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Pro ką praėjo istorikai – 3 psl.

Rekolekcijos Lemonte ir
Philadelphijoje – 6 psl.

Buvusi Bieržinskio užeiga adresu 4600 South Paulina po gaisro 1948 m. gruodžio 27 d. Charles W. Cushman 1949 m. sau-
sio 16 d. nuotrauka. Charles Cushman Collection. Indiana University Archives (P04164)

Dygo kaip grybai po lietaus...
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kai orai ,,Vėjų mieste” būna karšti ir tvankūs, ne-
jučiomis po darbo dienos atsidarome gaivinan-
čio alaus skardinę ar butelį. Kartais apsilanko-

me restorane ar naktiniame klube atšvęsti gimtadienį

ar kokią kitą progą. Tačiau leisti penktadienio ar šeš-
tadienio vakarą užeigoje, žinant, kad susitiksi daugybę
pažįstamų, galėsi aptarti savaitės naujienas, sužinoti vi-
sus lietuviškus „pletkus” – tai jau, panašu, praeities tra-
dicija. Keičiasi apylinkių demografijos, keičiasi ir ben-
dravimo poreikiai?  – 10 psl.

Kovo 22 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyko
smagus ir jaunatviškas renginys – ,,Geltona-žalia-
raudona”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės at-

kūrimo 25-mečiui. Jį organizavo ir šventė visi kartu – JAV
Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio lietuvių centras,
Lietuvių Fondas ir Čikagos lietuvių Rotary klubas,
skautai ir ateitininkai. Ir, žinoma – lituanistinės mo-
kyklos: Maironio, Čikagos, Gedimino, Rasos. Būtent
mokyklos – mokytojai, o ypač vaikai buvo šio renginio
centre. Jaunų veidų netrūko nei salėje, nei ant scenos.
Renginio svečias, pianistas Rudolfas Budginas, didesnę

savo programos dalį taip pat skyrė mažiesiems, pasako-
damas jiems ne tik apie ritmą ir harmoniją, bet ir apie
tautiškumą bei pilietiškumą.

Prie renginio programos prisidėjo Darius Polikaitis
su ,,Vyturio” choru ir lituanistinių mokyklų vaikų cho-
rai su savo vadovais: Dale Gedviliene (Čikagos mokyk-
la), Rėda Dirtinavičiūte (Maironio mokykla), Agne Ja-
nuškis (Gedimino mokykla), Alina Šimkuviene (choras
,,Svajonė”). JAV LB Švietimo tarybos premijomis buvo
apdovanotos pedagogės Rima Polikaitytė-Birutienė ir
Taiyda Rudaitytė-Chiapetta.

Pamoka apie muziką ir pilietiškumą

Jono Kuprio nuotr.



DVASINĖ ATGAIVA

Vasario 21 d. Ateiti nin kų namuo-
se Lemonte vykusios Gavėnios re kolek-
cijos „Pašvęstasis gyvenimas bažny-
čioje šiandien” buvo tikra dvas i nė at-
gaiva. Jas ruošė Ateitininkų namai ir
Filisterių skautų sąjungos Čikagos
skyriaus valdyba, paruošusi ir maistą.
Visa rekolekcijų pravedimo tvarka bei
punktualumas – be priekaištų. Dalyviai
(jų buvo apie 70) buvo maloniai priim-
ti, kaip ir įpras ta, jaukioje šių Namų
aplinkoje.

Už rekolekcijų lygį, jų įdo mų pra-
vedimą taisyklinga lietuvių kalba, tu-
riningas paskaitas tenka vien pagyri-
mo žodžius tarti šių rekolekcijų  dia-
konui Lukui Laniaus kui, SJ, nors įva-
diniame programos lape kukliai įrašy -
ta: „Vadovai – Die vas Tėvas, Sūnus,
Šventoji Dvasia”.

Visos netrukus prasidėjusios se-
sijos pašnekesiai įtraukė dalyvius į gilų
mąstymą, svarstybas, kurio mis, žings-
nis po žingsnio, artėjome prie arti-
mesnio Dievo ir Jo Visatos pažinimo.
Visa tai – dėka jaunatviš kai ir labai
nuoširdžiai pristačiusiojo mūsų pai-

naus vidinio pasaulio la bi rintus, daž-
nai ir mums patiems sun kiai suvo-
kiamus. Ėmėme iš krepšelio akmenė-
lius, tuos savo didžius ir ma žesnius gy-
venimo rūpesčius, kurių mūsų kupri-
nėse nė vienam nestinga.

Po keturių pašnekesių: „Pašvęs ta -
sis gyvenimas”, „Evangelija”, „Pra -
našystė”, „Viltis”,  tėv. Algis Baniulis,
SJ, Pal. Jurgio Matulaičio misijos di-
rektorius priėmė Atgailos Sakra mentą.
Rekolekcijos baigėsi Kryžiaus keliu ir
šv. Mišiomis.

Baigėsi susikaupimo diena, išly-
dėjusi mus į vakaro rimtį ir toliau
eiti mums Viešpaties kiekvienam skir-
 tu gyvenimo taku.

Nuoširdi padėka broliui Lukui La-
niauskui, SJ, ir geriausi jam lin kėji-
mai, artėjant jo įšventinimo į kunigystę
dienai birželį. Tebūna jam Die vo skir-
ta darbuotis tarp mūsų, lietuvių!

Sofija Jelionienė
Darien, IL

Pranašo Jeremijo knygoje skaitome:
„Tikėkite manimi, ateina dienos, – tai
VIEŠPATIES žodis, – kada suda rysiu

naują sandorą su Izraelio na mais ir Judo na-
mais. <...> įdiegsiu jiems savo įstatymą, jį įra-
šysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas,
ir jie bus mano tauta” (Jer 31, 31–33). 

Pranašas Jeremijas matė, kaip jo tauta
dažnai sulaužydavo Dievo įsta tymą, todėl
Viešpaties vardu ragino žmones ant Sinajaus
kalno paskelbtą įstatymą įrašyti savo širdyse. Tik tuo-
 met bus sudaryta tikroji sandora su Dievu, tik tuomet
išsipildys Dievo troškimas: „Aš būsiu jų Dievas, o jie
bus mano tauta.”

Dievo žodis gavėnios metu ragina kiekvieną iš
mūsų, kurie sekame Kris tų, atnaujinti savo ryšį su
Dievu ir pasiryžimą eiti Jo rodomu keliu.  

Evangelijoje pagal Matą pasakojama, kaip vienas
Įstatymo mokytojas klausė Jėzų: „Mokytojau, koks
įsa kymas yra didžiausias Įstatyme? Jėzus jam atsa-
kė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa sie-
la ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsaky-
mas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip
save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įsta-
tymas ir Pranašai” (Mt 22, 36–40). Štai šitą meilės įsta-
tymą turi me įsirašyti į savo širdis. Tai ga vė nios už-
davinys kiekvienam iš mūsų. 

Iš ko atpažįstama, kad žmogaus širdyje yra įra-
šytas meilės įstatymas? Kartą iš Graikijos atvykę žy-
dai norėjo pamatyti Jėzų. Jiems buvo smalsu pama-
tyti ir išgirsti, ką kalba Galilėjos Mokytojas, apie ku-

rio mo ky mą ir stebuklus plačiai sklido kalbos. Jėzus
neapreiškė jiems savo die viškos galios, bet kalbėjo
apie žemėn kritusį ir apmirusį kviečio grūdą: „Iš tie-
sų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir ne-
apmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gau-
sių vaisių” (Jn 12, 24). Akivaizdu, kad Jė zus pir-
miausia save palygino su že mėn kritusiu ir apmiru-
siu kviečio grūdu. Tai meilės kelias, kuriuo Jė zus eis
iki mirties ant kryžiaus. Šis kelias veda į pergalę: „Kai
būsiu pa keltas nuo žemės, visus patrauksiu prie sa-
vęs” (Jn 12, 32).

Štai paties Jėzaus atsakymas į klausimą, ar
mūsų širdyse yra įrašytas meilės įstatymas. Jis įra-
šytas, jei išdrįstame prisiimti kviečio grūdo likimą,
jei išdrįstame šiame gyveni me mylėti ne tik save, bet
ir kitus. Tikra meilė visuomet reikalauja tam tikro
mirimo sau ir savęs dalijimo, dovanojimo kitiems. Dėl
to viešojo gy venimo metu Jėzus ne tik mokė, bet ir
gydė žmonių negales. Jis nuolat buvo tarp pačių silp-
niausių žmonių. Jis tiek pavargdavo, kad net audros
metu miegojo valtyje, o Jo meilės kulminacija buvo

mirtis ant kryžiaus už mūsų nuodėmes.
Šiandien  daugiausia  kalbama  ne apie

meilę, bet apie savimeilę. Inter ne te pilna
straipsnių,  garbinančių kūniškumą. Nuo-
lat kalbama tik apie  seksualines patirtis.
Įrodinėjama,   kaip  reguliuoti   santuokinį
ir nesantuokinį gyvenimą, kad nebūtų vai-
kų arba kad mažiau jų būtų; net įtikinėja-
ma, kad labai  gera  gyventi,  kai vaikų iš-
vis nėra, nes tuomet galima mėgautis lais-

ve. Kūno kultas yra tapęs mūsų amžiaus stabmel-
dyste, iš kurios išauga patys tragiškiausi vai siai.
Tūkstančiai   vaikų  užpildo  vaikų namus,  nes jie
neturi juos mylinčių tė vų. Ten,  kur  prarandamas
suvokimas, kas yra tikroji meilė, tautos pradeda iš-
mirti. Apie tai kalba tie siog  skandalinga Europos
tautų de mografija. Akivaizdžiai matome išsi pildan-
čius Jėzaus žodžius: „Kas myli savo gyvybę, ją pra-
žudys” (Jn 12, 25). Visos mūsų dienų bėdos praside-
da nuo to, kad žmonės bijo apmirusio kvie čio grūdo
likimo. Jie nori būti laimingi, mylėdami ne kitus, bet
tik save.

Švęsdami pirmąjį Kristaus kan čios sekmadienį,
bandome susitelkti į tai, ką dėl mūsų padarė Jėzus.
Jis pri siėmė žemėn kritusio kviečio grūdo likimą ir
parodė meilę iki galo. Jė zaus kančios akivaizdoje pa-
bandyki me suprasti tikrosios meilės gelmę, paban-
dykime ją įrašyti į savo širdis, – tik šitai padarę ga-
lėsime džiaugsmingai švęsti Velykas, nes mumyse iš-
 si pildys pranašo Jeremijo žodžiai: „Aš būsiu jų Die-
vas, ir jie bus mano tauta” (Jer 31, 33). 
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Širdyje įrašytas 
meilės įstatymas
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DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTADienio LAiDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos 
stiliaus redakcija netaiso

,,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!

Kovo 22 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte įvykusiame renginyje
„Geltona, žalia, raudona”, skirtame paminėti Lietuvos atkūrimo nepri-
klausomybės 25-metį,  JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šim -

ku vienė už ilgametį ir vaisingą darbą JAV lietuviškoje kultūrinėje, visuome-
ninėje ir lietuvybės išlaikymo veikloje LF tarybos pirmininkui Mariui Kas -
niūnui įteikė „Žalgirio mūšio” medalį.

Medalį sukūrė dailininkas Antanas A. Šakalas ir skulptorius Giedrius Pau -
auskas.  Lietuvos monetų kalykla medalį nukalė 2010 m. sausio mėn. Me da -
lis nukaltas iš oksiduoto žalvario ir yra 2 ½ colių skersmens. Lietuvos mone-
tų kalykla išdavė sertifikatą. Tiražas – 110 vienetų.

LF info

Pagerbtas Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininkas

Jono Kuprio nuotr.
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Visai neseniai pasirodė naujausia
Donato Janutos knyga „Lietuviški
takai”. Tai ir buvo priežastis pakal-
binti jos autorių.

– Pradėjus knygą skaityti, maloniai ir
jaukiai nuteikia labai nuoširdus jūsų, au-
toriaus, žodis skaitytojui...

– Ačiū. Atrodo, man pasisekė iš-
sireikšti taip, jog buvau suprastas.    

– Peržvelgus knygos turinį – daugybė
temų – tarsi jūsų kūrybos apžvalga. O gal
norite pasakyti, jog tai paskutinė jūsų kny-
ga, dvelkianti atsisveikinimu?  

– Neturiu jokių tolimesnių planų
– nei vienaip, nei kitaip. Ir ši knyga ne-
buvo planuota.  Rašiau straipsnius te-
momis, kurios mane domina. Susirin-
ko tų straipsnių kelios saujos. Vienas
kolega mane paragino sudėti juos į
knygą. Ar bus daugiau knygų, ar ne,
nežinau.  

Mėgstu skaityti. Perskaitau po
dvi-tris knygas per savaitę. Nesu spor-
to žiūrovas, todėl randu laiko skaity-
mui. Daugiausia skaitau, žinoma, ang-
lų kalba. Lietuviškai knygas dažniau-
siai skaitau istorines, biografines, at-
siminimus.  

Kai rašau, kartais rašau vien dėl
to, kad pasidalinčiau žiniomis, kurios,
manau, ne vien tik man, bet ir ki-
tiems būtų įdomios arba naudin-
gos. Kartais rašau paskatintas kokio
įvykio, ar atsiliepdamas į ką nors.  

Rašyti apie žydų ir lietuvių san-
tykius mane paskatino lietuviams pri-
metami kaltinimai dėl žydų tragedijos.
Gal iš dalies ir tai, kad aš savo asme-
niniuose ir verslo reikaluose nemažai
bendrauju su litvakais – žydais, kurių
tėvai ar seneliai kilę iš Lietuvos. Buvau
vedęs litvakę.   

– Labai estetiškas ir kiek neįprastas, ne-
tradicinis knygos maketas, įspūdingos
iliustracijos ir iškalbingos nuotraukos, pa-
rinktas gražus šriftas – malonu knygą lai-

kyti rankose. Kaip Jūs pats ver-
tinate knygos išvaizdą?

– Esu labai patenkin-
tas knygos išvaizda. Iliust-
racijos ir nuotraukos, su
kai kuriomis  išimtimis,
parinktos mano.  Norint
skaitytojui pristatyti žmo-
nes ar įvykius, ne visuo-
met pakanka vien žodžių.
Iliustracijos, ypač fotogra-
fijos, išryškina vaizdą,
kurį vien žodžiais ne vi-
suomet įmanoma sukur-
ti.    

– Kai su knygos make-
tuotoju-dizaineriu aptarinėjo-
te  būsimąją knygą, kokius sa -
vo pageidavimus jam išsakė-
te?   

– Maketuotojas Justas
Kavaliauskas jau buvo maketavęs kitas
knygas, su kuriomis aš buvau susipa-
žinęs. Jų maketas ir bendra išvaizda
man patiko, todėl vienas kitą lengvai
supratome. Piešinį viršeliui nupiešiau
aš pats – jis puikiai įgyvendino. Pasi-
rinkti kokybišką popierių man patarė
kitas autoriaus.  Taip viskas ir susi-
klostė.   

– Kai kuriuose straipsniuose, rašyda-
mas net ir skausmingomis temomis ar pa-
rinkdamas iliustracijas, sugalvodamas pa-
rašus po jomis, nevengiate švelnaus humoro,
geraširdės ironijos. Ar tokį pasakojimo
būdą pasirinkote sąmoningai, ar tai jūsų na-
tūralus pasakojimo stilius? 

– Turbūt tai ne vien mano natū-
ralus pasakojimo stilius, bet ir at-
spindys to, kaip aš suprantu pasaulį ir
į jį žvelgiu. Kartais gaunu pastabų, jog
yra per daug humoro ir ironijos, jog ne-
pakankamai rimtai žiūriu į pasau-
lį.  Tačiau ne viskas, kas rimta, yra
svarbu ir reikšminga. Įžvelgti gyveni-
me humorą ir ironiją nereiškia, kad
žmogus neskiria, kas yra svarbu ir kas
nesvarbu. Ir realiame gyvenime matau,

Donatas Januta rašo apie tai, ko nepastebi istorikai
kad mes visur esame pernelyg rimti.    

– Esate labai produktyvus ir toli gra-
žu ne visą savo kūrybą čia sudėjote. Kokie
buvo anksčiau rašytų jūsų rašinių atrankos
kriterijai?   

– Žiūrėjau kuo galiu sudominti ne
tik šiandienos skaitytojus, bet ir kas
dar galėtų  būti  įdomu  ar  naudinga
atei tyje. Nežinau, kiek man tai pavyko
įgyvendinti, bet aš to norėjau.  

Pvz., buvo keletas mano straips-
nių, sukėlusių spaudoje diskusijas –
tarkime, dėl Prezidento Valdo Adam-
kaus veiklumo ir neveiklumo jam dir-
bant Prezidentūroje. Tuomet, kai tos
diskusijos vyko, tai buvo aktualūs
klausimai. Tačiau tas laikas praėjo, V.
Adamkaus buvimas šalies vadovu ypa-
tingai svarbių pėdsakų taip ir nepali-
ko, o tada vykusios diskusijos dabar
jau man pačiam nebeįdomios.    

– Pamaniau, kad šis jūsų darbas ga-
lėtų būti puikus istorijos vadovėlis. Sutik-

tumėte su tokiu mano pastebėjimu? 
– Beveik visi mano rašiniai yra is-

torinėmis temomis – tai tiesa. Mykolas
Drunga sakė, jog kelis mano rašinius
rekomenduos perskaityti savo stu-
dentams. Bet ar tokį rinkinį, koks yra
šioje mano knygoje, būtų galima pri-
skirti vadovėliams – tai ne man spręs-
ti.

Mane dažnai sudomina, man už-
kliūva įvykiai ar žmonės, kuriuos is-
torikai pamini tiktai prabėgomis, gal
kur nors išnašoje, jeigu juos iš viso pa-
mini.   

Pvz., Amerikos lietuviai komu-
nistai lig šiol daugmaž ignoruojami ir
beveik visai užmiršti. Ne taip seniai iš-
ėjusioje istoriko Egidijaus Aleksand-
ravičiaus knygoje ,,Karklo diegas. Lie-
tuvių pasaulio istorija” aprašytos vi-
sokios išeivių gyvenimo smulkmenos,
o JAV lietuvių komunistų lyg ir visai
nebūta. Bet tam tikru metu lietuviai
komunistai vaidino didelį ir svarbų
vaidmenį JAV lietuvių gyvenime. Iš ke-

turių didelio tiražo JAV lietuvių
dienraščių, du buvo leidžiami ko-
munistų.  Tai aš apie juos suradau
medžiagos, panaudojau kiek turė-
jau ir aprašiau.   

Tas pats su lietuvių protestantų
įnašu į lietuvių kalbos išlaikymą, į
lietuvių literatūrą ir į visą mūsų de-
vynioliktojo šimtmečio tautinį atgi-
mimą – jis nėra užtektinai įvertin-
tas. O ir generolo Vinco Vitkausko is-
torija dažnai per lengvai ir pernelyg
paviršutiniškai aprašoma.   Štai te-
mos, kurios mane sudomino ir kurias
rasite mano rašiniuose šioje knygo-
je.   

Kalbino Vitalius Zaikauskas

Knyga  ,,Lietuviški takai”, 300
puslapių, kietais viršeliais, išleis-
tą Vilniuje 2015 metais, galite įsi-
gyti ,,Draugo” knygynėlyje.

Kaina 25 dol. 

Teiraukitės tel.
773-585-9500.

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia
teikti kandidatūras užsienio lietuvių
mokslo premijoms. Už tarptautinio

lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbia-
vimą su Lietuva šiemet numatoma apdo-
vanoti tris užsienio lietuvius mokslininkus.

Premijų tikslas – skatinti išeivijos moks-
lininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie
garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ry-
šius su Lietu vos mokslo bendruomene, ak-
tyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruo -
menių veikloje.

Mokslo premijų konkurse gali daly-
vauti lietuvių kilmės ar Lietuvos Respublikos
pilietybę turintys mokslininkai, gyvenantys
užsienyje. Kan didatus gali teikti užsienio lie-
tuvių bendruomenės bei Lietuvos mokslo ir
studijų institucijos. Šalyse, kuriose lietuvių
bendruomenių nėra, paraiš kas premijai
gauti gali teikti moks lininkai savo iniciaty-
va.

Atsižvelgiant į kandidatų moks linius pa-
siekimus šiemet numatoma skirti tris pre-

mijas: už pastarojo de šimtmečio pasiekimus
mokslinių ty rimų ir eksperimentinės plėtros
veikloje, už viso gyvenimo nuopelnus moks-
lui, taip pat už mokslo pasie kimų ir patirties
sklaidą. Premijos dy dis – 3 800 eurų.

Švietimo ir mokslo ministerija iš kiliau-
siems užsienyje gyvenan tiems lietuviams
mokslo premijas skiria jau devinti metai. Iki
šiol premijas yra gavę 29 mokslininkai.

Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.
el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt arba
faksu +370 5 2612077.

Daugiau informacijos apie konkursą ga-
lima rasti: http://www.smm.lt/web/lt/kon-
kursai/kiti-konkursai .

Kontaktai pasiteiravimui: Studi jų, moks-
lo ir technologijų departamento Mokslo sky-
riaus vyr. specialis tė Aušra Gribauskienė, tel.
+ 370 5 2191170, el. p.: ausra.gribauskiene
@smm.lt.

Švietimo ir mokslo ministerijos info

Kviečiame teikti kandidatus 
užsienio lietuvių mokslo premijoms
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Vasario 22 d. Lietuvos Vyčių kuopos #82 ir JAV
LB East Chicago apylinkės valdybos surengė
Lietuvos Nepriklauso my bės minėjimą Ame-

rican Legion Post 66 salėje, Griffith, IN. Oficialią mi-
nėjimo dalį pradėjo Lietuvos Vyčių kuopos #82 pir-
mininkė Rūta Tava ras-Sasgen, pasveikinusi susi-
rin ku siuosius su mūsų Tautos didžiausia švente.
Bendram Amerikos ir Lietuvos himnų giedojimui va-
dovavo Algimantas ir Li gita Barniškiai. Ses.  Janine
Golu bickis, SSC, sukalbėjo invoka ci ją.

Po nepaprastai puikių lietuviškų vaišių, kurias

paruošė vyriausia šeimininkė Loreta  Raudonis-Vi-
cian su talkininkėmis, Algimantas Barniškis paro-
dė filmą iš senosios Lietuvos isto rijos. Algimantas
yra ne tik mu zikas, bet ir Lietuvos istorijos žinovas,
turi  šimtus filmų apie Lietuvą. Jis priklauso Face-
book klubui „Istorijos mylėtojai ir ieškotojai”.

Loreta Vician perskaitė rezoliucijas, kurios bu -
vo vienbalsiai priimtos ir bus išsiųstos JAV prezi-
dentui Barack Obama ir kitiems valdžios atsto-
vams. Ji taip pat perskaitė India nos pirmojo distrikto
Kongreso nario Atstovų rūmuose Peter Visclovsky
sveikini mą, atsiųstą Nepriklausomy bės šventės
proga. P. Visclovsky daug kartų dalyvavo mūsų

šventėse, o jeigu negali atvykti – visada atsiunčia
šventinius sveikinimus.

Birutė Vilutienė padėkojo seselei Janine Golu-
bickis, Algimantui ir Li gitai Barniškiams ir vi-
siems šio mi nėjimo dalyviams. Ypatinga padėka
darbščioms, energingoms ir rū pestingoms Rūtai
Tavaras-Sasgen, Lo retai Raudonis-Vician ir Joanai
Rudzevi čiū tei, kurios taip entuzias tingai šį minėji-
mą suplanavo ir jam vadovavo, kad mūsų šventė
praeitų sklan džiai ir iškilmingai.

Minėjimo dalyviai dar ilgai links minosi – klau-
sėsi L. ir A. Bar niš kių muzikos, šoko, dainavo, ma-
loniai  šnekučiavosi.

ELENA SAKIENĖ-SLUDER

Praėjusių metų gruodžio 13-tą
dieną per Kalėdų šventės pobū-
vį įvy ko naujos valdybos rinki-

mai. Buvo išrinkta nauja JAV Lietuvių
Ben druo menė Colorado apylinkės
(CLB) valdyba. Naujai išrinktoji CLB
valdyba nuoširdžiai padėkojo buvu-
siems valdybos nariams už sunkų dar-
bą puo selėjant Bendruomenės veiklą
bei atstovaujant mūsų Bendruomenę

visoje Amerikoje.
Šių metų sausio mėnesį valdyba

surengė pirmą posėdį, kuriame buvo
pasiskirstyta pareigomis: pirminin-
 kas – Arvydas Jarašius, sekretorius –
Rimas Bulota, iždininkė – Vilma Bal-
nytė, narystės reikalais rūpintis –  Ry-
tis Prekeris, sporto – Povilas Grin cevi-
čius, kultūros – Viktoras Kurgo nas, ūk-
vedys – Juozas Kalėda.

Posėdžio metu buvo nustatyti 2015
metų CLB tikslai ir darbai: išleisti

Naujienos iš Denver, Colorado
(atgaivinti) vietinį laikraštėlį „Žy-
nys”, kuris nebuvo spausdinamas tre-
jus metus; patikslinti Bendruo menės
narių sąrašus;  išplėsti CLB renginių
skaičių ir pobūdį; skatinti lituanis ti-
nės mokyklos veiklą; iš rink ti trijų
asmenų audito komisiją CLB finan si-
niam  auditui atlikti bei vieną CLB at-
stovą į apygardą; surasti naujas pa tal-
pas CLB renginiams. Ir štai – po trejų
metų pert raukos Co lorado lietuvius
pasiekė laikraštis „Žynys”. Visi buvo
labai dė kingi.

Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas 

Šių metų Lietuvos Nepriklauso-
 my bės minėjimas įvyko vasario 16
dieną Latvių salėje.

CLB pirmininkas Arvydas Jar a-
 šius oficialiai pradėjo Vasario 16-osios
dienos minėjimą, pasveikinda mas vi-
 sus susirinkusius ir pakviesdamas su-
giedoti Amerikos ir Lietu vos himnus.

Buvo perskaitytos rezoliucijos,
kurios visų susirinkusiųjų buvo  vie-

 ningai priimtos. Meninę dalį atliko
Skaidra Jan čaitė.

Sunku atrasti padėkos ir vertinimo
žodžius už puikų aukšto lygio kon-
 certą. Gaila, kad dėl nepalankaus  oro
Nepriklausomybės minėjimo šven tėje
dalyvavo nedaug žmonių. Sniegas ir vė-
jas maišėsi su dangumi ir žeme. Tie, ku-
rie rizikavo atvažiuoti labai džiaugėsi,
kad min timis per dainą ir eilėraščius
galėjo grįžti į jaunystėje praleistas
dienas Lietu voje. Tad dar kartą ačiū,
ačiū!

Po koncerto prie bendro vaišių
stalo vyko malonus pa bendravimas su
menininke, buvo įdomių pokalbių, dai-
 nų, gražių linkėjimų būti lietuviais, nes
mus visus jungia lietuvių kal ba, mus
visus Dievas paskyrė būti lietuviais.

Tarp linksmų žinių mus pasiekė ir
liūdnos žinios, kad mūsų bendruomenė
neteko aktyvios bendruomenės narės
Aldonos Dulskytės-Dambravienės. 1983
metais kartu su šokių grupe „Rūta” ji
dalyvavo šokių šventėje bei aktyviai
reiškėsi folkloro vakaronėse.

Š. m. vasario mėnesį šį pa saulį   ap-
leido ir Adelė Mikelevičienė.

CLB valdyba ir visi lietuviai reiš-
 kiame gilią užuojautą Aldonos ir Ade-
lės šeimoms ir  artimiesiems!

Vasario 16-osios minėjimas Griffith, Indiana

CLB valdybos pirmininkas Arvydas Jarašius, Vasario 16-osios minėjimo dalyvė Elena
Sakienė-Sluder ir dainininkė Skaidra Jančaitė

Skaidra Jančaitė dainuoja kartu su Romu Zablecku (Kolorado Romu)

Nepriklausomybės dienos minėjimo rengėjos (iš k.): Joana Radzevičiūtė, Rūta Tavaras-
Sasgen ir Loreta Raudonis-Vician.

Iš k.: seselė Janine Golubickis, SSC, JAV LB East Chicago apylinkės pirmininkė Birutė
Vilutienė ir Lietuvos vyčių 82-osios kuopos pirmininkė Rūta Tavaras-Sasgen.

Rengėjų nuotr.
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SALOMĖJA DAULIENĖ

Brighton Parko Lietuvių namų savininkų
draugijos pirmininkui Al giui Pranciškui mi-
rus, valdyboje li ku sios vicepirmininkė Edi-

ta Giedrai tienė ir iždininkė Evelyn Oželienė kreipėsi
į JAV LB Brighton Parko apylinkės valdybos pir-
mininką Vik torą Kelmelį dėl metinio narių susi rin-
kimo.

Susirinkimas įvyko kovo 1 d. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėji mo parapijos salėje. Susirin-
ko apie 20 žmonių. Susirinkimui pirmininkaujantis
Viktoras Kelmelis pristatė val dybos vicepirminin-
kę Editą Giedrai tienę ir pranešė, kad iždininkė
Eve lyn Oželienė dėl ligos, deja, negalėjo atvykti. Su-
sirinkimui sekretoriauti jis paprašė Salomėją Dau-
lienę. V. Kelmelis papasakojo apie šios draugijos veik-
lą (organizacija įsisteigė 1961 m.) ir paminėjo, kad ji
gyvuoja  jau 54 metus. Draugija pasižymėjo ruošia-
 momis kasmetinėmis mugėmis prie Western Ave.
nuo 43 iki 47 gatvės. Į jas atvykdavo minios žmonių
iš Čika gos ir aplinkinių priemiesčių. Mu gė je pre-
kiaudavo įvairūs verslininkai, dalyvaudavo lietuviški
restoranai, menininkai, skambėdavo linksma mu-
zika, dainos. Daugiausia svečių pritraukdavo Namų
savininkų drau gijos didžiulė palapinė, kur buvo pils-
tomas alus. Šių mugių dėka, draugija remdavo įvai-
rias institucijas. Šiuo metu iždas yra papildomas tik-
tai narių metiniu mokesčiu – 10 dol., ku rį patvirti-
no ir šiame susirinkime.

Po šios malonių prisiminimų įžangos V. Kelmelis
pasiteiravo, ar yra kandidatų, norinčių įstoti į val-
dybą. Tokiems neatsiradus, Edita Gied raitienė buvo
paklausta, ar ji sutiktų būti pirmininke. Ji sutiko.
Pirmi nin kaujanti išreiškė viltį, kad Evelyn Oželie-

Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija gyvuoja

nė ir toliau vykdys iždininkės pareigas. S. Daulienė
sutiko būti iš rinkta sekretore. Beliko tik sudaryti Ta-
rybą. Į šią draugijos valdymo sekciją įstojo jau nes-
niosios kartos atsto vės Rasa Mi liauskaitė, Irena
Jasu laitytė ir Dalia Urbonienė. Dalia Ur bonienė
taip pat sutiko būti iždi nin kės pavaduotoja. Iždo re-
vizija vėliau pasirūpins Ta ryba.

Brighton Parko Lietuvių namų sa vininkų drau-
gija padėjo savo nariams, bet rėmė ir kitų lietuviš-
kų institucijų visuomeninę bei kultūrinę veiklą. Bai-
giant susirinkimą valdyba, taryba ir susirinkimo da-
lyviai pa tvirtino paramą šioms institucijoms: Švč.

Mergelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo  parapijai –
200 dol., „Drau gui” – 100 dol., Čikagos lituanistinei mo-
kyklai – 200 dol., Jaunimo centrui –100 dol., Litua-
nistikos tyrimų ir mokslo centrui –100 dol., ALT’ui –
100 dol. JAV LB Brighton Parko apylin kės valdybai –
300 dol., JAV LB Vi durio Vakarų apygardos valdybai
–100 dol., šv. Mišioms už draugijos gy vus ir mirusius
narius lapkričio 2 d. (Vėlinių dieną) (15 dol.) ir už drau-
gijos mirusiuosius kovo 29 d. (15 dol.).

Linkime Brighton Parko Lietu vių namų savi-
ninkų draugijai prasmingos veiklos, artimo meilės
bei lie tuvybės tęstinumo.

Kovo 21 d. JAV Lietuvių Ben-
druo menės Grand Rapids apy-
linkė Šv. Petro ir Povilo para-

pijoje pirmą kar tą suruošė lietuvių fes-
tivalį. Šventės sumanytoja, Gražina
Kamantienė, iš judino visą Grand Ra-
pids – visi lietuviai, su apylinkės pir-
mininke Jolan ta Paalksniene prieša-
kyje, stojo į tal ką. Festivalis vyko visą
dieną. ,,Šiau rės kranto” lituanistinės
mokyklos mokiniai šoko tautinius šo-
kius, mu zikai iš Montrealio Kristina
Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius

susirin ku siuosius linksmino daino-
mis. Visi vaišinosi Čikagos ,,Kuni-
gaikščių” res torano lietuviškais pa-
tiekalais. Buvo ir daug prekystalių su
lietuviš kais dirbiniais, menu bei kny-
gų parodėlių. Didelio lankytojų dėme-
sio su laukė galimybė išmokti margin-
ti ve lykinius margučius. Gretimoje
salėje buvo rodomas filmas ,,Nežino-
mas frontas”.  

Festivalyje dalyvavo tiek daug
žmonių, kad net pritrūko maisto. Tai,
turbūt, dėka ypatingai geros rekla-

mos. Apie festivalį ir lietuvių tradici-
jas buvo pasakojama per Vakarų Michi -
gano televiziją. Laidoje kalbėjo litua nis-
tinės mokyklos direktorė Venta Norris
ir visuomenininkas Jonas Treška, kaip
marginti margučius ro dė žinomos liau-
dies menininkės Ur šulės Astrienės
anūkė, Elizabeth Ast ras Geshel. Šią lai-
dą dar galima pa matyti internete:
http://woodtv.com/2015/ 03/20/celeb-
rate-lithuania-at-new-festival/. 

,,Draugo” info

Lietuviška šventė Grand Rapids

,,Baltijos kranto” lituanistinės mokyklos mokiniai džiugino Grand Rapids lietuvius tau-
tiniais šokiais ir dainomis. Kairėje mokyklos direktorė Venta Norris.

Mokosi margutį skutinėti.

Muzikai iš Montrealio – Aleksandras
Stan  kevičius ir Kristina Kliorytė.

Grand Rapids lietuvių festivalio organizatoriai ir talkininkai. Iš k.: Edmundas Paalksnis,
Jonas Treška, Gražina Kamantienė ir Saulius Gylys. Dainos Čyvienės nuotraukos

Iš k.: Salomėja Daulienė, Dalia Urbonienė, Irena Jasulaitytė, Rasa Miliauskaitė ir Edita Giedraitienė.                                                                                                    
A. Barniškio nuotr.
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

Įvadinė meditacija

Ar mes galim atpažinti Dievą kitame? Šiandie-
ną, dabar, atvažiavote į rekolekcijas. Dabar, sako Vieš-
pats! Ne rytoj, o dabar. Kai Jis būna, kažkas pasi-
keičia. Ar jaučiam tai širdyje? 

Šių rekolekcijų vadovas  yra Dievas Tėvas, Sū-
nus ir Šv. Dvasia. Sutana – simbolis: juoda spalva –
pasaulis, balta – šviesą simbolizuojanti, kad Jėzus
yra atėjęs. Su sutana atmeni, kad ne apie save kal-
bi, bet apie Dievą. Graikų žodis kairos reiškia Die-
vo laikas. Kas nors pasikeičia, persikeičia kairos lai-
ku. Įeinam į kitą laiką. Persižegnojam, kai įeinam
į bažnyčią. Vardan Dievo Tėvo (dialogas su Dievu),
ir Sūnaus (tiek mus myli, kad atsiuntė Sūnų), ir
Šventosios Dvasios (liepsna dega, jinai keliauja, nuo-
lat veikia, kviečia toliau mus veikti). Rekolekcijos
yra atitrūkimas. Turim būti atviri, atpažinti, kad
Dievas veikia.

Pašvęstasis gyvenimas

Visa Bažnyčia apmąstys savo gy venimą. At-
nešame auką per Mišias, reikia kažką palikti ir nuo
to palikimo staiga sieloje atsiranda laisva  vieta. Kaip
mes pripildysime tą tuštumą? Ar aš esu pakvietęs
svarbiausią asmenį į save? Nėra ,,Aš”, bet ,,Jis”. Aš
bendradarbiauju su Dievu.

Evangelija

Kaip mes galime pažinti Dievą? Evangelija yra
geroji naujiena. Jėzus – pagrindinis veikėjas. Senasis

Kryžiaus kelias su
Adele Dirsyte
Tegu ji veda mus į šventumą.

12. Jėzus miršta ant kryžiaus
„Aš nieko šiame pasaulyje neturiu” – sako
Kristus. Šio pasaulio dvasia: puikybė, savi-
meilė, garbėtroška, godumas, pavydas.
Išganytojau, padėki mirti šio pasaulio
dvasiai, o pajusti džiaugsmą gyventi nuo-
lankiai, dosniai, pamaldžiai, skaisčiai.

13. Jėzų nuima nuo kryžiaus
Neatstumkime ištiestos į mus rankos.
Išganytojau, maldauju pagalbos artimie-
siems mirusiems, maldauju paguodos
kenčiantiems dėl artimųjų mirties, mal-
dauju išklausyti šaukiančiųjų prašymus.

14. Jėzų deda į kapą
Jėzau, pagelbėk tiems, kurie miršta sveti-
muose kraštuose be Bažnyčios, artimųjų,
draugų paguodos ir pagalbos.

Pabaiga
Jėzau, savo kančios nuopelnais, Kankinių
Karalienės, visų kankinių bei kentėtojų
aukomis, mano ir mano Tautos troški-
mais uždenki man o ir mano Tautos kal-
tes ir duok mums visiems atrasti kelią į
Tave, kad nežūtume vargo, bado ir nevil-
ties skurde. Jėzau, išgelbėk pražūtin žen-
giantį pasaulį. Amen.

Adelė Dirsytė, † 1955

Kovo 14 d. vakarą Čikagos Prano Dielininkaičio-Partizano Daumanto kuopos jaunieji ateitininkai susirinko ,,Feed my
Starving Children” organizacijos patalpose padėti sunkiai besiverčiantiems kitose šalyse gyvenantiems vaikams.
Užsimaukšlinę ant galvų tinklelius, smagiai praleidom laiką gamindami ir pakuodami maistą į dėžes. Ateitininkų

savanoriai Afrikos vaikams pagamino košelės mišinius, kurie bus išsiųsti ir atiduoti tiesiai į mylimų mamų rankas. Šios
košelės padės vaikučiams pilnai išsivystyti, kad nebūtų jokių ligų ir sunkumų tolimesniame gyvenime. Visi suėjome į ratą,
susikabinome rankomis ir pasimeldėm už tuos, kuriems dabar sunku, ir kad mūsų meilė ir darbas, kuris buvo įdėtas į mais-
to gaminimą, patektų ten, kur reikia – į vargšų vaikų šeimas. Kartu supakavome 89 dėžes maisto, kuris pamaitins 9 504
vaikus. Meilės kupinomis rankomis buvo atliktas žygdarbis. Linkime tik paties geriausio Afrikos vaikams. Tikimės, kad
mūsų pagalba jums pravers. Amen.

Benita Varanauskaitė

Nuoširdi meilė augina taurią asmenybę
Ateitininkai savanoriai padeda Afrikos vaikams

,,Dabar”, – sako Viešpats! 
Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose

Brolis Lukas Laniauskas, SJ Dainos Čyvienės nuotr.

Padeda mažiausiesiems broliams. Nerijaus Aleksos nuotr.

Testamentas yra bandymas suprasti Dievą, o Nau-
jasis sako: ,,Štai Aš”. Vandens ir vyno simboliai su-
vienija žmogų ir Dievą, neatskirsi kas vynas, kas van-
duo. Dievas tapo žmogumi, kad mes galėtume jį su-
prasti. Kaip kažką pažinti? Reikia bendrauti su
Juo.

Pranašystė

Kas yra pranašystė? Žmogus, kuris skleidžia ką
nors. Gali būti gerų ir blogų pranašų. Kokių mes pra-
našų klausysime? Ką mes skelbtume? Ką Jūs nori-
te pasauliui pasakyti? Skleiskite Evangeliją, bet nau-
dokite  žodžius tada, kai jie būtini. 

Pagal Šv. Ignacą sąžinės peržvalgos yra būtinos.
Sustot du kartus  per dieną ir pamąstyti, kur Dievo
balsas, o kur piktoji dvasia. Dievas mus šaukia į šven-
tumą. Turime tapti panašūs į Jėzų. Kur yra mano
džiaugsmas, tikslas? Šv. Ignacas sako, kad su malda
galima atpažinti Dievo valią. Sprendimas: ar veiks-
mas veda prie šviesos, džiaugsmo ir vilties, ar prie
neapykantos?

Viltis 

Tikime į vilties Dievą, bet ar mes gyvename kaip
vilties žmonės? Jėzus turi būti kviečiamas. Jis ne-
atidarys durų tol, kol mes Jo nekviesime. Dievas nori
išnuomoti kambarį tavo namuose. Jėzus kaip tik nori
to kambario, kuris netvarkingas. Išpažintis atidaro
duris į tą kambarį. Kunigas yra gailesčio ir meilės
gydytojas. Išpažinties tikslas yra viltis. Dievas ne-
bežiūri į tas nuodėmes. Grįžta prie to kambario ir
sako: ,,Koks gražus”.

Rekolekcijos baigėsi su išpažintimi, Kryžiaus ke-
liu ir šv. Mišiomis.

Brolis Lukas bus įšventintas kunigu birželio mė-
nesį. Jis šiuo metu studijuoja Californijoje, o rudenį
eis naujas pareigas St. Ignatius gimnazijoje Čikago-
je ir tęs savo studijas University of Chicago. Nuošir-
džiai linkime jam sėkmės. Taip pat dėkojame Dainei
Quinn, Ateitininkų namų valdybai, Filisterių Skautų
sąjungos Čikagos skyriui ir visiems, kurie prisidėjo prie
Gavėnios reko lekcijų ruošos.

RITA BUREIKAITĖ-KAUFMANN

Vasario 21d. Ateitininkų namuose su Popiežiaus
Pranciškaus žodžiais kviečiant į džiaugsmą prasidė-
jo ateitininkų ir skautų ruošiamos rekolekcijos –
,,Mūsų pašvęstasis gyvenimas”. Brolio Luko Laniaus -
ko, SJ meditacinės kalbos, įpintos asmeniškais per-
gyvenimais ir Šv. Ignaco įkvėptais pratimais, at-
spin dėjo jo energingą, džiaugsmingą ir gilų tikėjimą. 
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VITALIJA DUNČIENĖ

Kovo 21–22 dienomis Philadelphijos apylinkės lietu-
viai buvo pakviesti į Šv. Andriejaus parapiją rekolek-
cijoms. Dvasinio susikaupimo savaitgalį pravedė sve-
čias iš Apaštalinės Nunciatūros Washingtone: biržie-
tis, daugiakalbis, bažnyčios istorijos mokslų daktaras,
diplomatas, Vatikano atstovas Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kunigas, monsinjoras Rolandas Makric-
kas. Sunku įsivaizduoti, kad tiek titulų turintis, tokias
pareigas užimantis, pirmą kartą gyvenime sutiktas žmo-
gus galėtų kiekvienam sutiktajam tapti nuoširdžiu drau-
gu. Būtent taip ir atsitiko Philadelphijoje. Mons. Mak-
rickas sužavėjo visus susirinkusiuosius savo išmintimi,
nuoširdumu, paprastumu, sugebėjimu sudėtingus
dalykus pasakyti kiekvienam suprantama kalba. 

Šeštadienio popietę atvykusius į Šv. Andriejaus
parapijos salę mons. Makrickas pakvietė nau-
jai, atidžiau įsiskaityti/įsiklausyti į dešimt

Dievo įsakymų. Jis pažymėjo, kad žmonės dažnai vai-
kystėje išmokę dešimt Dievo įsakymų, uždeda ,,pa-
ukščiuką”, pažymėdami, kad tai jau padaryta ir
niekada prie to nebegrįžta – nebesusimąsto, kokius
ir kokiu tikslu mums Dievas paliko įsakymus. Nors
Dievas įsakymus sukūrė prieš 3 000 metų gyvenusiam
žmogui, šių dienų žmogui Dievo įsakymai yra dar rei-
kalingesni ir aktualūs. Nepriklausomai nuo to, ko-
kiais šiandien mes lėktuvais skraidome, kokius
kompiuterius naudojame, kokiais telefonais ryšius
palaikome… žmogaus prigimtis išlieka ta pati. Todėl
Dievo įsakymai ir jų laikymasis buvo, yra ir visada
išliks priešnuodis pražūtingam žmogaus prigimties
veikimui, stengiantis išlikti laisvu žmogumi suma-
terialėjusioje, susvetimėjusioje, egoistiškoje visuo-
menėje. 

Po paskaitos ir diskusijų gerb. Aldona su šeima
visus pavaišino skaniais cepelinais. 

Sekmadienio rytą Philadelphijos moksleiviai
ateitininkai pakvietė visos apylinkės jaunimą kartu
su mons. Makricku papusryčiauti ir pabendrauti. Gai-
la, kad mažai jaunimo pasinaudojo proga susipažinti
su tokiu įdomiu žmogumi.  

Sekmadienį mons. Makrickas atnašavo šv. Mišias.
Pamokslas buvo skirtas trečiojo Dievo įsakymo nag-
rinėjimui: Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias
dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septinto-
ji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jo-
kio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo ver-
gas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo
gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dan-
gų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją die-
ną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats
septintąją dieną palaimino ir ją
pašventino. Po šv. Mišių tęsė-
me šabo dienos šventimą: vai-
šinomės suneštinėmis vaišė-
mis; bendravome tarpusavyje
ir su svečiu. Rekolekcijų daly-
viai stebėjosi mons. Makricko
paprastumu, nuoširdumu, pa-
siaukojimu ir noru patarnauti
tautiečiams.  Vienas mano pa-
žįstamas pasidžiaugė: ,,Aš kiek-
vieno sutikto kunigo klausda-
vau vieno klausimo ir niekad
nesulaukdavau man supranta-
mo atsakymo.  Galų gale šian-
dien mons. Makrickas supran-
tamai man atsakė į mano klau-
simą.  Aš esu taip dėkingas.” Dė-
kingi mons. Makrickui esame
mes visi, Šv. Andriejaus para-
pijos tikintieji. 

Norėdama kuo tiksliau perduoti ,,Draugo” skai-
tytojams rekolekcijų pagrindinę mintį, paprašiau
mons. Makricko atsakyti į vieną klausimą:

– Rekolekcijų metu Philadelphijos lietuvius paragino-
te naujai, atidžiau įsigilinti į dešimt Dievo įsakymų, kurių
laikymasis garantuoja tikrąjį žmogaus išsilaisvinimą.  Ką
Jūs pasakytumėte lietuviui, kuris negalėjo dalyvauti reko-
lekcijose ir yra įsitikinęs, kad Dievo įsakymai (kaip ir bet ko-
kie kiti įstatymai) ir jų laikymasis suvaržo žmogaus laisvę,
iniciatyvą, kūrybingumą?

– Man pasirodė tinkama ir aktualu šių Gavėnios
rekolekcijų metu vėl prisiminti dešimtį Dievo įsa-
kymų. Tai Senajame Testamente, Išėjimo knygoje per-

Rekolekcijos Philadelphijoje teiktas pasakojimas apie Dievo apreiškimą išrink-
tajai tautai, kuris išlieka aktualus visų kartų žmo-
nėms. Jėzus, atverdamas Naujojo Testamento laikus
ir apreikšdamas paskutinę Dievo valią žmonijai, taip
pat patvirtino Dievo įsakymų galiojimą, bet kartu
ir jų išpildymą meilės įsakymo šviesoje. 

Dažnai stebime ir sekame pasaulį, kurį savo kal-
bomis, įžvalgomis, veiksmais ir ketinimais kuria pa-
saulio politikai ir galingieji. Deja, labai dažnai tas
žmogaus protu ir interesais kuriamas pasaulis yra
labai ribotas bei skirtingas nuo Dievo sukurtojo ir
apreikštojo. 

Tikinčiam žmogui, ne vien artėjant Šv. Velykų
šventei, bet ir nuolat, labai sveika atitrūkti nuo kas-
dienybės ir pažvelgti į mus supantį pasaulį, jo tvar-
ką bei žmogaus gyvenimą Dievo akimis. Tai yra pa-
matyti pasaulį ir žmogų tokioje šviesoje, kokioje Die-
vas jį mato ir kokio trokšta. Apie šį tikrąjį pasaulį
ir tikrąją žmogaus vietą jame šiais laikais, deja, lais-
vai besiryžta kalbėti tik Bažnyčios ir prasmingo
meno žmonės, nes gilinasi į vertybinius bei pras mi-
nius pasaulio tvarkos ir žmogaus prigimties klau-
simus. 

Dievas, apreikšdamas savo įsakymus žmonijai,
trokšta išlaisvinti žmogų nuo klastingojo sielų prie-
šo bei parodo kelią į tikrą gyvenimo pilnatvę. Jis pa-
skelbia šiuos dešimtį gyvenimo žodžių Izraelio tau-
tai tik jai išėjus iš Egipto nelaisvės ir trokšta, kad
jie taip pat išeitų iš savo gyvenimo nelaisvės į gy-
venimo laisvę ir džiaugsmą. Žmogus laimingas
tada, kai gyvena tiesoje, laisvėje, ištikimybėje, mei-
lėje. Būtent šias vertybes ir nori apginti bei  apsau -
goti dešimt Dievo įsakymų – visų laikų žmogišku-
mo kodeksas. Įsakymai nesuvaržo žmogaus gyve-
nimo, bet teisingai suprasti ir vykdomi, veda į tik-
rą žmogaus asmeninio gyvenimo atsiskleidimą ir

darnų sugyvenimą su artimu. Dažnai žmogaus su-
kurtos ,,laisvės” pavergia ir padaro žmogų pri-
klausomą nuo materialinio pasaulio – šiuolaikinių
stabų. Mūsų pačių sukurti stabai – valdžia, garbė,
pinigai – beviltiškai suvaržo ir užmigdo žmogų. Etiš-
ka ir morali laisvė, iniciatyva ir kūrybiškumas yra
tik tada, kai išlaisvina kitus ir kuria visuotinį
gėrį. Dievas savo tiesa ir meile gyvenimui neleidžia
nei vienam sustoti ir apsnūsti. Nei vienas žmogus
žengęs į gyvenimo kelionę kartu su Dievu niekada
nenustos kurti ir neliks apviltas. 

Dėkoju mons. Makrickui už atsakymą. Linkiu
visiems linksmų Velykų!

Msgr. Rolandas Makrickas su Šv. Andriejaus parapijos choru (vadovė Ilona Babinskienė (ketvirta iš d.).
Rimo Gedeikos  nuotraukos

Msgr. Rolandas Makrickas šv. Mišias atnašauja su klebonu Petru Burkausku

Šv. Andriejaus parapijos salėje po šv. Mišių. Msgr. Rolandas Makrickas, Dalia Jakienė ir
Henrikas Satinskas

Philadelphijos ateitininkai pusryčiauja su mons. Rolandu Makricku (iš k.): vadovė
Kristina Volertienė,   mons. Rolandas Makrickas, Audrius Palionis, moksleiviai Andrius,
Vytis ir Darius. Jono Dunčios nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

ČLKL – tvirti nugalėtojų
žingsniai į pusfinalius

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate kovo 20 d. komandos
pradėjo atkrintamąsias varžybas ir sužaidė pirmuosius ketvirtfinalių su-
sitikimus. Juose žymias pergales iškovojusios komandos (15 ir di des niu

taškų skirtumu) dar prieš atsako mąsias tarpusavio dvikovas praktiš kai užsi-
tikrino vietas ČLKL pusfi na liuose.

Čempionų vardą ginantys „Rad vi liškio” krepšininkai pirmose ket virtfinalio
rungtynėse solidžia 19-os taškų persvara – 75:54 nugalėjo ČLKL senbuvę „At-
leto” komandą, nors po trijų kėlinių ČLKL čempionų persva ra buvo tik mini-
mali (45:44).

Prie šios svarbios pergalės „Rad viliškio” komandoje labiausiai prisi dėjo
pusę taškų – 37 – pelnęs ir savo asmeninį rezultatyvumo rekordą pa siekęs And-
rius Petkūnas. 15 taškų į varžovų krepšį įmetė Tomas Rekstys, 11 – Skomantas
Pocius. 

„Atleto” komandai, kuri rungtyniavo be rezultatyviausio ČLKL krep šininko
Chris Miller, 14 taškų pelnė Ramūnas Žemaitis, 12 – Vaidotas Lydeka, 11 – Eval-
das Jacunskas.

Penkiese penktadienio vakaro rungtynes žaidę triskart ČLKL čempionai
„Kunigaikščių” krepšininkai patyrė skaudų smūgį rungtyniaudami su „Juodk-
rantės” komanda. ČLKL debiutantai įveikė varžovus net 31 taš ko skirtumu –
86:55 ir, jei neįvyks stebuklas atsakomojoje dvikovoje, jau ramiai gali ruoštis
pusfinalio rungtynėms su „Švyturio” komanda.

„Juodkrantei” 22 taškus pelnė ko mandos legionierius Jason Warren, 18 –
Martynas Einikis, 16 – Matas Gudauskas, 15 – Liutauras Malžinskas. „Kuni-
gaikščiams” 18 taškų pelnė Modestas Masilionis, 15 – Giedrius Bauža, 13 – Ma-
tas Kuokšys.

Dvejos ketvirtfinalių rungtynės sužaistos ir ČLKL „Iššūkio” taurės komandų
grupės varžybose. Čia triuškinamą pergalę, rezultatu 76:44, rungtyniaujant prieš
„Karių” koman dą iškovojo jauniausia ČLKL komanda „Prima-Lituanica”.

Šiai komandai 18 taškų pelnė Eimantas Pleiris, 17 – Mantas Augus-
 tinavičius, po 14 – Povilas Riauba ir Viktoras Balčiūnas, o 17-ąjį pralai mė ji mą
iš eilės šiame debiutiniame ČLKL sezone patyrusioje „Karių” ko mandoje re-
zultatyviausiai rung ty nia vo Chris Ross – 14 taškų, Andrius Paulius – 11.

Sunki užduotis prieš atsakomąją ketvirtfinalio dvikovą laukia Panevė žio
„Lietkabelio” komandos, kuri 50:65 pralaimėjo pirmąją tarpusavio dvikovą „Lie-
tavos” krepšininkams ir gerokai apsunkino savo galimybes kovoti dėl medalių.

„Lietavą” į pergalę vedė itin re zultatyviai rungtyniavęs Deividas Marke-
vičius, kuris pelnė daugiau nei pusę visų komandos pelnytų taškų – 34 (dvitaškiai
– 12/17, tritaškiai – 3/4). „Lietkabeliui” vienintelis Paulius Narbutas sugebė-
jo surinkti dviženklį taškų skaičių – 12.

Atsakomąsias ketvirtfinalių dvi ko vas dėl „Iššūkio” taurės kovojan čios ko-
mandos žais kovo 28 d., šeštadienį: 3 val. p. p. rungtyniaus „Ka riai” – „Prima-
Lituanica”, 4 val. p. p. „Lietkabelis” – „Lietava”.

Stipriausių ČLKL komandų gru pės atsakomieji ketvirtfinalių susitikimai
vyks dar po savaitės – ba landžio 4 d., šeštadienį. 6 val. v. rungtyniaus „Kuni-
gaikščiai” – „Juod kran tė”, o 7:10 val.  v.
„Radviliškis” – „Atletas”. 

ČLKL mėgėjų lygos čempionato
pirmosios pusfinalio rungtynės bus
žaidžiamos balandžio 11 d. 3:30 val. p.
p. rungtyniaus „Arka” – „Britė”, o
4:40 val. p. p. „Jaguaras” – PLC.

Ketvirtfinalių ir pusfinalių rung-
tynių serijoje visos komandos tarpu-
savyje susitiks po dukart, o į kitą var-
žybų etapą pateks geresnį taškų san-
tykį (skaičiuojant dviejų rungtynių
rezultatus) turinčios komandos.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Į FiBA Šlovės muziejų bus siūloma 13 lietuvių

Kovo 24 d. Kaune įvyko eilinis Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vyk-
domojo komiteto posėdis. Jo metu buvo patvirtinta LKF 2014 m. finan-

 sinės veiklos ataskaita, LKF narių stojamasis ir nario mokestis, artėjan čios
LKF metinės konferencijos reg lamentas, darbotvarkė. 

Dėl aiškiau apibrėžtų komandų perėjimo iš žemesnės lygos į aukštesnę
ir iš aukštesnės – į žemesnę lai kantis sportinio principo be peržaidimo pa-
keitimų turi balsuoti LKF metinės konferencijos delegatai. Jie įsigaliotų jau
po šio krepšinio sezono, atsižvelgiant į tai, kad ir vyrų, ir mo terų rinktinės
turi galimybę Europos čempionatų metu laimėti galimybę patekti į 2016 m.
Olimpines žaidynes Rio de Janeire.

Tarp einamųjų reikalų buvo ap tarti kandidatai į Tarptautinės krep šinio
federacijos (FIBA) šlovės mu ziejų. FIBA šlovės muziejuje (FIBA „Hall of
Fame”) jau yra LKF prezidento Arvydo Sabonio pavardė, kandidatais anks-
čiau pasiūlyti olim pi niai čempionai Šarūnas Marčiulionis bei Modestas Pau-
lauskas, žinomas krepšininkas, treneris ir krepšinio puoselėtojas Stanislo-
vas Stonkus.

Šiais metais įtraukti į FIBA šlo vės muziejų siūlomos olimpinio ir Europos
čempiono Prano Lubino, LKF garbės prezidento Vlado Garas to, trenerių Jono
Kazlausko, Antano Sireikos, Vydo Gedvilo, praeityje garsių krepšininkų An-
gelės Rupšienės, Jurgitos Štreimikytės-Virbickienės, Vidos Beselienės, Rimo
Kurtinaičio, Sergejaus Jovaišos, Artūros Karnišo vo, Sauliaus Štombergo ir
Arvydo Ma cijausko kandidatūros.

LKF vykdomasis komitetas nuta rė pripažinti Europos senjorų krep šinio
asociaciją (ESBA) ir rekomenduoti ją pripažinti Europos krepšinio federa-
cijai („FIBA Europe”). Ši organizacija buvo įkurtas 2013 m. Vilniu je, siekiant
rūpintis Europos senjorų krepšinio reikalais ir organizuoti tarptautines var-
žybas. Iki šiol ofi cia lius senjorų čempionatus organizuodavo vien tarptautinė
senjorų krepši nio asociacija (FIMBA), įsikūrusi Argentinoje.

D. Rose sparčiai sveiksta ir tikisi sugrįžti į  varžybas

Čikagos „Bulls” vedlys Derrick Ros sparčiai sveiksta po dar vienos kelio
traumos ir ruošiasi grįžti į aikštę. Įžaidėjas dalyvauja komandos treni-

ruotėse, tačiau dar negali žaisti kontaktinio krepšinio. Manoma, kad jis į ri-
kiuotę grįš balandžio mėnesio viduryje, prasi dėjus NBA atkrintamosioms var-
žyboms.

Rose vidutiniškai šį sezoną pelnydavo po 18 taškų ir atlikdavo po 5 re-
zultatyvius perdavimus. Šiuo metu „Bulls” (44/29) Rytų konferencijoje užima
trečiąją vietą.

J. noah nenori padėti prancūzams

Čikagos „Bulls” vidurio puolėjas Joakim Noah neketina atstovauti Pran-
cūzijos rinktinei šių metų Euro pos čempionate ir atrankoje į olim pines

žaidynes. 30-metis vidurio puo lėjas, kuris žaidžia po vasarą atliktos kairio ke-
lio operacijos, teigė norįs dė mesį sutelkti į kovas NBA.

„Žaidimas Prancūzijos rinktinėje visuomet buvo įdomi patirtis, bet tai
niekada nebuvo mano prioritetas”, – sakė J. Noah. 2011 metais Lie tu vos vy-
kęs Europos čempionatas – vienintelis didelis turnyras, kuriame J. Noah gynė
prancūzų garbę.

Jei J. Noah atsisakytų žaisti Euro pos čempionate, į olimpinę rinktinę jau
nebūtų kviečiamas. 2015 me tų Europos čempionate olimpiniai kelialapiai ati-
teks dviems rinkti nėms.

D. Rose tikisi sustiprinti „Bulls” komandą NBA atkrintamosiose varžybose.
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Teismas atvertė šnipinėjimu įtaria-
mo kariuomenės paramediko bylą.

M. Ambrazo (ELTA) nuotr.

Teisiamas šnipinėjimu įtariamas paramedikas

Graikija gali paralyžiuoti NATO

Kijevas (ELTA) – Ukrai-
na iš JAV sulaukė karinių vi-
sureigių – iš 230 pažadėtų au-
tomobilių 10 jau pristatyti.

Prieš tai, kai visureigiai
bus perduoti Ukrainos gink-
luotosioms pajėgoms, juos ap-
žiūrės Ukrainos prezidentas P.
Porošenko. Ukraina jau se-
niai tikisi ginkluotės iš Va-
karų kovai su sukilėliais ša-
lies Rytuose.

„Humvee" tipo kariniai
visureigiai yra tik dalis JAV
paramos Ukrainos kariuome-
nei. Washingtonas jau kelis mėnesius
teikia Ukrainai karinę paramą.

Ukraina jau yra gavusi karinės
įrangos: radiotelefonų, šalmų, neper-

šaunamų liemenių, naktinio matymo
prietaisų, pirmosios pagalbos rinki-
nių, radarų sistemų.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Paaiškėjo lėktuvo sudužimo aplinkybės 

Vilnius (Prezidentūros info) – Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė kategoriš-
kai atmeta siūlymus, kad pustuščius
batalionus būtų galima papildyti ir iš
kalėjimų.

Atskiri parlamentarai jau yra re-
gistravę įstatymų pataisas, kad pir-
miausia į privalomąją karo tarnybą
būtų kviečiami savanoriai, bedarbiai,
valstybės tarnautojai ir nuteistieji už
nesunkų ar apysunkį nusikaltimą.

Pasak šalies vadovės, kai kurios

diskusijos Seime yra „keistos ir kraš-
tutinės”, užmirštant, kad kariuomenė
– valstybės atspindys.

„Turime daug gražaus jaunimo,
kuris savanoriškai ateis”, – sakė D. Gry-
bauskaitė.

Praėjusią savaitę Seimas priėmė
įstatymo pataisą ir grąžino privalo-
mąją karo tarnybą. Jau šį rudenį pla-
nuoja į kariuomenę pakviesti 3–3,5
tūkst. šauktinių.

Paryžius (ELTA) ,,Germanwings"
antrasis pilotas, 28 metų Vokietijos pi-
lietis Andreas Lubitz, sąmoningai pa-
spaudęs nusileidimo mygtuką ir ,,nu-
vairavęs” į mirtį 150 žmonių, katastro-
fos dieną gydytojų buvo atleistas nuo
darbo.

Prokuroras Ralf  Herrenbrueck
kovo 27 d. pareiškime nurodė, kad ras-
tos suplėšytos ligos pažymos palaiko
preliminarų vertinimą, kad velionis
slėpė savo ligą nuo darbdavio ir kolegų.
Pareigūnas atsisakė atskleisti pažy-
moje nurodytą ligą.

Vokietijos žiniasklaida A. Lubitz
portretą nupiešė itin juodomis spalvo-
mis: vyras kentėjo nuo depresijos, gy-
dėsi nuo psichologinių sutrikimų ir
visai neseniai išsiskyrė su savo mergi-
na. Spekuliuojama, kad šis išsiskyrimas
galėjo pastūmėti antrąjį pilotą įvykdy-
ti šiurpų nusikaltimą. 

Katastrofos vietoje tarp lėktuvo
nuolaužų aptikta juodoji dėžė su pilotų
kabinos pokalbių įrašais leidžia dary-
ti prielaidą, kad orlaivio keleiviai apie
jų neišvengiamą žūtį nežinojo iki pat pa-
skutinės akimirkos. „Pirmąsias 20 mi-
nučių jie kalbėjosi įprasta maniera,
mandagiai, kaip normalūs pilotai, –
sakė Prancūzijos prokuroras Brice Ro-
bin.

Lėktuvui pakilus iš Barselonos ir

pasiekus kreiserinį aukštį, buvo įjung-
tas autopilotas; tada A. Lubitz ir kitas
pilotas aptarinėjo leidimosi sąlygas
Diuseldorfe.

„Tada girdime, kaip pilotas prašo
antrąjį pilotą perimti valdymą, ir mes
girdime atitraukiamo krėslo ir užda-
romų durų garsą. Galime spėti, kad jį
prispyrė gamtinis reikalas”, – sakė
prokuroras.

Likęs vienas, A. Lubitz paspaudė
skrydžio stebėsenos sistemoje mygtuką,
kad lėktuvas imtų leistis. Juodosios
dėžės įrašas rodo, kad pirmasis pilotas
paklaikusiai stengėsi išlaužti duris, o A.
Lubitz į šiuos veiksmus neatsakė.

Maždaug aštuonias minutes, lėk-
tuvui jau leidžiantis, A. Lubitz aki-
vaizdžiai buvo ramus, tylėjo, kvėpavo
normaliai, jokio panikos ženklo.

Lėktuvas palaipsniui leidosi nuo
10–12 tūkst. metrų (30 tūkst. pėdų) iki 2
tūkst. metrų – gana lėtai, tad kelei-
viams nekilo įtarimų, jog kas nors
būtų negerai.

Pirmas nelaimės ženklas galėjo
būti pavojaus signalas, kuris automa-
tiškai įsijungia, kai lėktuvas priartėja
prie žemės pavojingai arti. Tada per ke-
lias akimirkas lėktuvas rėžėsi į kalno
šlaitą apie 700 kilometrų per valandą
greičiu. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apygar-
dos teismas (VAT) atvertė baudžiamąją
bylą, kurioje kaltinimai šnipinėjus prieš
Lietuvos Respubliką pateikti mūsų ša-
lies piliečiui, tarnavusiam Lietuvos ka-
riuomenėje paramediku.

Bylos duomenimis, Andrejus Ošur-
kovas (g. 1986 m.) Baltarusijai perdavė
duomenis apie Lietuvos kariuomenės
padalinių turimą karinę techniką, gink-
luotę, pastatų paskirtį, dalyvavimą tarp-
tautinėse NATO operacijose (misijo-

se), standartinių operacijų planus,
įvairius karinius mokymus, infor-
maciją apie konkrečiuose padali-
niuose ar tarnybose tarnaujančių
asmenų skaičių, jų vardus, asme-
nines charakteristikas bei morali-
nes psichologines nuostatas, die-
notvarkę.   

Vyriškis šnipinėjo penkerius
metus už piniginį atlygį. Informa-
cija buvo perduodama Baltarusijos
slaptosios tarnybos bendradarbiui. 

Jis tarnavo Lietuvos kariuo-
menės Didžiojo kunigaikščio Al-
girdo mechanizuotame pėstininkų
batalione paramediku, kaip many-
ta, niekam neturėjo sukelti įtarimo,
todėl buvo itin parankus užsienio
žvalgybos organizacijai. 

Varšuva (BNS) – Maskvai drau-
giška Graikija gali paralyžiuoti NATO
gebėjimą reaguoti į Rusijos agresiją, pa-
reiškė buvęs JAV prezidento patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais Zbig-
niew Brzezinski.

Atėnai gali pasinaudoti savo veto
teise ir sulėtinti Aljanso atsaką, jeigu
Rusija nukreiptų savo žvilgsnį į Baltijos
šalis, sakė jis.

Šaltojo karo laikais nuo 1977 iki
1981 metų prezidento Jimmy Carter
komandoje dirbusio Z. Brzezinski tei-
gimu, Lenkija taip pat „gali būti taiki-
nys” po Rusijos pernai įvykdytos Kry-
mo pusiasalio aneksijos, kaip ir kitos

buvusios sovietinės respublikos – Mol-
dova, Gruzija ar Azerbaidžanas.

NATO sutarties 5-asis straipsnis
numato Aljanso kolektyvinę gynybą
agresijos prieš bet kurią bloko narę at-
veju, priminė jis.

„Tačiau NATO varžo vienbalsiš-
kumo principas”, – sakė lenkų kilmės
Z. Brzezinski, perspėdamas, kad Al-
jansas „gali būti kuriam laikui paraly-
žiuotas <...> konkrečiai Graikijos, kuri
yra Rusijos draugė ir turi veto teisę”.

Graikijos radikalioji kairiųjų vy-
riausybė stiprina santykius su Rusija,
Atėnams stengiantis išvengti bankroto.

Rusija suteiks ginklų Meksikai?
Maskva (ELTA) – Čečėnijos parla-

mento pirmininkas Dukvacha Abdu-
rachmanovas pareiškė, kad Rusija su-
teiks ginklų Meksikai, jei Washingtonas
nuspręs apginkluoti Ukrainą. 

Anot Čečėnijos parlamento pirmi-
ninko, ginklais būtų siekiama pakurs-
tyti JAV ir Meksikos ginčus dėl „Was-

hingtono aneksuotų teritorijų Califor-
nijos valstijoje, New Mexico, Arizono-
je, Nevadoje, Utah, Colorade ir Wyo-
mingo dalyje".

„Suvoksime ginklų siuntimą Uk-
rainai, kaip ženklą atsakyti tuo pačiu",
– D. Abdurachmanovas nurodė pareiš-
kime. 

Kariuomenė – valstybės atspindys 

Vilnius (VRM info) – Vyriausybė
pritarė Vidaus reikalų ministerijos
parengtam migracijos procesų opti-
mizavimo ir migracijos sistemos per-
tvarkos planui, kuriame siūloma nai-
kinti Migracijos departamentą, o jo
funkcijas perduoti Policijos departa-
mentui ir Valstybės sienos apsaugos
tarnybai (VSAT).

Pertvarkos tikslas – geriau val-
dyti migracijos procesus, sukuriant
vientisą organizacinę sistemą, kuri
būtų pagrįsta aiškiais pavaldumo ir
koordinavimo ryšiais, su griežtai api-
brėžta institucijų atsakomybe migra-
cijos politikos įgyvendinimo srityje.

Policija bus atsakinga už imigra-
cijos politikos įgyvendinimą ir Lietu-

vos Respublikos pilietybės procedūrų
vykdymą: asmens dokumentų išda-
vimą Lietuvos piliečiams, sprendimų
dėl dokumentų išdavimo užsienie-
čiams priėmimą ir dokumentų išda-
vimą, taip pat vykdys funkcijas, susi-
jusias su nacionalinių vizų išdavimu,
LR pilietybės procedūrų užbaigimu,
bei tvarkys užsieniečių, kuriems
draudžiama atvykti į LR, sąrašą. Tam
policijai reikėtų 30 papildomų parei-
gybių.

VSAT bus atsakinga už prie-
globsčio procedūrų vykdymą, užsie-
niečių grąžinimą ir išsiuntimą bei
vykdys centrinės institucijos, atsa-
kingos už konsultacijas dėl vizų, funk-
cijas.

Naikinamas Migracijos departamentas

Vilnius/Briuselis („Draugo” info)
– Europos Parlamentas (EP) Briusely-
je panaikino Darbo partijos įkūrėjo
Viktoro Uspaskicho teisinę neliečia-
mybę. 

Neliečiamybės panaikinimas leis
Lietuvos apeliaciniam teismui nagri-
nėti bylą, kurioje žemesnės instancijos
teismas už sukčiavimą ir apgaulingą
buhalterinės apskaitos tvarkymą V.
Uspaskichui skyrė ketverių metų lais-
vės atėmimo bausmę. Nuosprendis įsi-
galios tik po Apeliacinio teismo spren-
dimo. Politikas savo kaltę neigia ir va-

dina procesą politiškai motyvuotu.
Plenariniame posėdyje EP nariai

balsuodami rankomis didele balsų per-
svara patvirtino sprendimą leisti pa-
naikinti V. Uspaskicho neliečiamybę.

Prieš balsavimą V. Uspaskichas iš-
platino laišką EP nariams, kuriame ža-
dėjo bado streiką, jei neliečiamybė bus
panaikinta, vadino Lietuvos valdžią
„banditais” ir skundėsi žmogaus teisių
pažeidimais Lietuvoje.

V. Uspaskichas neliečiamybę įgijo,
kai pernai liepos 1 d. oficialiai tapo nau-
jos kadencijos EP nariu.

EP neapsaugojo V. Uspaskicho nuo bado

Ukraina iš JAV gaus 230 karinių visureigių

Ukraina iš JAV gaus 230 karinių visureigių.
EPA-ELTA nuotr.
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Alekso Ambrose knygoje  Chi-
cagos lietuvių istorija 1869–
1959 (išleido Amerikos lietuvių

istorijos draugija Čikagoje 1967 m.) ra-
šoma: ,,Dr. M. O. Kasauskas buvo pir-
mas lietuvis, gavęs leidimą bizniui ves-
ti ir 668 N. Noble St. atidaręs savo vais-
tinę. Šimkevičius, kurį laiką gyvenęs
Bostone, 1892 m. atvyko į Čikagą  ir čia
atidarė taverną. Jo saliūne buvo sa-
liukė, kurioje vyko pirmieji lietuviš-
kų draugijų susirinkimai. Pas Šim-
kevičių rado prieglaudą ir pirmoji
Teatrališkoji Lietuvių Draugiją” (17–18
psl.). Nors ir trumpa žinutė, bet joje
kalbama apie to meto lietuvių porei-
kius. Kitame savo knygos skyriuje
,,Čikagos lietuvių gyvenimo sudaryta
įvykių chronologija” 418 psl. Ambro-
se: ,,1900 m. Lapinskas ir Jasiulis,
Town of  Lake lietuvių kolonijoje ati-
darė pirmą lietuvišką taverną”. 

Dar senesnis šaltinis nei Alekso
Ambrose veikalas yra Istorija Chica-
gos lietuvių, jų parapijų ir kn. Krau-
čiuno prova su laikraščiu „Lietuva” bu-
vusi balandžio mėnesyje, 1899 (Čikaga,
Spauda Lietuvos, 924 33rd St., 1900). Čia
9–10 psl. rašoma (kalba netaisyta –
R.M.L. pastaba): ,,Gruodžio 10 d. 1892
m. pasirodė pirmas Lietuvos numeris.
Išleistuojumi buvo St. Rokoš, redak-
torium Jonas Grinius. Tuose gi me-
tuose atsirado čia jau ir lietuviški
vertelgos: 6 saliunikai: Juozas Dzel-
tuva, Povilas Ažukas, Juozas Šimke-
vičius, Jurgis Gustaitis, Antanas Šu-
kevičius ir J. Bucevičius; 1 daktaras,
Teodoras Kodis; 1 restauracija, Put-
ramento; lietuviški muzikantai po va-
dovyste Račiuno, 1 fotografas, Jan-
kauskas; 1 laivakorčių agentas, Sa-
vickas, ir 2 lietuviški žydai laivakor-
čių agentai: Krulevič ir Koperlis; pa-
starasis pradžioj 1896 m. išbėgdamas
iš Chicagos daug lietuvių pinigų iš-
nešė. 1893 m. skaitlius Chicagos lie-
tuvių dar labiau pasidaugino. Saliunai
pradėjo dygti kaip grybai po lietui...”

Istorinė  užeiga, kurios 
iš tikrųjų nebuvo

1905 m. žurnalistas Upton Sinclair
parašė romaną The Jungle (Raistas, ki-
tur verčiamas Džiunglės). Pradžioje
The Jungle tapo serialu socialistų

Juozapo Kuszlejko užeigos (4558 South Paulina) interjeras. Už baro viduryje (su ūsais) pats savininkas. Užeigą po vyro mirties 1916 m.
lapkričio 6 d. pardavė jo našlė Marijona.      Iš asmeninio Elizabeth Kuszlejko albumo su leidimu perspausdinti.

Liaudyje sakoma – ,,kaip pa-
vadinsi, taip ir nepagadinsi”. Tur-
būt visi mes esame nors kartą ap-
silankę tokioje įstaigoje, kuri va-
dinima įvairiai – užeiga, taverna,
karčiama, baras, saliūnas, aludė,
smuklė, knaipė. Visos jos – to pa-
ties slibino galvos. Labiausiai
mėgstu lietuvišką pavadinimą –
užeiga, o ne slavišką ar amerikie-
tišką atitikmenį, todėl šį pavadi-
nimą ir naudosiu savo straipsny-
je.

XIX amžiaus pabaigoje prie
kiekvienos lietuviškos ar lenkiškos
(iš pradžių Čikagoje šios dvi etini-
nės bendruomenės buvo neat-
skiriamos) bažnyčios jei ne šalia, tai
skersai gatvės būdavo ir lietuviš-
ka užeiga. Jų mūsų mieste buvo la-
bai daug – ne suskaičiuosi! Ir visos
jos klestėjo! Turbūt ne veltui –
mat užeigos savi ninkas buvo ge-
riausias emigranto patarėjas, fi-
nansininkas, gydytojas, advokatas,
piršlys ir, be abejo, draugas.

Šiandieną, prabėgus 75–100–
125 metams, nelengva atkurti tą
spalvingą emigrantų praeitį. Bet
pabandysiu – pasikliaudamas savo
žinių bagažu, trapiais senais laik-
raščiais bei pageltusiomis su-
glamžytomis fotografijomis – nors
iš dalies prikelti iš užmaršties lie-
tuvių užeigas Čikagoje iki Antro-
jo pasaulinio karo. 

dienraštyje The Appeal to Reason. Laik-
raščio redakcija apmokėjo jaunojo
Sinclair kelionę į Čikagą, kad jis ap-
rašytų mėsos skerdyklose dirbančių
darbininkų skurdą. Vaikinas viską ap-
rašė itin vaizdžiai, tačiau „pramušti”
tokį žiaurų literatūrinį veikalą buvo be
galo sunku. Tik po gausybės paraiškų,
Doubleday Page and Company leidyk-
la 1906 m.vasario 28 d. sutiko išleisti šį
romaną. Jis iškart tapo bestseleriu ir iš-
liko tokiu iki mūsų dienų.  The Jungle
įrašytas į amerikiečių grožinės litera-
tūros aukso fondą ir jau seniai tapo pri-
valomu  kūriniu JAV gimnazijos stu-
dentams. Įdomu, kad gana greitai rin-
koje pasirodė Raisto vertimas į lietuvių
kalbą (jį atliko Vincas Daukšys). Pir-
moji Raisto laida pasirodė 1908 m. Ro-
maną išleido Lietuvos laikraštis, 3252
South Halsted Čikagoje. Lietuviškas
vertimas sulaukė didžiulio skaitytojų
susidomėjimo. Po ketverių metų, 1912-
taisiais, Čikagoje pasirodė lietuviško-
jo Raisto antroji laida. 

Romanas prasideda scena, kai su-

situokia du jauni lietuviai, Jurgis Rud-
kus ir Ona Lukošaitė, gyvenantys Či-
kagoje.

…Muzika jau buvo prasidėjusi ir iš
tolo galėjote girdėti didėsės kymų „brum,
brum”, bei žviegimą dviejų smuikų,
kuriuodu ėjo lenktyn viens su kitu. Pa-
mačiusi susigrudusios žmones, Marė pa-
siliovė besiginčijusi apie važnyčios pra-
etėvius ir, iššokus iš dar neapsistojusios
karietos, nėrė į žmonių tarpų, kad da-
sigrusti į salę.

„Z. Graičunas. Pasilinksmini mams
daržas. Vynas. Šnapsas” – teip garsino
iškaba aukščiau durių. Daugelis skai-
tytojų regisi supras, jeigu paaiškįsime,
kad viskas tas atsibuvo karčiamos už-
pakaliniame ruime, toje Chicagos dalyje,
žinomoje kaip „užpakalyje jardų”, arba
plačiai pagarsėjusių gyvulių pjoviny-
čių…

/Raistas, 9 puslapis, pirmoji laida,
Čikaga, 1908 /

Dygo kaip grybai po lietaus...
Lietuviškos užeigos Čikagoje iki Antrojo pasaulinio karo (I)

Atkelta iš 1 psl.

Antano J. Bieržinskio užeigų skelbimas. Ka-
talikas, 1904 m. rugsėjo 22 d.

Taip JAV teisėsaugos ,,angelai sargai” susidorodavo su  nelegaliu alkoholiu prohibicijos
laikais
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Taigi, romano herojų vestuvės
vyko užeigoje. Graičiūno? Bet ji ne-
minima  istoriniuose šaltiniuose... 

Kaip tvirtina prof. Giedrius Su-
bačius savo knygoje Upton Sinclair:
The Lithuanian Jungle (Editions Ro-
dopi B.V., Amsterdamas – New Yorkas,
2007) Čikagos „Back of  the Yards”
apylinkėse buvo dvi lietuvių užeigos
– Kuszlejko (Kušleikos) ir Bierzynski
(Bieržinskio), kurių pavardes, beje, Up-
ton Sinclair nutarė panaudoti savo ro-
mano personažams (Tamoszius Kusz-
leiko, smuikininkas – Marijos suža-
dėtinis, Marija Berczynskas – Onos
pusseserė). Abidvi užeigos buvo sker-
sai viena nuo kitos South Paulina
gatvėje – viena numeriu 4558, o  antra –
numeriu 4600. Šių užeigų skelbimai
dažnai pasirodydavo anuometinėje
Čikagos lietuviškoje spaudoje. Štai
vienas: Pirmos kliasos Saliunas ant
Town of  Lake. Užlaikau kuogeriausią
alų ir visokius likerius, o arielka, tai
net isz paczios maskolijos. Teip-gi di-
delė salė dėl mitingų veselių ir kitų pa-
silinksminimu. Neužmirszkite ateiki-
te pasižiurėt. J. Kuszleiko. 5458 Pauli-
na str. Cor. 46 str.” (Katalikas, 1904 m.
spalio 6 d. – korektūros klaida – tik-
rasis adresas 4558 Paulina – R. M. L.
pastaba) Antanas J. Bierzinskis tais
pačiais 1904-taisiais turėjo dvi užeigas
– 4600 South Paulina St. (telefono nu-
meris YARDS 6853) bei 4522 So. Marsh-
field Avenue. Jo ilgas, eiliuotas skel-
bimas pasirodė Kataliko 1904 m. rug-
sėjo 22 d. laidoje.

Tačiau romane aprašyta Grai-
čiūno užeiga iš tikrųjų  niekada ne-
egzistavo! Anot Chicago Directory for
1909 registro, tuomet Čikagoje gyveno
tik vienas Graičiūnas – „Graiczu-
nas – Andrew L. Druggist 167 W 18th”.
Įdomu, kad šis adresas – tik vienas
kvartalas į vakarus nuo tos vietos, kur
gyveno tikrasis Kasmierz Rutkus –
Jurgio Rudkaus prototipas Kaip ži-
nome, vėliau vaistininkas Graičiūnas
tapo gydytoju. Jis aktyviai dalyvavo
lietuvių socialistų judėjime  Čikagoje.
Beje, jis – aktorės Unės Babickaitės
uošvis.

Kadaise New Yorke leidžiamo Vie-
nybės savaitraščio bendradarbis, žur-
nalistas Vytautas Širvydas spėjo, kad
Sinclair susipažino su jaunu lietuviu
gydytoju Andriumi Graičiūnu, kuris
jį nuvedė į lietuvių užeigą, kurioje
kaip tik vyko lietuviškos vestuvės – ve-
selia. Ko gero, Sinclair toje užeigoje iš-
girdo poeto Vienažinskio dainas, jas
užrašė. Naudoti išgirstas tikras lie-
tuviškas pavardes savo romano išgal-
votiems personažams buvo paranku –
ypač Graičiūno, kuris, kaip ir pats
Sinclair, buvo aršus socialistų rėmėjas.
(Apie tai rašė Vytautas Širvydas
straipsnyje „Jo pyktis pasiekė visus
kompaso kampus”, Vienybė, 1968 m.
gruodžio 6 d. – R. M. L. pastaba).

Užeigos – populiariausias 
verslas 

Čikagoje leidžiamas laikraštis
Lietuva (1892–1918 m. savaitraštis,
1918–1920 m. – dienraštis) 1909 m. savo
puslapiuose paskelbė įdomią statisti-
ką apie lietuvių organizacijas bei
verslus. Štai kokie verslai tuo metu
tarp Čikagos lietuvių buvo populia-
riausi: 

18-tos ir Canal gatvių apylinkėje
30 lietuviškų draugijų: 15 pašalpinių,
9 tautiškos ir 6 parapijinės draugijos.
Lietuvių prekybininkų buvo 69. Jų tar-
pe tavernų – 36, maisto krautuvių – 15,
kirpyklų – 5, siuvėjų ir valytojų – 3, fo-
tografų – 1, spaustuvininkų – 1, kraus-
tytojų – 1, pienininkų – 1, pirčių laiky-
tojų – 1, kepyklų – 2, vaistinių – 1, aku-

šerių – 1, rūbų krautuvių – 1. Bridge-
porto lietuvių kolonija turėjo 110
lietuvių prekybininkų. Vaistinių – 2,
auksinių daiktų krautuvių – 2, anglių iš-
vežiotojų – 2, rūbų krautuvių – 2, ang-
lių samdymo – 1, plaukų kirpyklų – 7,
bankų – 2, cigarų ir saldainių krautu-
vių – 3, fotografų – 3, graborių – 2, ke-
pyklų – 1, kurpių – 4, maisto krautuvių
– 19, muzikos instrumentų – 3, moteriš-
kų rūbų krautuvių – 2, pienininkų  – 2,
tavernų – 34, spaustuvių – 3, Real Estate
– 2, kraustytojų – 2. Kensington’o apy-
linkėje 17 prekybininkų: maisto krau-
tuvių – 4, rūbų krautuvių – 1, kepyklų
– 1, pieninių – 1, tavernų – 9, siuvėjų –
valytojų – 1. Šiaurinėje Chicagos da-
lyje 23 lietuviai prekybininkai: kir-

pyklų – 2, cigarų saldainių krautuvių –
1, kurpių – 3, tavernų – 7, baldų krau-
tuvių – 1, rūbų valytojų – 1, siuvėjų – 6,
Real Estate – 1. Roselande 8 lietuviai
prekybininkai: rūbų krautuvių – 1,
graborių – 1, maisto krautuvių – 2, ta-
vernų – 2, spaustuvių – 1, Real Estate –
1. Pietinėje Chicagos dalyje: kirpyk-
lų – 1, fotografų – 1, tavernų – 5, kepyklų
– 5, maisto krautuvių – 1, Real Estate –
1. Town of  Lake kolonijoje: auksinių
daiktų krautuvių – 2, anglių išvežioto-
jų – 3, rūbų krautuvių – 4, anglių pre-
kybų – sandėlių – 1, kirpėjų – 11, cigarų
ir saldainių krautuvių – 2, dailidžių
kontraktorių – 1, fotografų – 2, geležies
krautuvių – 1, graborių – 2, kepyklų – 2,
kurpių – 1, maisto krautuvių – 21, pir-
čių – 1, pienininkų – 5, tavernų – 36,
spaustuvių – 2, baldų krautuvių – 2, siu-
vėjų – valytojų – 4, kraustytojų – 2,
Real Estate – 2. Vakarinėje Chicagos
dalyje (McCormick) lietuvių drau-
gijų 19–13 tautiškų, 6 parapijinės. Iš
jų: 11 pašalpinių, 2 muzikos, 2 skolini-
mo ir statybos, 1 politiškas klubas ir 4
kuopos. Lietuvių prekybininkų: rūbų
krautuvių – 1, kirpėjų – 3, fotografų – 1,
graborių – 1, kurpių – 1, maisto krau-
tuvių – 6, pirčių – 1, pienininkų – 1, ta-
vernų – 15,  spaustuvių – 2, siuvėjų – va-
lytojų – 3, kraustytojų – 1, Real Estate –
1. West Pullman kolonijos lietuviai
prekybininkai: maisto krautuvių – 1,
kirpyklų – 2, pienininkų – 1, tavernų –
5. Atlantiko kolonijoje (tarp 43 ir 47
gatvių ir Wentworth): kirpėjų – 1, mais-
to krautuvių – 2 ir tavernų – 4.

Ši statistika daug ką pasako apie

tuometinius lietuvius verslininkus Či-
kagoje: 163 užeigos, 68  maisto par-
duotuvės, 7 tabako ir saldainių par-
duotuvės, tiek pat kepyklų bei 5 vais-
tinės.

Sausas įstatymas – ne
„į sveikatą”!

Pirmieji alkoholio vartojimo drau-
dimai buvo priimti Šiaurės Amerikos
Valstijose XIX amžiaus viduryje. Nuo
1846 iki 1855 m. sausasis įstatymas
buvo įvestas 13-oje valstijų, bet paskui
jį atšaukdavo ir paskelbdavo ant-
ikonstituciniu. XIX a. spiritinių gėrimų
priešininkai pradėjo įgauti politinę
jėgą ir siekti atitinkamų ribojimų.

1905 m. sausasis įstatymas veikė Kan-
sas, Maine, Nebraska ir North Dakota,
1912 m. jis jau apėmė devynias valsti-
jas, 1916 m. – 26 valstijas. JAV įsitrau-
kus į Pirmąjį pasaulinį karą, vadovy-
bė stengėsi gelbėti grūdų atsargas, ir
prohibicijos šalininkai pasiekė drau-
dimą gaminti spiritinius gėrimus.

1917 m. JAV Kongresas priėmė ir
nukreipė patvirtinti valstijoms pro-
jektą dėl Konstitucijos 18-sios pataisos
apie „sausojo įstatymo” įvedimą. 1917
m. rugsėjo mėnesį valstybėje buvo su-
stabdyta viskio gamyba, 1919 m. gegu-
žės mėn. nustota virti alų. 1919 m. pri-
imtas Volstead įstatymas,  reglamen-
tuojantis priverstinį 18-sios pataisos
priėmimą (nors jį ir vetavo JAV prezi-
dentas Woodrow Wilson). 

1919 m. liepos 1 d. JAV
teritorijoje buvo visiškai
uždrausta spiritinių gėri-
mų gamyba. Antialkoholi-
nės priemonės buvo labai
nepopuliarios, be to, jos iš
esmės pablogino naciona-
linę ekonomiką ir padidino
organizuotą nusikalsta-
mumą, kūrėsi naujos prie-
šiškos kriminalinės gru-
puo tės ir mafijos šeimos
(„Purpurinė gauja” Det-
roite, „Penkios šeimos”
New Yorke, „Čikagos gru-
puotė” bei kitos). Gangs-
terių grupės („bootleg-
gers”) pelnėsi iš kontra-
bandos ir pogrindinės pre-
kybos, kuri nebuvo apmo-

kestinta, nelegalus alkoholis liejosi
„speak easy” tipo užeigose, korum-
puota teisėsauga buvo bejėgė. 

Tačiau lietuvis imigrantas visada
– net prohibicijos laikais – buvo su-
manus. Negausi oficialiai? Pats pasi-
gamink! Todėl nė kiek nestebina sa-
lyklo pardavimo skelbimas, kurį užti-
kau tenoro Juozo Babračiaus koncer-
to, vykusio 1930 m. spalio 5 d. Eigth
Street teatre Čikagoje, programėlėje:
„Golden  Rod Malt Extract Company.
Robert Ketvirtis. Wholesale and Retail.
1338 So. Cicero Ave., Cicero, Ill. Phone
CICERO 2353.” Aha – Cicero prie-
miestyje – mafijos vadeivos Al Capone
lopšyje! Gal jo verslas? O kad Capone
santykiai su vietiniais lietuviais buvo

glaudūs, įrodo faktas, kad jo „dešino-
ji ranka” buvo mūsų tėvynainis čika-
gietis Al Karpis (Karpowicz, Karpie-
vicz). O gal skelbime minimo Roberto
pavar dė – slapyvardė? Ketvirtis – kaip
viskio, samagono „kvortas”? Sąmo-
 nin gas sutapimas? Nė kiek nesistebė-
čiau....

Ir štai, itin spaudžiant visuo menei,
1933 m. gruodžio mėnesį JAV buvo
priimta 21-oji Konstitucijos pataisa, pa-
naikinusi visuotinį „sau sąjį įstaty-
mą” šiame krašte. Lietu viškos užeigos
Čikagoje ir toliau ga lėjo klestėti. Kito
šeštadienio Draugo laidoje sužinosite
daugiau apie tą socialinį „žydėjimą”,
kurį  nutraukė Antrasis pasaulinis
karas.    

Kaspero užeigos (1714 West 46th Street) savininkas William Kasper (dešinėje). Už jo – pastatas, kuriame kadaise buvo Juozapo Kusz-
lejko  užeiga. (4558 South Paulina). 1940 m. nuotrauka.      Iš asmeninio Marlene (Trakselis) Feldhaus albumo su leidimu perspausdinti.

Arielkos ilgesys prohibicijos laikais?  Zurono ir Kemesiaus
įkalbėtas komiškas dialogas ,,Chicagos karciamoj” Victor
plokštelėje 1925 m.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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 k y 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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

www.draugas.org

,,DRAUGAS”
773-585-9500
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiūLo DARBĄ

13DRAUGAS

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
25 e Washington, Ste1121, 

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

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVoKATAi

ReAL eSTATe

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

ginsiu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

,,Draugo” sudoku nr. 90
atsakymus atsiuntė: 

Birutė novak, Miami, FL
Bernardas Melininkas, Chicago, IL

oskaras Klinka, Vernon Hills, IL

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 42 išsprendė ir 
mums atsa kymus at siun tė: Dalia Auštrienė, Braintree, MA

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

ĮVAiRūS

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996.

� Moteris ieško vaikų priežiūros darbo. Bui-
tinė anglų kalba, turi automobilį. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 708-752-3268. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Tel. 630-240-8237.

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-387-7232.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Galimi pakeitimai. Legalūs dokumentai,
nevairuoja. Buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-506-4479. 

� Galiu nuvežti į parduotuves, pas gydyto-
ją, oro uostą ir visur, kur reikia. Tel. 708-361-
9962.

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimų pietvakariniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232 arba 773-600-2887.
(Kęstas. )

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant šeimoje. Atlyginimas  – $2500 per
mėnesi. 

Tel. 310-962-4760, Agnė

Membership open to Lithuanians in U.S.A.
All deposits insured to $250,000 by NCUA

  

Debit Card:
  Free online banking
  Free bill pay
  Reward points
  No annual fee

MasterCard:
  9.96% rate
  Reward points
  No annual fee
  Free balance transfer

taupaboston.com
(617) 269-1450

Lithuanian Federal 
Credit Union



14 2015 KOVO 28, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Netikėti, keisti ir linksmi Velykų papročiai 

Velykų medis. Teigiama, kad įvai-
riose šalyse išplitusią tradiciją puošti
Velykų medį prieš daugiau nei 40 metų
pradėjo viena Vokietijoje, Zalfelde, gy-
venanti šeima, pavarde Kraft.

Jie 1965 metais ant kieme augusios
obels pradėjo kabinti plastikinius kiau-
šinius. Bėgant metams plastikinius
kiaušinius pakeitė dažyti tikrų kiau-
šinių lukštai. Iš pradžių puošybai nau-
dota tik keliolika kiaušinių, tačiau il-
gainiui jų skaičius vis augo ir pasiekė
net kelis tūkstančius. Šiuo metu medį
puošia apie 10 tūkst. margučių.

Nuo praėjusio dešimtmečio apie
Kraft margučių medį praneša įvairių
šalių žiniasklaida. Jo atvyksta pažiū-
rėti ir būriai žmonių.

Kada šeima pradeda puošti Vely-
kų medį, priklauso nuo orų ir Velykų
datos. Tačiau paprastai tai daroma
nuo vasario iki kovo pabaigos.

Skraidantys varpai. Prancūzijoje,
Nyderlanduose ir Belgijoje sakoma,
kad bažnyčios varpai kelioms die-
noms išskrenda į Romą ir grįžta atgal
tik Velykų rytą. Jie parskraidina mar-
gučių ir šokoladinių kiškių – panašiai
kaip Kalėdų Senelis. 

Ši tradicija galėjo atsirasti dėl to,
kad likus kelioms dienoms iki Velykų
bažnyčių varpai neskamba – gedima
nukryžiuotojo.

Nyderlanduose ir Belgijos Fland-
rijos regione sakoma, kad varpai iš-
skrenda Velykų išvakarėse. Tuo tapu
Prancūzijoje ir prancūziškai kalban-
čioje Belgijos dalyje teigiama, kad var-
pai išskrenda į Romą Didįjį Ketvirta-
dienį.

￼
Velykos Haityje – katalikų ir
vudu tradicijų mišinys

Bermudai
Didįjį penktadienį bermudai šven-

čia laidydami savo pagamintus aitva-
rus ir valgydami mentės pyragą. Tai be
galo spalvinga ir nuotaikinga šventė
paplūdimyje. 

￼Pagal jų legendas, aitvarų laidy-
mo paprotys per Velykas atsirado po to,
kai vienas mokytojas nesugalvojo, kaip

,,Gombey” šokėjai Bermudų paplūdimyje
Vida Press nuotr.

Skirtingos pasaulio šalys turi savo tradicijas ir papročius pa-
sitikti pavasario šventę – Velykas. Vieniems tai yra susi-
kaupimas ir laikas leidžiamas kalnuose, kur atrandama ra-

mybė. Kiti jas pasitinka su trenksmu, grodami būgnais, pūsda-
mi trimitus ir kitaip triukšmaudami ištisą savaitę.

Tradicija puošti Velykų medį prieš daugiau nei 40 metų prasidėjo  Vokietijoje. AP nuotr.

tinkamai paaiškinti savo mokiniais
Kristaus prisikėlimą. Pedagogas ėmė-
si tokių priemonių: pagamino kryžių
primenantį aitvarą ir demonstravo,
kaip jis kyla, sugretindamas tai su
Kristaus atgimimu. Aitvarus jie ga-
mina iš spalvoto popieriaus su uode-
gomis, medžio ir geležies.

Norvegija
Norvegai turi tradiciją, vadina-

mą Velykų nusikaltimas. Šventės laiko -
tarpiu gyventojai skaito detektyvines
knygas, žiūri kriminalinius serialus,
rodomus per nacionalinę televiziją.
Būtina sąlyga norvegams – kelioms die-
noms pabėgti į kalnus ir ten sutikti
šven tes. 

Europa
Šiaurinės Europos šalys paruošia

didelius laužus, kurie yra vadinami Ve-
lykų laužai. Jie yra deginami Velykų
sekmadienį ir pirmadienį. Yra skir-
tingų pasakojimų apie tų laužų reikš-
mę.

Vieni teigia, kad jie byloja pava-
sario pergalę prieš žiemą. Ugnis reiš-
kia šviesą ir pasibaigusias žiemos niū-
ras ir tamsias dienas. Šių dienų gy-
ventojai teigia, kad laužai yra puiki
priemonė bendruomenėms susiburti ir
pabūti kartu. Prie laužų žmonės valgo
užkandžius  bei mėgaujasi įvairiausiais
gėrimais.

Pagal internetinę  žiniasklaidą

Norvegija Vida Press nuotr.

Velykų laužai Scanpix nuotr.
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PeTKUS & Son
FUneRAL DiReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

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

Velykų varpams skambant

Draugo fondo direktorių taryba sveikina visus Draugo fondo narius, gar-
bės narius, rėmėjus ir visus ,,Draugo” skaitytojus su Kristaus Prisi-
kėlimo švente  ir linki visiems naujų dvasios polėkių, su pavasariu at-

gimstančios kūrybinės nuotaikos ir daug saulėtų dienų asmeniniame gyve-
nime.

Pavasarinis Draugo fondo lėšų telkimo vajus sėkmingai didina Drau go
fondo kapitalą, kurio investavimo palūkanos tenkina ,,Draugo” leidybos po-
reikius.

Džiugu, kad į Draugo fondą įsitraukia  vis nauji nariai ir rėmėjai, bet dar
daug ,,Draugo” skaitytojų pavardžių nėra Draugo fondo narių ar rėmėjų są-
rašuose, nors jie daug me tų prenumeruoja ir skaito laikraš tį.

Tad norisi palinkėti, kad Prisi kėlimo varpų gaudesys prižadintų ir tuos
,,Draugo” skaitytojus, kurie dar neatsiliepė į Draugo fondo pavasario vajų.
Visiems jau atsiliepusiems taria me  didelį velykinį ačiū.  Tegul šios Velykos
pripildo mūsų širdis troškimo gyventi prasmingai, gyventi tarnaujant kiek-
vienam žmogui, gyventi aukos dvasia.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300-250-200 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

iš viso 7,000 dol., Cleveland, OH
Raimonda Apeikytė, garbės

narė, iš viso 6,160 dol., Los Angeles,
CA

Marytė Vizgirdienė, garbės narė,
iš viso 3,300 dol., Putnam, IL

Su 100 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,

garbės nariai, iš viso 2,620 dol., West-
lake, CA

Birutė Prasauskienė, garbės
narė, iš viso 2,050 dol., Lomita, CA

Dr. Antanas Sužiedelis, garbės
narys, iš viso 1,875 dol., Annapolis,
MD

Džiugas ir Dalia Staniškiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,600 dol., Mace-
donia, OH

Irena Raulinaitienė, garbės narė,
iš viso 1,550 dol., Glendale, CA

Algis ir Vaida Mikuckiai, garbės
nariai, iš viso 1,425 dol., Glendale, CA

Antanas ir Danutė Bobeliai: gar-
bės nariai, iš viso 1,400 dol., Massa-
pequa Park, NY

Vytas Petrulis, garbės narys, iš
viso 1,315 dol., Commerce Twp. MI

Karolis ir Algimantas Drusei-
kiai, garbės nariai, iš viso 1,200 dol.,
Rochester, NY

Vitalis ir Nijolė Lembertai, gar-
bės nariai,  iš viso 1,000 dol., Santa
Monica, CA

Feliksas Rekus, iš viso 850 dol.,
Durham, NC

Mindaugas ir Lydia Griauzdės, iš
viso 700 dol., Riverside, IL

Aldona Čingienė, iš viso 540 dol.,
Los Angeles, CA

Janina Čekanauskienė, iš viso
400 dol., Westlake Village, CA

Ona Keraminienė, iš viso 400 dol.,
Rockford, IL

Vytautas Burkūnas, iš viso 330
dol., Webster, NY

Tomas Mikuckis, iš viso 200 dol.,
Boston, MA

Liuda Avižonienė, iš viso 200 dol.,
Park City, UT

Su 60-50 dolerių:
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 2,900 dol., Gurnee,
IL

Stanislava Cibienė, garbės narė,
iš viso 1,050 dol., Lynbrook, NY

Ramunė Kubiliūtė, garbės narė,
iš viso 1,005 dol., Evanston, IL

Viktoras ir Ramutė Aidžiai, iš
viso 870 dol., Bethesda, MD

Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš
viso 655 dol., Cos Cob, CT

Rūta Penkiūnaitė, iš viso 760 dol.,
Burke, VA

Birutė Kliorė, iš viso 370 dol., Pa-
sadena, CA

Vilimas ir Bronė Višniauskai, iš
viso 215 dol., Gardner, MA

Rimtautas Dabšys, iš viso 210
dol., Los Angeles, CA

Lilija Jasaitė, iš viso 150 dol., Pa-
los Hills, IL

Živilė Gimbutaitė, iš viso 140 dol.,
Lucerne Valley, CA

Rimantas ir Danguolė Mackevi-
čiai, iš viso 130 dol., Palos Hills, IL a.
a. mamyčių Veronikos ir Petronėlės
atminimui

Dana Pascoe, iš viso 100 dol., San-
ta Monica, CA 90402

Danutė Baltutis, iš viso 50 dol.,
Los Angeles, CA

Su 30-25-20-15 dolerių:
Aldona Prapuolenytė, garbės

narė, iš viso 1,990 dol., Putnam, CT
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,545 dol., Le-
mont, IL

Kęstutis ir Vitalija Kebliai, iš
viso 731 dol., Baton Rouge, LA

Kazys ir Liolė Kizlauskai, iš viso
175 dol., West Bloomfield, MI

Vida Bučmienė, iš viso 110 dol.,
Cleveland, OH

Jonas ir Rasa Vazbiai, iš viso 72
dol., Mahwah, NJ

Regina Palubeckienė, iš viso 55
dol., Canton, MA

Adelė Rysavy, iš viso 70 dol., Jack-
son Hts., NY

Aldona Venckūnas, iš viso 30 dol.,
Santa Monica, CA

DRAUgo FoNDAS

Draugo fondo pavasario vajaus  įnašai

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams

www.draugofondas.org

Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės bažnyčia 
(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL,  60558)

PAMALDŲ TVARKARAŠTiS

Kovo 29 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Verbų (Palmių)
Sekmadienio pamaldos su Šv. Vakariene;
Balandžio 3 d. penktadienį, 5:30 val. p. p. – Didžiojo
Penktadienio pamaldos su Šv. Vakariene;
Balandžio 5 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – Prisikėlimo – Šv.
Velykų pamaldos ir Sekmadieninė mokyklėlė.

Laukiame visų!

Velykų tvarkaraštis 
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje
(9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453)

PAMALDŲ TVARKARAŠTiS

Kovo 29 d. – Verbų sekmadienis
11 val. r.  lietuviškos pamaldos su Šv. Komunija
Balandžio 3 d. – Didysis Penktadienis
4:30 val. r. lietuviškos Didžiojo Penktadienio pamaldos su Šv.
Komunija
Balandžio 4 d. – Šeštadienis 10:30 val. r. margučių ieškojimas
sekmadieninės mokyklėlės vaikams 
Balandžio 5 d. –Velykų sekmadienis
8 val. r. bendros Prisikėlimo pamaldos, dalyvaujant chorui ir
solistams; Velykiniai pusryčiai
10:30 val. r. lietuviškos Velykinės pamaldos su Šv. Komunija
Balandžio 7 d. – Antradienis  
12 val. p. p. Velykinės pamaldos ,,Spindulėlio” vaikams ir
tėvams

Čikagos Lietuvių tauto-
dailės institutas kviečia
aplankyti Margučių pa-
rodą, kuri veiks Tautodai-
lės galerijoje, Lietuvių dai-
lės muziejuje Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte nuo
kovo 28 d. iki balandžio
19 d. Parodą apžiūrėti ga-
lite šeštadieniais nuo 9
val. r. iki 2 val. p. p. ir sek-
madieniais nuo 11 val. r.
iki 2 val. p. p.
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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

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Didžiąją savaitę išeis dvi ,,Draugo” lai-
dos – antradienio ir šeštadienio.

� Š. m. balandžio mėn. 19 d. skelbtas Lie-
tuvos Dukterų draugijos metinis veiklos su-
sirinkimas neįvyks. 

� Nuo kovo 28 d. iki balandžio 19 d. Tau-
todailės galerijoje, Dailės muziejuje, PLC Le-
monte veiks ,,Margučių” paroda. Kviečiame
užsukti į parodą ir pasidžiaugti meniškais
margučiais bei jų rinkiniais.

� Kovo 28 d., šeštadienį, 7 val. v. ,,Sielos”
galerija PLC Lemonte kviečia į iš Texas vals-
tijos atvežamą parodą ,,Tapyba be teptuko”.
Jos autorė – a. a. Liucija Viliūnaitė-Tijūnė-
lienė kūrė meną iš džiovintų augalų. 40 proc.
surinktų lėšų bus paaukota organizacijai ,,Vai-
ko vartai į mokslą”. Atvykite, prisidėkite, švęs-
kite Gavėnią kartu. Paroda vyks iki balandžio
12 d.

� Kovo 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Lie-
tuvių dailės muziejuje Lemonte – knygos
,,Concise Encyclopaedia of Lithuanian Mi-
nor” sutiktuvės. Leidinį pristatys adv. Donatas
Januta.

� Verbų sekmadienį, kovo 29 d., po šv. Mi-
šių Jėzuitų koplyčioje, Jaunimo centro mo-
terų klubas visus kviečia į Centro kavinę prie-
švelykiniams pusryčiams. Pusryčių kaina –
20 dol. Atvykite ir paremkite Jaunimo cent-
rą.

� Kovo 29 d., sekmadienį, org. ,,Vaiko var-
tai į mokslą” kviečia narius, rėmėjus ir or-
ganizacija besidominčius į PLC vyksiantį su-
sirinkimą, kuriame bus skaitomas metinis
veiklos pranešimas. Pradžia 12:45 val. p. p.
(prieš tai kavutė). Pranešime – informacija
apie organizacijos praėjusių metų lėšų tel-
kimo bei kitus projektus, apie remiamus cent-
rus Lietuvoje bei juose dirbusias savanores
iš JAV, apie 2015 metų planus, veiklą, jau
besiruošiančius vasaros savanorius.

� Pasaulinės jaunimo dienos minėjimas Či-
kagos arkivyskupijoje drauge su arkivysku-

pu Blase J. Cupich  vyks Verbų sekmadie-
nį, kovo 29 d., 3 val. p. p. Holy Name Cat-
hedral (735 N. State Street, Chicago, IL). Šv.
Mišios bus aukojamos 5:15 val. p. p. Dau-
giau informacijos: www.yamchicago.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius  balandžio 1 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite filmą ,,The Invisible Front”
(,,Nematomas frontas”), kuriame angliškai
kalbančiam pasauliui aiškiai pristatoma lie-
tuvių partizanų rezistencinė kova. 

� Kviečiame į Kryžiaus kelią Čikagos
mies to centre Didįjį penktadienį, balandžio
3 d. Procesija prasidės 8:45  val. r. „Daley
Plaza” aikštėje ir pasibaigs apie pietus
„Ho ly Name” katedroje. Procesijos stotelių
metu bus giedama, klausoma apmąstymų ir
Šv. Rašto skaitinių. Informacija: www.wayoft-
hecrosschicago.org

� Balandžio 5 d., sekmadienį, 9 val. r. Pri-
sikėlimo šv. Mišias Šv. Antano bažnyčioje, Ci-
cero (50 Ave. ir 15 St.) atnašaus kun. An-
ta nas Gražu lis, SJ, giedos parapijos cho ras.

� Balandžio 11 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
South Pulaski Road, Chicago, IL) muziejaus
Moterų gildija rengia Tony Mankaus knygos
,,Where Do I Belong? – An Immigrant’s Quest
for Identity” pristatymą. Popietę ves adv. Alek-
sandras Domanskis. Bus vaišės, skambės
muzika.

� Balandžio 12 d., sekmadienį, 9 val. r. Šv.
Antano bažnyčioje Cicero šv. Mišias atnašaus
kun. Antanas Gražulis, SJ. Po šv. Mišių – At-
velykio pusryčiai. Visi kviečiami ir laukiami.

� Balandžio 12 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro (PLC) moterų
renginių komitetas kviečia visus į Atvelykio
vaišes PLC didžiojoje salėje. Skanių patie-
kalų įvairovė, meninė programa ir jaukus ben-
dravimas. Pasiteirauti galite PLC raštinėje tel.
630-257-8787.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Sister Dorothy
Dempsey $25, Marytė Viz gir dienė $100, Tomas ir Daiva Gaida mavičiai
$100, Raminta Marcher tie nė ir Teodoras Rudaitis $120, „Li thuanian
Craftman Club” (Vytenis Kir velaitis) $100; tęsiant metinę 3 vaikų paramą dr.
Rimvydas ir Regina Šliažai $1,080. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight orphan
Aid”), 414 Free hauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paš-
tas: indretijunelis @sbcglobal.net


