 

Seimo opozicijos vadovas pabrėžia,
kad A. Skardžiaus sąmoningo diskre-
ditavimo taikiniu tapo Suskystintų
gamtinių dujų terminalo, Visagino ato-

minės elektrinės statybos ir Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo projek-
tai. A. Skardžiaus pateiktos išvados
daugeliu atvejų nėra pagrįstos jokiais
įrodymais arba jose sąmoningai nuty-
lima šiems projektams palankios Vals-
tybės kontrolės, Specialiųjų tyrimų
tarnybos, Energetikos ministerijos ir
kitų institucijų išvados. Tai, pasak A.
Kubiliaus, įrodo, kad savo veikla A.
Skardžius siekia diskredituoti šiuos ir
kitus valstybės energetinei nepriklau-
somybei būtinus projektus. 

Seimas: referendumas vyks birželio 29 d.

Apsispręsta dėl šilumos ūkio pertvarkos

Vilnius (BNS) – Seimas paskelbė
referendumą dėl žemės pardavimo
draudimo užsieniečiams ir juridiniams
asmenims, kuris vyks birželio 29 d.
Kri tikai teigia, kad toks draudimas
prieštarautų Lietuvos įsipareigojimams
Europos Sąjungai (ES).

Nors referendumas paskelbtas, jį
sustabdyti gali iniciatyva dėl šio nuta-
rimo kreiptis į Konstitucinį Teismą
(KT), kaip pasiūlė Seimo Teisės ir tei-
sėtvarkos komitetas.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas
siūlo Konstitucinio Teismo atsiklausti
dėl paties referendumo konstitucingu-
mo. Tuo atveju, kai KT imasi bylos pa-
gal Seimo kreipimąsi, skundžiamo tei-
sės akto galiojimas stabdomas.

Seimo komitetas nusprendė siū-
lyti kreiptis į KT, nes ekspertų grupė re-
ferendumui siūlomas formuluotes įver-

tino kaip prieštaraujančias Konstitu-
cijai. Taip pat argumentuojama, jog
pagal dabartinį teisinį reguliavimą
nėra aišku, kas ir kurioje stadijoje tu-
rėtų stabdyti referendumo iniciatyvą,
jei preliminariai nuostata kelia abejo-
nių dėl jos darnos su kitomis Konsti-
tucijos nuostatomis.

Stodama į ES Lietuva įsipareigojo
nedrausti žemės pardavimo bendrijai
priklausančių kitų valstybių piliečiams
ir po pereinamojo laikotarpio nuo šių
metų gegužės draudimas nustos ga-
lios. Iniciatyvinė grupė surinko 300
tūkst. rinkėjų parašų referendumui į
Konstituciją įrašyti draudimą parduo-
ti žemę užsienio valstybių piliečiams ir
juridiniams asmenims.

Taip pat referendumu būtų siūloma
numatyti, kad referendumui surengti
pakaktų nebe 300,000, o 100,000. parašų.

Vilnius (Vyriausybės pranešimas)
– Protokoliniu nutarimu vyriausybė
pritarė Nacionalinės šilumos ūkio
plėtros 2014–2020 metų programos pro-
jektui. Pasak ministro pirmininko Al-
girdo Butkevičiaus, nutarimu įtvirti-
nama nuostata, kad Vilniaus ir Kauno
miestų kogeneracinių pajėgumų re-
novacijos ir naujų pajėgumų statybos
projektus įgyvendins bendrovės, kurių
ne mažiau negu 51 procentas akcijų
priklausys valstybei.

„Valstybės dalyvavimas projek-
tuose užtikrintų projektų įgyvendini-
mo skaidrumą ir leistų pasiekti di-
džiausią ekonominę naudą vartoto-

jams mažinant šilumos kainą. Pasi-
rinkus paramos skirstymo modelį be
valstybinio projekto vystytojo iškiltų
grėsmė, kad konkursas neįvyktų ar
būtų vilkinimas arba jo laimėtojai
būtų tie patys monopolistai”, – mano
vyriausybės vadovas.

Pasak premjero A. Butkevičiaus,
tolimesnė šilumos ūkio pertvarka pir-
miausia bus orientuota į platesnį bio-
kuro ir komunalinių atliekų panau-
dojimą efektyvios kogeneracijos būdu
bendrai gaminant šilumą ir elektrą. 

Prognozuojamas šilumos kainos
sumažėjimas ~ 25–30 proc.

Dėl euro įvedimo tvarkos liko vienas balsavimas

Vilnius (BNS) – Seime liko vienin -
telis balsavimas dėl euro įvedimo tvar-
kos.

Seimas balandžio 10 d. pritarė Euro
įvedimo Lietuvoje įstatymo projektui.
Paskutinis balsavimas dėl šio projekto
vyks kitą savaitę.  

Specialus įstatymas numatys prak-
tinius euro įvedimo klausimus: pinigų
keitimą, kainų skelbimą, visuomenės
informavimą ir kitus.  

Litai į eurus Lietuvos banke bus

keičiami neribojant sumos ir neribotą
laiką. Apie 500 Lietuvos pašto skyrių pi-
nigus keis irgi nemokamai, bet tik du
mėnesius. Kredito unijos sutinka keis-
ti pinigus savo lėšomis.

Pusmetį iki euro įvedimo ir pus-
metį po to prekybininkai kainas turės
skelbti ir litais, ir eurais.

Europos Komisija šių metų birže-
lį turėtų pranešti, ar Lietuvai bus leis-
ta nuo 2015 metų tapti euro zonos nare. 

Lenkija mini Smolensko katastrofos
ketvirtąsias metines

Reikalauja teisti M. Gorbačiovą

Protestai Rytų Ukrainoje režisuojami Rusijoje 
Vilnius (Bernardinai.lt) – Pro-

testo akcijos Rytų Ukrainoje buvo pa-
ruoštos Rusijoje,  tvirtino JAV valsty-
bės departamento atstovė Jennifer
Psaki.

J. Psaki taip pat sakė, kad yra įro-
dymų, jog šių akcijų organizatoriams
yra už tai mokama ir kad jie nėra vie-
tos gyventojai. Visa tai kelia rimtą
nerimą JAV valdžiai.

Atsakydama į klausimą, kokių
sankcijų JAV imsis, jei Rusija įsiverš
į Ukrainą, J. Psaki sakė, kad JAV pla-

nuoja visus klausimus spręsti tik tai-
kiu būdu.

Anksčiau Rusijos užsienio reika-
lų ministerija atmetė Ukrainos vado-
vybės kaltinimus dėl perversmų Rytų
Ukrainoje, teigdama, kad negalima
Rusijos kaltinti dėl visų ukrainietiškų
bėdų.

Taip pat pranešama, kad dėl įvy-
kių Ukrainoje JAV nutarė nutraukti
dvišales derybas su Rusija dėl bran-
duolinės grėsmės sumažinimo.

Maskva (Bernardinai.lt) – Rusijos
Dūmoje parengtas kreipimasis į Ge-
neralinę prokuratūrą, kuriame reika-
laujama patraukti baudžiamojon at-
sakomybėn visus Sovietų Sąjungos iš-
irimo kaltininkus, taip pat ir Michai-
lą Gorbačiovą. Dokumento iniciatoriai
priklauso įvairioms frakcijoms, ta-
čiau iniciatyva Vieningos Rusijos ran-
kose.

Kreipimesi nurodoma, kad SSSR
piliečiai referendume 1991 metais pa-
reiškė, kad Sovietų Sąjunga turi išlikti,
tačiau valdžios atstovai, neatsižvelg-
dami į šią valią, sugriovė valstybę. Pa-

sak Rusijos parlamentarų, SSSR iširi-
mo padariniai katastrofiški ir juntami
iki šiol. Pasirodo, kad ir Ukrainos
žmonių žūtys gali būti paaiškintos iš-
skirtinai SSSR žlugimu. Rusijos par-
lamentarai neabejoja, kad ir 1991 me-
tais vykęs sovietinis referendumas
buvo laisva ir demokratinė piliečių va-
lios išraiška.

Nėra aišku, kiek ši iniciatyva per-
augs į tikrą baudžiamąjį persekiojimą,
tačiau ji neabejotinai rodo sovietinės
nostalgijos stiprėjimą šių dienų Rusi-
joje.

Varšuva (Thenews.pl) – Balan-
džio 10 d. visoje Lenkijoje vyksta iš-
kilmės, skirtos pagerbti 96 asmenis,
2010 m. balandžio 10 d. žuvusius per
Smolensko katastrofą. Tarp žuvusiųjų
buvo ir Lenkijos prezidentas Lech
Kaczynski ir jo žmona Maria.

8 val. 41 min. ryto Varšuvos kari-
nėse Povazkio kapinėse suskambėjo
trimitas. Būtent šią minutę prieš ket-
verius metus įvyko lemtingoji katast-
rofa, kai lėktuvas TU-154, į Katynės žu-
dynių minėjimą skraidinęs ne tik pre-
zidentą, tačiau ir kitus Lenkijos poli-
tikus, aukšto rango kariuomenės at-
stovus, sudužo netoli Smolensko kari-
nio oro uosto.

Oficialiame aukų paminėjime da-
lyvavo Lenkijos premjeras Donald
Tusk, vicepremjerė Elzbieta Bien-
kowska ir Varšuvos miesto merė Han-
na Gronkiewicz-Waltz bei aukų arti-
mieji. Nutilus trimitui, buvo perskai-
tytos visų 96 žuvusiųjų pavardės. 

Tuo metu, kai vyko iškilmės, žu-
vusio Prezidento L. Kaczynski brolis
dvynys meldėsi vienoje iš Varšuvos

bažnyčių. J. Kaczynski iki šiol atmeta
oficialų katastrofos priežasčių išaiš-
kinimą, kuriame teigiama, kad dėl
nelaimės buvo kaltas prastas mato-
mumas ir žmogiška klaida. J. Kac-
zynski ir jo vadovaujamos partijos
nariai anksčiau ne kartą yra sakę,
kad katastrofa buvo ne nelaimingas at-
sitikimas, o nužudymas. Lenkijos par-
lamento narys Antoni Macierewicz
paskelbė ataskaitą, kurioje aiškina-
ma, jog prezidentinis lėktuvas nukri-
to po sprogimo.

Tiesa, vyriausias Lenkijos karinis
prokuroras pulkininkas Ireneusz Sze-
lag pristatė 1,3 tūkst. puslapių doku-
mentų rinkinį, kuriame atmetama
prielaida, kad avariją galėjo sukelti
sprogimas. Pasak jo, išanalizavus 700
pavyzdžių iš katastrofos vietos, nenu-
statyta, kad lėktuve galėjo įvykti spro-
gimas.

Žuvusiojo Prezidento šalininkai
taip pat reiškia pyktį, kad Rusija vis
dar negrąžino lėktuvo nuolaužų. Ru-
sijos atstovai tai grindžia tuo, kad ty-
rimas vis dar yra tęsiamas.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Gedulas Varšuvoje 2010 m.  SCANPIX nuotr.
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Kita vertus, net jei iki 1940 m.
Bra zilijoje pro pirštus buvo žiū-
rėta į dezin te gralų skirtingų

tautų diasporų gyvenimą, tarptautinė
teisė ir konvencijos neleido svetimos
valstybės diplomatinei tarnybai tie-
siog mokėti pi ni gų mokytojams ir sta-
tybininkams. Iš pradžių parama ėjo tie-
siog per Lietuvos konsulatą, kuris pra -
džioje savo planus įgyvendino per
trumpai veikusią Lie tuvių saviglobos
sąjungą, o jai suirus – per konsulato
vairuojamą LSB. Iki 4 deš. vidurio nu-
sistovėjo tokia Lietuvos diasporinės po-
litikos įgyvendinimo praktika. Lietu-
vių pasaulio interesus gynė nevyriau-
sybinė organizacija Draugija užsienio
lietuviams remti, per kurią buvo ski-
riami Lietuvos iždo asignavimai. Bra-
zilijoje juos gaudavo pagal šios šalies
įstatymus registruotos visuomeninės
organizacijos, pirmiausiai LSB. Tad jas
laikyti Lietuvos valdžios kontrolėje vertė
tam tikra biurokratinė logika. II pasauli-
nis karas ir Lietuvos valstybės žlugi-
mas sutrikdė nusistovėjusią praktiką,
tačiau ir vėlesniais laikais buvo jau-
čiamas 4 deš. susiklostęs visuomeni-
nių organizacijų charakteris.

Lietuvių išeivių draugijos, politi -
nės srovės ir laikraščiai buvo labai su-
sipynę. A. Smetonos valdžios pinigais
buvo leidžiamas tautininkų Lietuvis
Brazilijoje, nuo 1935 m. pasidaręs Lie-
tuviu. Kova už Brazilijos lietuvių dias-
poros širdis ir protus tęsėsi, skau džiai
paliesdama skirtingų pažiūrų veikėjus.
Lietuvos politikos smaiga lys – visuo-
menininkai ir laikraštininkai – sie kė,
kad išeivija nenutoltų per greitai nuo
tėvynės reikalų, nenustotų gyventi
jos ritmu ir neatmestų galimybės su-
grįžti. Kad ir kokiomis intri gomis
buvo pažymėtas pirmasis didžiosios
emigracijos į Bra ziliją de šimt me tis, ofi-
cialieji Lietuvos sluoksniai labai daug
prisidėjo prie diasporos švietimo, kul-
tūrinio lietuvių gyvenimo pakilimo.
Kita vertus, rietenų kaina taip pat buvo
didelė. Neretas po to traukėsi tolyn nuo
viešosios veiklos.

Katalikiškų pažiūrų lietuvių ben-
druomenė taip pat ne visada turėjo
savo spau dą, ir ne visad sėkmingai bū-
rėsi į visuomenines draugijas. Net ku-
nigas B. Sugin tas, kuris inicijavo Villa
Zelinos bažnyčios statymą ir leido ka-
talikišką laikraštį Giedra, buvo skun-
džiamas San Paulo bažnyčios hierar-
chams ir Lietuvos valdžiai. Galiausiai
jis turėjo atsisakyti savo pradėtos kil-
nios misijos ir grįžti gimtinėn.

Apie 1936 m. nusistovėjo spaudos
kryptys. Lietuva buvo leidžiama tauti -
ninkų valdžios, kairiųjų poreikiai ten-
kinami Lietuvių aido Brazilijoj, kata-
likai kun. Pi jaus Ragažinsko ir kun.
A. Armino pastangomis sustip ri no
savo leidžiamą Švie są. Kiek vėliau
kultūriš kai sustiprėjusi bendruomenė,
susispie tusi apie Lietuvos meno mė-
gėjų ratelį, ėmėsi mėnesinio žurnalo
Ry tas, kuris spausdino rimtus eko -
nomikos, kultū ros ir meno straipsnius.

Didžiausias lietuvių diasporos or-
ganizacinis laimėjimas buvo taip pat
su sijęs su minėtu spaudos triumvi-
ratu. Būtent jų redakcijos sumanė, kad
bū tina daryti žingsnius link susikal -
bė jimo net tarp pačių didžiausių
oponen tų, rasti platformą bendriems
in te re sams nustatyti. 1936 m. šių idėjų
(ir iš dalies ko munistų posūkio link
bendrų „liaudies frontų”) dėka atsi-
rado Brazilijos lietuvių organizacijų
centras. Čia bendrus veiksmus siekė
derinti Brazilijos lietuvių katalikų

bendruomenė (1 200 narių), Lietuvių
katalikų jaunimo sąjunga „Vytis” (120
na rių), Lietuvių žemės ūkio draugija
„Grūdas” (84 nariai), Lietuvos jau-
nimo kultūros draugija „Aušra” (80
narių), Lietuvių meno mėgėjų ratelis
„Rytas” (500 narių), Lietuvių darbi-
ninkų savišalpos draugija „Šviesa”. Į
centrą įsirašė virš 2 000 pavienių žmo-
nių. Šis centras tapo geriausiu ikika-
rinio laikotarpio pavyz džiu, parodžiu-
siu sutelk-tinį diasporos socialinio ka-
pitalo dydį. Tačiau karas, nors ir ne-
palietė Brazilijos lietuvių tiesiogiai,
tačiau sustabdė pradėtus darbus ir di-
dėjantį lietuviškos veiklos tempą.

5. Lietuviai po Pietų 
Kryžiumi: Argentina

Kas yra Argentina? Tešla, kuri dar ne-
tapo pyragu, kažkas, kas dar neišsi-
vystė, o gal protestas prieš dvasios me-
chanizaciją...

(Witoldas Gombrowiczius. 
Dienoraštis, t. 1, p. 132.)

Laikotarpis tarp dviejų pasaulinių
karų Argentinai buvo intensyvaus vys-
tymosi laikas, tačiau šaliai, skirtingai
nuo XX a. pradžios, jau nebuvo taip
optimistiškai prognozuojama dar
vieno (po JAV) ekonominio stebuklo
vaidmuo. Kita vertus, ne buvo ir liūd -
nų pranašysčių, kad ši didžiulė švel-
naus klimato šalis kada nors bus pri -
versta skelbti bankrotą ir atsisakyti
mokėti savo skolas. Šalis priklausė ir
nuo Va karų Europos bei Amerikos ka-
pitalo, ir nuo intensyvios prekybos su in-

dustrinėmis šalimis. Mėsa, odos, kiti že-
mės ūkio produktai ir dar žaliavos buvo
svarbiausias pajamų šaltinis. Okeani-
niai laivai turėjo darbo, o jų deniuose
atgal į Pietus buvo plukdomi pramonės
gaminiai ir nauji laimės ieškotojai-
emigrantai.

Per pirmuosius trisdešimt XX a.
metų, kai Europa buvo draskoma pa-
saulinio karo ir revoliucijų, Argentina
beveik nuolat buvo emigrantų išsigel-
bėjimo vieta. Iš 1935 m. 12 000 000 ar-
gentiniečių, 5,5 milijono buvo tų trijų
dešimtmečių imi grantai. Prieš I pa-
saulinį karą Argentina neretai buvo su
humoru pravardžiuo jama žabalių
Amerika, t. y. neregių Amerika. Ji įsi-
leisdavo tuos Jungtinių Ame rikos Vals-
tijų atstumtus emigrantus, kurie tu-
rėjo regėjimo ir kitokių sveikatos prob-
lemų. Iki 4 deš. vidurio ši Pietų Ameri-
kos šalis buvo bene patraukliausia
emigruojantiems europiečiams.

Turint galvoj, kad paskutinieji du
dešimtmečiai politinių įvykių ir ekono-
minio gerbūvio buvo Europai labai ne-
ramūs ir nepastovūs, tai imigracija iš
Europos į Argentiną, kaip į vienintelę
valstybę, kur imigracija dar nebuvo
apribota, turėjo labai didelį pasise-
kimą. Ir į čia tūkstančiais plūdo viso-
kis iš Europos elementas be jokios or-
ganizacijos, be jokio aiškaus plano, ir
su viena tik viltimi Argentinoje pra-
lobti...283

Tokiais biurokratiniams aktams
nebūdingais įžvalgiais žodžiais Lie-
tuvos valstybės kontrolės klerkas pra-
dėjo savo ekspertizės tekstą apie Ar-
gentinos lie tuvių padėtį prieš II pasau-
linį karą ir prieš Lietuvą ištiksiančią
katastrofą. Pro memoria autorius matė
nedidukę Argentinos lietuvių diasporą
kaip vieną ryškią imigrantų giją. Lie-
tuvių lemtis šiame nesibaigiančio
tautų kraustymosi epizode nebuvo kaip
nors esmingai besiskirianti nuo kitų
imigrantų grupių, tačiau turėjo savo
kolorito, kuris mums šiandien labiau-
siai rūpi.

Argentina buvo svarbiausia emig-
racijos kryptis italams, tačiau ir kitų
tautų vaizduotėje Buenos Airės dunk-
sojo it pažadėtosios žemės simbolis. Tai
buvo vie nas gražiausių pasaulio mies -
tų, kuriame kilo garsiausių architektų
suprojektuoti namai, teatrai, buvo tie-
siami nauji bulvarai. Aistringas Bue-
nos Airių kultūrinis virpesys skambėjo
ne tik tango garsais. Meninis gyveni-
mas apskritai priminė Pietų Amerikos
Paryžių ir daužė ne vieno rašytojo ar
kompozitoriaus širdis. Tad prieš II pa-
saulinį karą Argentina galėjo būti Eu-
ropos vaizduotėje šalis, į kurią traukia
tiek varguoliai, ieškantys pragyveni -
mo šaltinių ir darbo, tiek naujieji pa-
saulio dvasios aristokratai – bastūnai
menininkai, individualistai, nuo savęs
niekaip pabėgti negalintys nenuora-
mos, ir, žinoma, nuobodžiaujantys tur-
tuoliai. Tam tikra, mažiau romantiška
prasme, tai gali būti palyginama su da-
bartine Is panija likusios Europos
akyse ir RyanAir salonuose. Ten trau-
kia lauko darbų juo dadarbiai iš Vidu-
rio Rytų Europos ir naujieji turtuoliai,
įsigiję Viduržemio jūros pakrantėse
savo vilas poilsiui ir senatvės nuobo-
duliui. Demokratinės Argentinos ten-
dencijos nebuvo labai audringos, te-
nykštis politinis elitas nekėlė nuolati-
nių neramumų ir maištų, su kuo neiš-
vengiamai turėjo susidurti Brazilijos
imigrantai. Tai irgi suteikė papildomo
patrauklumo šiai šaliai.

283. 1939 m. Lietuvos valstybės kontrolės vyr.
revizoriaus J. Grabausko pro memoria. In: Lietuvos
Respublikos emigracijos politika 1920–1940 m., p.
184.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Argentina, 1935 m.



ŠALFASS senjorų žaidynėse
– Čikagos krepšininkų
pergalė

Balandžio 4–6 dienomis Čikagoje, Pasaulio lie-
tuvių centro salėje rungtyniavo Šiaurės Ame-
rikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto są-

jungos (ŠALFASS) sporto žaidynių senjorų krepšinio
turnyro dalyviai. Čia karaliavo pirmąsias keturias
vietas iš kovoję Čikagos krepšininkai.

Tris savaitgalio dienas vykusiose tradicinėse
ŠALFASS senjorų krep šinio varžybose šiemet dėl ap-
dovanojimų varžėsi 6 komandos: Čikagos „Žalgiris-
35”, „Žemaitija”, Detroito „Ko vas” (A grupė), Čika-
gos „Litua ni ca”, „Jaguarai” ir „Florida” (B gru pė).

Šių metų ŠALFASS žaidynių čem pione tapo nė
vieno susitikimo nepralaimėję varžybų šeimininkai
– „Žalgiris-35” krepšininkai. Antrus me tus iš eilės
ŠALFASS turnyre pergalę šventę žalgiriečiai grupės
varžybose 59:47 nugalėjo „Žemaitijos”, 59:39 – Detroito
„Kovo” komandas, pusfinalyje – 70:49 įveikė „Ja-
guaro”, o lemia mose rungtynėse, finale, po atkaklios
kovos, 87:81 palaužė kitą Čikagos ko mandą – „Li-
tuanicą”.

Finalo rungtynių didvyriu tapo „Žalgirio-35” ko-
mandos žaidėjas Aurimas Matulevičius. Rezultaty -
viau sias Čikagos lietuvių krepšinio lygos žaidėjas,
savo taiklumą pade monstravo ir ŠALFASS žaidynėse
pelnęs 38 taškus.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) pusfinaliuose, „Final
Four” varžybose kovos „Radvi-

liškio” – „At le to”, „Lituanicos” – „M
Brothers” bei „Lietavos – „Compass-
Kuni gaikščių” ir „Jaunimo” –
„Lietkabe lio” („Iššūkio” taurė) ko-
mandos.

Pusfinalių dalyviai paaiškėjo po
balandžio 5–6 dienomis vykusių ket -
virtfinalio susitikimų, kurių nugalė-
tojai paaiškėjo komandoms sužaidus
po dvejas rungtynes.

Dėl pagrindinės ČLKL taurės ko -
vojančių komandų grupėje at kak -
liausiai vyko „Atleto” ir „Švyturio” ko -
mandų susitikimas: pirmąsias rung-
tynes rezultatu 60:56 laimėjo „Švytu-
rio” krepšininkai, tačiau ant rame su-
sitikime 53:45 stipresni buvo „Atleto”
krepšininkai, kurie turėdami geresnį
tarpusavio rungtynių taš kų santykį
prasibrovė į pusfinalį.

Nuolatinė ČLKL „Final Four” var-
žybų dalyvė – „Lituanicos” ko man da
jau pirmose ketvirtfinalio rungtynėse
rezultatu 63:40 nugalėjusi „Stumbro”
krepšininkus, žengė tvir tą žingsnį pus-
finalio link. Savo pra na šumą ČLKL vi-

cečempionai įrodė ir antrose pusfina-
lio rungtynėse, kurio se jie šventė per-
galę rezultatu 73:71.

Lengviausiai į pusfinalio varžybas
prasibrovė „M Brothers” krepši ninkai.
ČLKL debiutantai jau pirmo se ket-
virtfinalio varžybose 86:50 su triuškino
„Žemaitijos” komandą. Po šio skau-
daus smūgio savo sėkme netikėję že-
maičiai neatvyko rungtyniauti į re-
vanšinę dvikovą ir jiems už šį negar-
bingą poelgį buvo įskaitytas pralai-
mėjimas 0:20.

„Iššūkio” taurės ketvirtfinalio dvi-
kovoje Panevėžio „Lietkabelis” pir-
mose rungtynėse 56:48 nugalėjo jau-
niausią ČLKL komandą „Prima-Li-
tuanica”, tačiau kitą dieną 67:74 turė-
jo pripažinti tų pačių varžovų prana-
šumą. „Lietkabeliui” kelią į pus finalį
atvėrė Gvido Drungilo taiklus metimas
iš po krepšio, iki rungtynių pabaigos li-
kus žaisti vos 3 sek.

Dėl „Iššūkio” taurės toliau taip pat
kovą tęs ir „Compass-Kuni gaikš čių”
krepšininkai. Praėjusio sezono ČLKL
čempionai dukart, rezultatais 91:85 ir
86:79 nugalėjo „Žalgiris-35” ko mandą.

Žalgiriečių komandos gynėjas Au-
rimas Matulevičius sumušė savo
paties šio sezono ČLKL rezulta-

tyvumo rekordą: pirmame pusfinalio
susitikime ČLKL vadovas pelnė 51 taš-
ką (dvitaškiai – 8/16, tritaškiai 9/21,
baudos – 8/12). A. Matulevičius savo
taiklią ranką pademonstravo ir antra-
me ketvirtfinalio susitikime, kuria-
me į savo sąskaitą įsirašė 43 taškus. Iš
viso, per dvi savaitgalio dienas, puikią
sportinę formą pade monstravęs A. Ma-
tulevičius pel nė net 94 taškus, tačiau
šie superrezultatyvūs rodikliai jo ko-
mandai pergalės neatnešė.

Nuo A. Matulevičiaus nedaug at-
siliko „Compass-Kunigaikščių” ko-
mandos legionierius Kerrie Miller. Per
pirmąjį ketvirtfinalio susitikimą jis
pelnė 43, o per antrąjį – 44 taškus ir tai
didžia dalimi padėjo jo komandai pra-
sibrauti į „Final Four” varžybas.

Priminsime, kad visų laikų ČLKL

rekordas priklauso „Lituani cos” krep-
šininkams Pauliui Riškui ir Jonui
Genčiui. 2010/2011 m. sezone jie į var-
žovų krepšį įmetė po 54 taškus!

Reguliariojo sezono nugalėtoja
„Radviliškio” komanda į pusfinalio
varžybas pateko be žaidimo ketvirtfi-
nalio rungtynėse. Be kovos į „Final
Four” turnyrą taip pat pateko dvi pir-
mąsias vietas „Iššūkio” taurės turny-
re iškovojusios – „Lietavos” ir „Jauni-
mo” komandos. 

ČLKL „Final Four” varžybos bus
žaidžiamos balandžio 12 ir 13 dienomis.
Šeštadienį, 3 val. p. p. (sekmadienį – 11
val. r.) susitiks „Lietkabelis” – „Jau-
nimas”, 4:20 val. p. p. (12:20 val. p. p.)
„Lietava” – „Compass-Kunigaikščiai”
(„Iššūkio” taurė), 5:40 val. p. p. (1:30 val.
r.) „Radviliškis” – „Atletas”, 7 val. v.
(2:40 val. p. p.) „Lituanica” – „M Brot-
hers”.

KVIEČIA ŠALfASS žAIDyNėS TORONTE
2014 m. ŠALFASS kasmetinė sporto šventė įvyks Toronte, Kana doje 

gegužės 23–25 dienomis. 

ŠALFASS žaidynėse vyks krep šinio (vyrų A ir B, moterų, jaunių A), tinkli-
nio (vyrų, mišrių komandų ir moterų), stalo teniso, šaudymo ir golfo varžy-
bos.

Komandų/sportininkų registra cija privalo būti atlikta iki 2014 m. balandžio
20 d. pas Arūną Morkūną (ajmorkunas@rogers.com). Čekius siųskite adresu:
42 Lynnford Drive, Toronto, ON, M9B 1H7, canada. Re gistruotis taip pat
galima oficia liame ŠALFASS internetiniame puslapyje: www.salfass.org 

Iš kairės: „Lituanicos” komandai atstovavę dr. Donatas Siliūnas ir Barselonos olimpinių žai-
dynių bronzos medalio laimėtojas Alvydas Pazdrazdis iškovojo sidabrinius apdovanoji-
mus, o „Žalgirio-35” komandą į pergalę ŠALFASS žaidynėse vedė Aurimas Matulevičius.

Čikagoje vykusiose šešių komandų ŠALFASS žaidynių senjorų krepšinio varžybose antrus metus iš eilės nugalėjo šei-
mininkų – „Žalgiris-35” krepšininkai (balta apranga). Nuotraukoje – kartu su savo varžove finale – „Lituanicos” koman-
da.

Paaiškėjo ČLKL „Final Four” dalyviai ČLKL vadovas pagerino 
rezultatyvumo rekordą

Rezultatyvumu sublizgėjo ir „Li tuanicos” ko-
mandai atstovavęs Bar selonos olimpinių žaidynių
bronzos medalio laimėtojas Alvydas Pazdraz dis.
Šis 41-erių metų JAV gyvenantis NBA „Dallas Ma-
verics” komandos žaidėjų agentas finale pelnė 33 taš-
kus.

Iki finalo pergalingai žingsnia vusi „Lituani-
ca” 84:62 nugalėjo sve čius iš Floridos, 54:50 – „Ja-
guarą”, 85:66 – „Žemaitiją”.

Bronzinius apdovanojimus iško vojo „Jaguaro”
krepšininkai, kurie ko voje dėl trečiosios vietos ne -
sun kiai, rezultatu 52:34 nugalėjo „Žemai tijos” ko-
mandą. 

Dėl 5-osios vietos susigrūmė abi svečių koman-
dos – Floridos ir Detroi to „Kovo” krepšininkai. Čia
stipresni buvo „Kovo” krepšininkai, kurie var žovus
iš saulėto krašto nugalėjo re zultatu 70:56.
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Jau daug metų Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) išlai-
ko tradiciją organizuoti vienos dienos slidinėjimo išvyką, į kurią kviečiami visi,
ne tik Sąjungos nariai. Paskutiniu metu renkamės Alpine Valley, Wisconsin vals-
tijoje, bet ne per toliausiai nuo Illinois, graži aplinka, gamta. Teko slidinėti ir per
didžiausius šalčius, ir lyjant, ir vėjuotomis dienomis, nors dažniausiai pasitaiky-
davo palankus oras. Susirinkdavo tai mažiau, tai daugiau slidinėtojų. Šiemeti-
nė išvyka, manyčiau, pranoko visas – oras buvo puikus, ne per šalta, saulėta,
ramu. Džiaugėmės gausiu natūraliu sniegu (vaizdo negadino sniego mašinos),
trasos buvo kokybiškos, keltai nepavedė (pernai teko anksčiau nutraukti slidi-
nėjimą dėl keltų gedimo). Ir žmonių susirinko pakankamai, tad galėjom gauti
grupinę nuolaidą slidžių nuomai ir keltams. Tik nepavyko visų sukviesti ben-
drai nuotraukai – kol iš trasų susirinko paskutinieji, pirmieji jau buvo nusifo-
tografavę ir vėl slidinėjo, niekas nenorėjo laukti tokiu puikiu oru. Po linksmo
pabendravimo prie priešpiečių stalo, dar kelias valandas smagiai paslidinėję,
norintieji pamatyti ,,Oskarų” apdovanojimo iškilmes, išskubėjome namo. Ar
galima dar geriau ir sveikiau praleisti savaitgalį? 

Aurelija Dobrovolskienė

Inžinierių ir architektų slidinėjimo išvyka 

Legendinio krepšininko A. Sabonio sūnus
Domantas rungtyniaus NCAA 

17 metų 208 cm ūgio vidurio puo lėjas iš Lietuvos Domantas Sabonis pradės
žaisti už Gonzaga University (WA). Ispanų Mala gos „Unicaja” krepšinio klubo
marš kinėlius vilkintis septyniolikmetis už Atlanto mokytis ir tobulinti krep -
ši nio įgūdžius išvyks vasarą.

Žaidimas Washingtono valstijoje legendinio Lietuvos krepšininko Arvy do
Sabonio sūnui D. Saboniui
bus itin naudingas. Gon-
zanga Uni ver sity koman-
da žaidžia pirmajame
NCAA divizione. Šiemet ji
„Kovo be protybės” turnyre
pateko į trečiąjį etapą.

Šiemet Eurolygoje de-
biutavęs D. Sabonis vidu-
tiniškai žaidžia po devy-
nias minutes, pelno 2,6 taš-
ko, atkovoja 1,9 kamuolio.
Ispanijos čempionate lie-
tuvis sužaidžia minute il-
giau ir vi dutiniškai pelno
2,5 taško ir atkovoja 2,4 ka-
muolio.

NBA komandoje
„Toronto Rap -
tors” žaidžiantis

lietuvis Jonas Va lan -
čiūnas neišvengė nema-
lonumų. Kanados klubo
vidurio puolėjas ba lan -
džio 7 d., apie 2 val. 30
min. nakties, buvo sulai -
kytas policijos parei gū -
nų. Paaiškėjo, kad Lie-
tuvos rinkti nės narys
prie vairo sėdėjo apsvai -
gęs nuo alkoholio.

Vietos žiniasklaida
stebisi, kad iki šiol ko-
mandai jokių rūpesčių
ne kėlęs geraširdis lietu-
vis pateko į to kią situa-
ciją. Tiesa, tai ne pir-
mas kar tas, kai J. Valan -
čiūnas turi problemų
vairuodamas. 2010 metų
gegužę jis, dar būdamas
17-metis, buvo su stab dy -
tas Vilniuje vairuojan-
tis be teisių.

„Aš jaučiu atsako-
mybę būdamas Toronto
‘Raptors’ nariu, todėl
no rė čiau atsiprašyti vi-
sos organizacijos, ko-
mandos draugų, šeimos
ir gailiuo si, jeigu šis in-
cidentas jiems sukėlė
negatyvių emocijų”, –
pareiškime rašė po mė-
nesio, gegužės 6-ąją, 22-ąjį gimtadienį pažymėsiantis J. Valan čiū nas.

J. Valančiūno automobilyje buvo rasta atidarytų alaus buteliukų. Krep -
šininko vairuojamas sidabrinės spalvos automobilis buvo sustabdytas nedi-
deliame Kanados miestelyje Wasagoje, esančiame apie 130 km nuo Toronto.
JAV žiniasklaida skelbia, kad Jonas pripūtė daugiau nei 0,8 promiles alkoholio.
Kanadoje leistinas girtumas – 0,8 promilės.

Po šio įvykio Toronto klubo atstovai išplatino pranešimą. Jie teigė labai
apgailestaujantys dėl šio įvykio ir teigė esantys nusivylę Jonu. „To ron to klu-
bas savo organizacijos na riams kelia pačius aukščiausius reika lavimus. Toks
elgesys yra netoleruojamas”, – NBA svetainėje cituojamas „Raptors” klubas. 

Teisme J. Valančiūno byla bus nagrinėjama balandžio 22 dieną. Krep -
šininkui iš Lietuvos gresia ne tik piniginė bauda, bet ir NBA rungtynių disk-
valifikacija. Lietuvos krep šininkas taip pat metams gali netekti vairuotojo pa-
žymėjimo ir gauti iki tūkstančio JAV dolerių baudą, be to, lietuvį suspenduoti
bent vienom varžybom turėtų ir Kanados klubas.

Prieš dvejus metus J. Valančiū nas dviem mėnesiams buvo tapęs so cialinės
reklamos kampanijos „Prieš alkoholį nepilnamečiams” veidu. Tąkart krep-
šininkas teigė, kad savęs nelaiko visišku abstinentu. „Išgerti vieną kitą bo-
kalą alaus nėra didžiausia blogybė. Viskas, ko reikia, tai sai kas. „Nesu šven-
tas, kartais alkoholį vartoju. Pirmą kartą svaigiųjų gėri mų paragavau būdamas
septyniolikos. Kas nupirko? Geri dėdės”, – yra sakęs sportininkas.

Šis įvykis krepšininko nepalaužė

J. Valančiūno sulaikymas ir jo adresu metamos kritikos strėlės krepšininko
nepalaužė: praėjus trims dienoms po nemalonaus įvykio, kai vairuoda mas ne-
blaivus įkliuvo Ka nados poli cininkams, J. Valančiūnas, rung ty niaudamas prieš
„Milwauke Bucks” komandą pelnė net 26 taškus – tiek, kiek per savo karje-
rą NBA dar nebuvo įmetęs. Lietuvis dviem taškais pagerino savo asmeninį re-
zultatyvumo rekordą. 

Per 37 minutes starto penkete susitikimą pradėjęs „centras” patai kė 10
dvitaškių iš 14, 6 baudos me timus iš 8, sugriebė 12 atšokusių ka muolių, atli-
ko rezultatyvų perdavi mą, blokavo 2 metimus, suklydo 1 ir prasižengė 2 kar-
tus.

Antrus metus NBA lygoje rungtyniaujantis J. Valančiūnas šį sezoną su-
žaidė 76 rungtynes, per kurias vi dutiniškai pelnydavo po 12 taškų ir atkovo-
davo po 9 kamuolius.

Amerikos lietuvių tinkli-
nio lygos (ALTL) septin-
tojo sezono finale ba -

landžio 13 d., sekmadienį, 7 val. v.
su sitiks „Atlantic Express” ir
„Panevė žio” komandos.  Šiame
sezone jos, rungtyniaudamos tar-
pusavyje, pasidalino po pergalę:
pirmojo rato susitikime 3:0 stip-
resni buvo panevėžiečiai, o revan šinėje dvikovoje tokiu pat rezultatu 3:0 pergalę
šventė „Atlantic Express” tinklininkai. Taigi, komandų galimybės prieš lemiamą
susitikimą – vie nodos.

Beje, „Atlantic Express” komanda ALTL čempionų taurę į viršų kėlė net ke-
turis kartus, o „Panevėžio” ko mandai tai bus antrasis finalas. Trečiajame ALTL
sezone panevė žie čiai turėjo pripažinti „Gubernijos” komandos pranašumą.

Kviečiame tinklinio sirgalius stebėti 7 val. v. prasidedančių finalinių rung -
tynių. Prieš tai, 5 val. p. p. dėl 5-osios vietos rungtyniaus „Pilėnai” – „Šiauliai”,
o 6 val. v. dėl bronzinių ap dovanojimų rungtyniaus „Guber ni ja” ir „Smūgis”.

Sekmadienį ALTL finale susikaus 
„Atlantic Express” ir  „Panevėžys”

D. Sabonis žais už Gon zaga universitetą

Po neblaivaus J. Valančiūno 
sulaikymo, krepšininkas 

NBA pagerino asmeninį rekordą

Nemalonus įvykis J. Valančiūno nepalaužė: praėjus trims
dienoms, Lietuvos krepšininkas NBA rungtynėse pelnė net
26 taškus – tiek, kiek per savo karjerą NBA dar nebuvo įme-
tęs. Lietuvis dviem taškais pagerino savo asmeninį re-
zultatyvumo rekordą.

„INTERNATIONAL SUMMER cAMP NIDA” – tai pirmą kartą
Lietuvoje organizuojama, analogo Baltijos šaly se neturinti tarp-

tautinė kalbų ir aktyvaus poilsio vasaros stovykla. Unikali Nidos
gamta, išskirtinė paslaugų kokybė, aukščiausio lygio infrastruk-
tūra ir plati programos pasiūla – ideali vieta vaikams pra leisti
prasmingas ir nepamirštamas vasaros atostogas!

Stovyklos partneris – London South Bank University.

Daugiau informacijos:  www.campnida.com ir 
Facebook puslapyje  www.facebook.com/campnida
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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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, 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

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

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

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

”BAKE fOR ME” KAVINėS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

12

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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



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

SIŪLO DARBĄ

ĮVAIRŪS
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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
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGOS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPėNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

D R A U G A S  
773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 30

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Išnuomojamas 3/2 vasarnamis (mobile
home) Floridos vakarinėje pakrantėje, St.
James City. Prieplauka prie namo. $550
savaitei. Idealus žvejybai. Skambinti
(561) 809-5763

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
savaitgaliais arba rytais valymo darbo. Vai-
ruoja, skaniai gamina valgyti, turi dokumen -
tus. Tel. 708-860-4643.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Turi dokumen-
tus, vairuoja, didelė darbo patirtis, geros re-
komendacijos. Tel. 262-305-8533.

� Ieškome virėjos šeimų stovyklai birželio
7–14 d. Susidomėjusius prašome skambinti
tel. 708-205-8742.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti,
ieško darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV
pilietė. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
330-0092.

5 raidės:
AKMUO – ALIBI – ALSAS – IKSAS – KILPA – KYKAS – KRUŠA –
LAURA – LIANA – MAKSI – MIOMA – OŽKOS – TAUSA – TRIKO.

7 raidės:
AKĖČIOS – AKSIOMA – ATKAITA – AUSTĖJA – ČEMERYS –
ĖDALIAI – GĖLYNAS – GELUMBĖ – IŠTAIGA – ĮTAISAS – ĮTVARAS
– IZABELA – JOLANTA – KURIAME – LIVRĖJA – MUSTANG –
NEMOKŠA – NEPALAS – PAGAIRĖ – PAKOPOS – PANČIAI –
PŪSTUVĖ – RAIZGAI – RAUPLĖS – SĖSLIAI – SIGITAS – SPUNGĖS –
STALIUS – STOKSAS – TRYNIAI – VERSIJA – VOLOGDA.

8 raidės:
APAKĖLIS – AVIŽIENA – KAŠTONAI – KRATYKLĖ – LIUDVIKA –
MATRACAS – NEGIRDOM – PREMJERA.

9 raidės:
ADJUTANTĖ – AUGAVIETĖ – KALNODARA – KOMERCIJA.

Naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais
metais leidyklos „Aukso žuvys” išleistą knygą ,,Manėm,
kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) ga-
lite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illi-
nois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel.: 773-585-
9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais,
kurie Antrojo pasaulinio karo metais nuo artėjančio
sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų
paš nekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos
aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos
Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos projek-
tas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Projekto
metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse,
35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.
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SPYGLIAI,  DYGLIAI

Treniruotės

Eina apaštalas su Jėzumi per
van denį ir nueina. Petras pastoviai
taip prasmega į vandenį ir prasme -
ga. Atsisuka Andriejus, sako:

– Sakiau tau treniruotes lan-
kyti!

Skęstančiojo gelbėjimas

Potvynis, ir vienas vyrukas, la -
bai tikintis į Dievą, pasitikintis Juo,
užsilipęs ant namo sėdi. Tą namą se -
mia jau, dar pusmetris ir pasieks jį.
Ir visus gelbėja ten gelbėtojai, ir pri-
plaukia prie jo, sako:

– Lipkit.
– Nee. Mane Dievas išgelbės,
Na, gerai. Tie nuplaukė... At -

skren da malūnsparnis...
– Lipkit.
Jau ten jam kojas siekia.
– Lipkit, išgelbėsime čia jumis...
– Nee, mane Dievas išgelbės!
Na, gerai. Tie nuskrido. Laivas

pra plaukia pro šalį...
– Lipk, išgelbėsim tave...
Tas:
– Ne, ne, ne...

Ir paskendo vyrukas. Ateina pas
Dievą ir sako:

– Tai Dieve, aš Tavim pasitikė-
jau, o Tu mane paėmei ir paskandi-
nai...

Dievas sako:
– Taigi aš tau buvau atsiuntęs

ir laivą, ir malūnsparnį...

Lavonai

Vaikas klausia mamos:
– Mama, o iš tikro žmonės po

mirties pavirsta į dulkes?
Mama sako:
– Taip, iš tikro.
– O mama, tai po mano lova –

trys lavonai!

Nepasiginčysi...

– Tuk, tuk...
– Kas ten?
– Tai aš – mirtis.
– Na ir kas?
– Na ir viskas...

„Bažnytiniai anekdotai”,
Vilnius, 2005 m.

,,Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, 
už kuriuos norite pasimelsti.”

Piešė Ilja Bereznickas  

Šiandienos katechezės tema: „Jėzus vaikšto vandeniu”.
Rytdienos katechezė: „Jėzaus ieškojimas”.

Piešė Ilja Bereznickas  

Už ką Dievą šlovinat?

Eina mokslininkas jėzuitas per tokią salą ir girdi – brazdina gitaros, cha-
rizmatai šlovina Dievą. Užeina ir sako:

– Na, už ką Dievą šlovinat:
– Tie sako:
– Mes šlovinam Dievą už didelį stebuklą, kurį jis padarė senais lai kais, kada

visą žydų tautą pervedė per jūrą.
– Tai čia labai lengva paaiškint, – jėzuitas sako. – Ten buvo tiesiog jūra nu-

sekusi tuo metu, gylio viso la bo – iki kelių, o visi perėjo ir pagalvojo, kad čia –
stebuklas...

Nusiminė charizmatikai, o jėzui tas apsisuko, išeina ir staiga vėl iš girs ta –
šlovinimas prasideda. Jis grįžta ir klausia:

– Už ką dabar šlovinat Dievą?
Tie sako:
– Na, tai mes dabar už kitą didelį stebuklą šloviname Dievulį. Už tai, kad

jisai tokiame mažame gylyje pa skandino visą egiptiečių kariuo me nę.

Dievas kūrė pasaulį

Dievas kūrė pasaulį.
Sukūrė Dievas dangų, žemę... Ir  pa galvojo, kad tai yra gera...
Sukūrė Dievas paukštukus viso kius, gamtą, ir pagalvojo, kad tai yra gera...
Sukūrė Dievas vyrą. Ir pagalvojo, kad tai yra gera...
Sukūrė Dievas moterį. Ir pagal vojo: „Na, nieko – pasidažys...”

Žydo krikštas

Vienam kaime buvo vien krikš čionys ir vienas žydas atsikraustė. Ir penk-
tadieniais tie krikščionys, taip susitarę, nevalgydavo mėsos nei vienas. O žydas
kaip tik mėgo išsinešt griliu ką, pasikepint mėsytės... Ir visam kai me pasklis-
davo toks mėsos kvapas skanus, kad visi  susinervino, ir žydą privertė pasi-
krikštyt.

Jau kunigas krikštija, pila vandenį, sako:
– Buvai Moiškė, dabar būsi Pet ras!
Užpylė vandens. Ir žydas, jau Pet ras, gyvena  sau ir staiga vieną kartą, po

poros mėnesių, pasklinda vėl penk tadienį mėsos kvapas. Visi iš kart pas žydelį
suvirsta. Žiūri – žyde lis pila vandenį ant mėsos ir sako:

– Buvai mėsa, dabar būsi žuvis!..

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
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D R A U G O
F O N D A S

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

Gamtoje visą laiką vyksta pasi kei timai, bet niekas nedingsta, tik įgauna
kitas formas. Gyvūnų pasau lyje vyksta kova už išlikimą, o išlieka tik tie,
kurie geriausiai prisitaikę. Vi siems turėtų būti aišku, kad savo  (ir sa -

vo spaudos) išlikimu turime rūpintis, jei pasirinkome šį kraštą sau ir savo au-
gančiai kartai. 

Daugumas jaunesniųjų tenkinasi Lietuvos interneto žiniomis. Tačiau iš-
eivijos gyvenimas vyksta, nors gal  ir ne toks aktyvus, koks buvo anksčiau. Be
spausdinto laikraščio nebū tų įmanoma veikti lituanistinėms mokykloms, or-
ganizacijoms, Lietu vių Bendruomenei,  fondams, o  ypač labdarai. ,,Draugas”
yra vienintelis laikraštis, kuriame atsispindi visas už sienio lietuvių gyvenimas.
Kadan gi ,,Draugas” nėra vien tik Čikagos, bet visų JAV lietuvių laikraštis, se-
niausiai leidžiamas už Lietuvos ribų, jame atsispindi įvairių lietuviškų tel kinių
veikla. Visas margas lietuviš kas gyvenimas lieka pažymėtas ,,Drau go” pusla-
piuose, išlieka istorijai, todėl ir neliks nepastebėtas ar už mirštas.

Tačiau ,,Draugui” reikia turėti sa vo finansinę bazę. Šv. Rašte yra  pa rašyta,
kad pradžioje buvo ,,žodis”. Žo dis  ir mintis yra pagrindas viso to, kas vyksta
pa saulyje. Viskas  atsiranda žmo  nių galvose, paskui išreiškiama žodžiais ir pa-
galiau tampa darbais. Mintis atsirado ir žodis  buvo pasakytas, tad dabar te-
reikia eiti prie darbų. Visiems, kuriems rūpi išeivijos spaus dintas žodis, turi
rimtai pagal vo ti ir neatidėliotinai savo aukomis remti  ,,Draugą” per Draugo
fondą.  Pas kutinį dešimtmetį Draugo fondas išlaikė ,,Draugą”. Nereikėtų už-
miršti Draugo fondo ir tvarkant testamentus. 

Junkimės į Draugo fondą ir auko kime pagal savo išgales.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Koks yra išeivijos spaudos vaidmuo

DF pavasario  vajaus įnašai

Su 500 dolerių:
Jim ir Gražina Liautaud, Chi ca go,

IL,  garbės nariai, iš viso 16,050 dol.
Su 200 dolerių:
Kun. Vytas Memėnas, Shore wood,

IL,  garbės narys, iš viso 2,100 dol.
Marija Kuprienė, Riverside, IL,

garbės narė, iš viso 1,600 dol.

Su  150–120 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,

West lake Village, CA, garbės nariai,
iš viso 2,420 dol.

Ričardas ir Jolita Klementa vi čiai,
Gulf  Breeze, FL,  iš viso 520 dol. 

Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, Euclid, OH,

garbės narė, iš viso 6,600 dol.
Prof. Romas ir Birutė Viskantos,

W. Lafayette, IN, garbės nariai, iš vi -
so 6,250 dol.

Irena Ancerienė, Porter, IN, gar-
bės narė, iš viso 3,200 dol.

Marytė Vizgirdienė, Putnam, IL,
garbės narė, iš viso 3,100 dol.

Julius ir Regina Matoniai, Bur -
bank, IL, garbės nariai, iš viso 2,800
dol.

Vaclovas ir Margarita Momkai,
Chi cago, IL, garbės nariai, iš viso
2,600 dol.

Paulius ir Rūta Gyliai, Lacy, WA,
garbės nariai, iš viso 2,450 dol.

Algirdas ir Raminta Marchertai,
Le mont, IL., garbės nariai, iš viso
1,825 dol.

Viltis Jatulienė, Woodland Hills,
CA, garbės narė, iš viso 1,800 dol.

Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa Park
IL, garbės nariai, iš viso 1,227 dol.

Vaclovas ir Danutė Jakovickai,
Pa los Hills, IL, garbės nariai, iš viso
1,400 dol.

Maksiminas Karaška, Frede ric ks -
 burg, FL, iš viso 775 dol.

Dalia Dzikienė, West Hartford, CT,
iš viso 700 dol.

Casimir ir Dalia Woss, Missouri

City, TX, iš viso 700 dol.
Kęstutis ir Birutė Tautvydai, Gre -

enbank, WA, iš viso 650 dol.
Romualda G. Rynne, Crete, IL, iš

viso 500 dol.
Jurgis ir Nijolė Valaičiai, Balti -

mo re, MD, iš viso 230 dol.
Dr. Jonas Kaminskas, St. Peters -

burg, FL, iš viso 100 dol. 

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, Hun -

tington Valley, PA, garbės nariai, iš
viso 2,300 dol.

Birutė Prasauskienė, Lomita, CA,
garbės narė, iš viso 1,950 dol.

Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 1,650 dol.

Vitalis ir Dana Lembertai, Santa
Monica, CA, iš viso 950 dol.

Alicia Solienė, Juno Beach, FL, iš
viso 720 dol.

Vytautas ir Stasė Žemaičiai, N. Ri-
verside, IL, iš viso 550 dol.

Laima Price, Wellesley, MA, iš vi -
so 350  dol.

Vytas ir Ramutė Petruliai, Fran k -
lin, MI, iš viso 150 dol.

Sophie Dameika, Rockford, IL, iš
viso  50 dol.

Dr. Jolita Kavaliūnaitė, Barber -
ton, OH, iš viso 50 dol.

Su 30–25 dolerių:
Irena Vilkienė, Valencia, CA, gar -

bės narė, iš viso 2,650 dol.
Roma Čepulienė, Willoughby, OH,

garbės narė, iš viso 1,525 dol.
Julius ir Renata Špakevičiai,

West wood, MA, garbės nariai, iš vi so
1,465 dol.

Diana Noreika, Beverly Shores,
IN., garbės  narė, iš viso 1,150 dol.

Ramunė Kubiliūtė, Evanston, IL,
iš viso 930 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

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 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PETKUS & SON
fUNERAL DIREcTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

cIcERO, 5940 W. 35 ST.

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Balandžio 12 dieną Tarptautinės
aviacijos federacijos sprendi-
mu švenčiama Tarptautinė avia-

cijos ir kosmonautikos diena. Šią die-
ną 1961 metais Jurijus Gagarinas kos-
miniu laivu ,,Vostok” (Rytai) pirmą
kartą apskrido Žemę aplink orbitą.

Iš tiesų kosminių raketų pradžia –
dar 1942 m. spalio 3 d. Šią dieną maža-
me Baltijos jūros pusiasalyje prie šiau-
rinių Vokietijos krantų, Pėnemiundės
poligone, nacių Vokietija pirmąkart
sėkmingai išbandė artilerijos raketą A-
4 (vėliau vadinta V-2). Degančių dujų
stulpo stumiama raketa pasiekė beveik
5,5 tūkst. km/h. greitį, pakilo į viršų
apie 20 km ir nuskriejo daugiau kaip
200 km nuotolį.

Mėnulį pirmieji pasiekė ameri-
kiečiai – kosmonautas Neil Armst-
rong žengė Mėnulyje 1969 m. rugpjūčio
20 d.

***
Vyšnia, išaugusi iš kauliuko, kuris

aštuonis mėnesius buvo kosmose, ke-
lia nuostabą Japonijos mokslininkams
ir budistų vienuoliams – ji pražydo ke-
leriais metais anksčiau nei įprasta. 

Šis kauliukas buvo paimtas iš 1250
metų senumo medžio vaisiaus. Iki šiol
nė vienas šios vyšnios kauliukas ap-
skritai net nebuvo sudygęs.

Vyšnios kauliukas 2008 metų lapk-
ritį kartu su dar 264 kauliukais buvo
nusiųstas į Tarptautinę kosminę stotį
(TKS). Kartu su japonų astronautu
Koichi Wakata jis per aštuonis mėne-

sius 4 100 kartų apskriejo Žemę. Po grį-
žimo 2009 metų liepą kauliukas buvo
pasodintas ir išaugo iki keturių metrų
aukščio medžio. Dabar jis žydi, nors pa-
prastai šios rūšies jaunos vyšnaitės pir-
mą kartą pražysta tik po maždaug de-
šimties metų.

Mokslininkai negali paaiškinti,
kodėl medis taip greitai augo. Tačiau
manoma, kad tai galėjo lemti ,,stip-
resnė kosminė spinduliuotė”. Taip pat
neatmetama kitų rūšių apdulkinimo
galimybė. Vis dėl to moksliškai eks-
pertai to kol kas negali paaiškinti.

Pagal internetinę žiniasklaidą

Tarptautinė aviacijos
ir kosmonautikos diena

Mielą LIŪTĄ DARGĮ, jo žmonai mirus, 
nuo širdžiai  užjaučiame.

Rimas Kožica su šeima
Aidis Kožica su šeima

Birutė Kožicienė
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THE LAW
OffIcE Of
ANDRIUS
SPOKAS

www.draugas.org

� Balandžio 10 d. mirė profesorius Vytau-
tas J. Černius. Apie laidotuves šeima praneš
vėliau. ,,Draugo” redakcija nuoširdžiai užjau -
čia artimuosius.

� Kitą savaitę išeis du ,,Draugo” numeriai:
antradienio-ketvirtadienio laida – balandžio
15 d. ir šeštadienio laida – balandžio 17 d.
Lin kime ramiai susikaupus praleisti Didįjį sa-
vaitgalį ir su tyru džiaugsmu pasitikti šv. Ve-
lykas.

� Šį šeštadienį, balandžio 12 d., nuo 10:30
val. r. iki 4 val. p. p. apsilankykite Kultūrų fes-
tivalyje UC Berkeley University (International
House,  2299 Piedmont Ave, Berkeley, CA
94720). Vienintelis ir nepakartojamas lietu-
viškas restoranas Vakarų Amerikoje, Mama-
PapaLithuania pažadėjo karštų cepelinų, če-
burekų, keptos duonos su česnaku ir šalto
alaus! Daugiau informacijos:  http://ihouse.
berkeley.edu/programs/springfest.php.

�  JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 16 d., 1

val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk -
lą, kur matysite du trumpus istorinius filmus
apie lietuviškos spaudos kelius – caro ir sovie -
tų laikais.  

�  Ketvirtadienį, balandžio 17 d., 7 val. v.
– kasmėnesinis Bay Area susitikimas ,,The
Trappist” bare, 460 8th St., Oakland, CA.
Atei kite pasveikinti naujai atvykusių, susitik-
ti su pažįstamais ir  linksmai praleisti vaka-
rą. 

�  Šv. Velykų Mišios šiaurinio Ilinojaus lie-
tuviams vyks balandžio 20 d. 2 val. p. p.
Santa Maria del Popolo parapijos koplyčioje,
116 N. Lake St., Mundelein, IL. 60060.
Kvie   čiame gausiai dalyvauti. 

�  Jaunųjų profesionalų programa ,,Kurk
Lietuvai” kviečia užsienio aukštųjų mokyklų
absolventus dalyvauti Lietuvos gerovės kū-
rime perteikiant savo įgūdžius ir žinias viešojo
sektoriaus institucijoms. ,,Kurk Lietuvai” – tai
pui ki galimybė įgyti įdomios profesinės patir-
ties. Daugiau info: www.kurkit.lt.

www.draugas.org/kalendorius

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

Cicero Šv. Antano bažnyčia
Kampas 50 Ave ir 15-tos gatvės, Cicero, IL

Kviečiame atšvęsti Velykų džiaugsmą
Pal. Jurgio Matulaičio 1926 m. pašventintoje 

istorinėje lietuvių šventovėje

Didijį penktadienį, bal. 18 – 5 val. p. p.
Kryžiaus garbinimas 

Šv. Mišios Velykų rytą  – 9  val. r.
Mišias atnašaus kun. Antanas Gražulis, SJ

Giedos muz. Vilmos Meilutytės 
vadovaujamas choras

JAV-LJS 

Kas yra JAV-LJS?

PRANEŠIMAS:

Daugiau informacijos ir RSVP: 
Klausimai?  

SK03554


