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pradėjo savo kelionę po
JAV (p. 14)

Sveiki sulaukę šv.Velykų!

Vytautas Greičius.

Praha, balandžio 9 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus, Prahos pilyje susitikęs su Čeki-
jos prezidentu Vaclav Klaus, išreiškė
įsitikinimą, kad Lietuva tarptauti-
nėse organizacijose turi gerą draugą
– Čekiją, kuri, kai reikia, nebijo pa-
sakyti tiesų žodį. V. Adamkus Čekijo-
je, šį pusmetį pirmininkaujančioje
Europos Sąjungai (ES), vieši su vals-
tybiniu vizitu.

Susitikime Lietuvos ir Čekijos
prezidentai pabrėžė, kad Lietuvą ir
Čekiją sieja tvirti ir draugiški ryšiai
ekonomikos, kultūros ir politikos sri-
tyse, darbas ES bei dalyvavimas
NATO tarptautinėse misijose.

,,Mūsų bendradarbiavimas ES su
tokiomis šalimis kaip Čekija suteikia
stiprybės ir padeda ieškoti bendrų
sprendimų susiklosčius sudėtingai
padėčiai”, – sakė Lietuvos vadovas.

V. Adamkus padėkojo už Čekijos
paramą Lietuvos nuomonei aukščiau-
sio lygio forumuose. Kaip ypatingą
laimėjimą V. Adamkus iškėlė NATO
viršūnių susitikime priimtą nutarimą
skirti daugiau dėmesio NATO pasie-
nio šalims ir taip užtikrinti jų didesnį
saugumą – atitinkamų planų rengi-
mą, pratybas bei mokymus.

Aptardamas ES galimybes, Lie-
tuvos vadovas pažymėjo, kad Rytų ir
Vidurio Europos šalims reikia stip-
rios, vieningos ir veiksmingos ES, ku-
ri įsiklausytų į visų interesus.

Susitikime buvo kalbama apie
energetinio saugumo problemas. Lie-
tuvos vadovas ypač įvertino ES finan-
savimą Baltijos šalių elektros jung-
čiai su Švedija. ,,Tai greičiausia prie-
monė, padėsianti spręsti Baltijos val-
stybių energetinę atskirtį. Šiuo metu
įtemptai dirbame su Latvija ir Švedi-
ja dėl šio projekto praktinio įgyvendi-
nimo”, – sakė V. Adamkus.

Lietuvos ir Čekijos vadovai taip
pat aptarė gegužės mėnesį įvyksiantį
ES ir Rusijos vadovų susitikimą, ku-
riame V. Klaus dalyvaus kaip ES pir-
mininkaujančios šalies vadovas.

Čekijos ir Lietuvos nuostatos iš-
siskyrė tik dėl Guantanamo kalinių
priėmimo. Čekija nenori priimti
Guantanamo kalinių, po susitikimo
su Lietuvos prezidentu pareiškė Če-
kijos vadovas Vaclav Klaus.

,,Čekijos vyriausybės ir mano
nuomone, mes nenorime Čekijos Res-
publikoje tokių kalinių”, – atsakyda-
mas į žurnalistų klausimus sakė V.
Klaus.

Kalinių iš Guantanamo jau pa-
reiškė nepriimsiančios ir Austrija,
Švedija, Nyderlandai bei Lenkija.

Lietuva vasario 5 d. gavo prašy-
mą priimti 2 sulaikytuosius Guanta-
namo kalinius. Nepatvirtintomis ži-
niomis, minėti asmenys – uzbekų
tautybės. Vasario pradžioje Preziden-
tūroje vykusio Valstybės gynimo tary-
bos (VGT) posėdžio metu Užsienio

Prezidentas kreipiasi î KT

Praėjusios kadencijos Seimas jau
2 kartus balsavo ir 2 kartus atmetė
prezidento dekretą dėl V. Greičiaus
atleidimo iš LAT vadovo pareigų.
Prezidentas yra pasirašęs trečiąjį
dekretą dėl LAT pirmininko atleidi-
mo, jam po pateikimo pritarta, liko
svarstymo ir priėmimo stadijos.

Seime prisiekus LAT teisėju pa-
skirtam Egidijui Baranauskui, suda-
rytas visas LAT teisėjų korpusas. Pa-
gal Konstituciją tik paskyrus visus
LAT teisėjus galima skirti jo pirmi-
ninką, kurį 5 metams skiria ir atlei-
džia Seimas prezidento teikimu.

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Seimui delsiant prezidento V. Adam-
kaus teikimu atleisti kadenciją baigu-
sį Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT)
pirmininką Vytautą Greičių pasibaigus
kadencijai, valstybės vadovas kreipiasi
į Konstitucinį Teismą (KT).

Prezidentas pasirašė dekretą,
kuriuo kreipiasi į KT prašydamas iš-
aiškinti KT 2006 m. gegužės 9 d. nu-
tarimo nuostatas dėl LAT pirminin-
ko ir skyrių pirmininkų atleidimo,
pasibaigus jų įgaliojimų laikui.

Prezidentas dekrete teigia, kad
Seimo nariai, gavę prezidento teiki-
mą dėl LAT pirmininko ir skyriaus
pirmininkų atleidimo, privalo įsiti-
kinti, kad šių pareigūnų paskyrimo į
pareigas laikas yra tikrai pasibaigęs,
ir pripažinus, kad ši faktinė aplinky-
bė yra tikrai įvykusi, – juos atleisti.

Tačiau nuo 2008 m. liepos mėn.
Seime besitęsiantis LAT pirmininko
atleidimo procesas atskleidžia, kad
esama abejonių dėl tokios konstitu-
cinės doktrinos sampratos.

Tuo tarpu valdantieji užsimena,
kad LAT pirmininko klausimas gali
būti sprendžiamas jau su naujuoju
prezidentu.

V. Adamkus: Lietuva turi draugâ – Çekijâ

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Savarankiškai prezidento rinkimuo-
se išsikėlusiai Kazimirai Prunskienei
užteko parašų kandidatuoti į prezi-
dentus.

Įstatymas jų reikalauja 20 tūkst.
K. Prunskienė Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) įteikė 25 tūkst. pa-
rašų. VRK pirmininko pavaduotojo
Pavelo Kujalio teigimu, išbraukus
netinkamus parašus paaiškėjo, kad
K. Prunskienė nedideliu, apie 400
parašų skaičiumi peržengė 20 tūkst.
ribą. K. Prunskienė įregstruota kan-
didate į prezidentus.

K. Prunskienė – paskutinioji,
kuri papildys kandidatų į preziden-
tus sąrašą, kuriame šiuo metu yra 6
asmenys. Kandidatais į prezidentus
VRK jau registravo savarankiškai
rinkimuose dalyvaujančią euroko-
misarę Dalią Grybauskaitę, Darbo
partijos kandidatę Loretą Grauži-
nienę, Socialdemokratų partijos
vadovą Algirdą Butkevičių, partijos
,,Tvarka ir teisingumas” iškeltą kan-
didatą Valentiną Mazuronį, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos vadovą Valde-
marą Tomaševskį bei savarankiškai
rinkimuose dalyvaujantį atsargos
brigados generolą Česlovą Jezerską.

Lietuvoje pradeda veikti pilieti-
nės žurnalistikos tinklalapis Prezi-
dentoRinkimai2009.lt, nušviesiantis
2009 m. prezidento rinkimus. Pag-
rindinis projekto tikslas – kiekvie-
nam Lietuvos piliečiui suteikti gali-
mybę tapti šių rinkimų žurnalistu ar
kritiku ir sužadinti šalies visuome-
nės susidomėjimą rinkimų eiga bei
skatinti norą balsuoti. Projekto auto-
riai – JAV Harvard ir Vilniaus uni-
versitetų 5 absolventų grupė.

Čekijos prezidentas Vaclav Klaus.
SCANPIX nuotr.
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reikalų ministerija buvo įpareigota
tartis šiuo klausimu su JAV ambasada.

V. Ušackas yra sakęs, kad minėti
2 kaliniai nekelia grėsmės Lietuvos
nacionaliniam saugumui. Jo teigimu,
bus svarstoma galimybė suteikti
jiems politinį prieglobstį. Pasak mi-
nistro, derybos su JAV bus dvišalės,
tačiau ketinama atsižvelgti ir į bend-
rą ES nuostatą šiuo klausimu.

K. Prunskienei
užteko paraš¨



2 DRAUGAS, 2009 m. balandžio 11 d., šeštadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Kaip ir visos didžiosios lietu-
vių šventės – šv. Kūčios, šv. Kalė-
dos, Joninės, taip ir šv. Velykos yra
šventė, kuri apjungia krikščio-
niškąjį tikėjimą su senuoju lietu-
vių tikėjimu, tradicijomis. Todėl
per šv. Velykas ne tik švenčiame
Kristaus prisikėlimo ir jo žengi-
mo į dangų šventę, bet ir nekan-
triai laukiame gamtos atgimimo.
Ne tik einame į bažnyčią, o Ve-
lyknakčio nakties tamsoje su už-
degtomis žvakėmis švenčiame
iškilmingos „nakties, šviesesnės
už dieną” liturgiją, bet ir dažo-
me margučius, žaidžiame įvai-
rius žaidimus. Šią dermę užtiksi-
me kiekvienuose lietuvių namuo-
se – ir poezijoje. Kad ir šiame į
redakciją atskriejusiame Nijolės
Laukavičienės posme: ,,Dieve,
prisikėlei – tad ir mus prikelki/
Dirbti ir gyventi vardan Lietu-
vos./ Tavo Viešpatijoje neregėta
šventė –/ Tau margučiai rieda
kiekvienuos namuos!

Linksmų šv. Velykų!
Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Sibiro kankinė Adelė Dirsytė
mūsų maldose ir veikloje

Laikas registruotis
vasaros stovykloms

Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų

stovykla liepos 5-15 d.

Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 15-26 d.

Sendraugių stovykla
liepos 26-rugp. 2 d.

Visa informacija:
www.ateitis.org

Giedokime
Prisikėlusio

Kristaus garbei

Sibiro kankinės Adelės Dirsytės kančios kelias nėra pralenkiamas, o
mums, ateitininkams, ypač įsidėmėtinas. 1946 metais ji buvo sovietų
valdžios nuteista už veiklą ateitininkų pogrindyje Vilniuje, globojant

ateitininkišką jaunimą. O jos galutinė auka Sibire — auka už visą tautą.

Adelė Dirsytė gimė 1909 metais balandžio 15 d. Šėtos parapijos ribose,
Lietuvoje. Šįmet švenčiame šimto metų sukaktį nuo jos gimimo.

Trys pagrindiniai renginiai
LIETUVOJE

Adelės Dirsytės paskelbimo Palaimintąja byla buvo pradėta Kauno ar-
kivyskupijoje 2000 metais. Kaune įvyks pats pirmasis minėjimas balandžio
19 d. su šv. Mišių auka Kauno arkikatedroje, po jų vyks akademinė progra-
ma. Vilniuje Sibiro kankinė bus prisiminta šv. Mišių auka ir minėjimu
balandžio 25 d. A. Dirsytės tėviškėje, Šėtoje, pamaldos ir minėjimas rengia-
mas balandžio 26 d.

ŠIAURĖS AMERIKOJE
2009 m. paskelbti A. Dirsytės jubiliejiniais metais

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba šiuos metus paskelbė Adelės Dir-
sytės gimimo šimtmečio jubiliejiniais metais. Mes, ateitininkai, negalime
užmiršti: 1) kad ji yra rinktinė ateitininkė, nuteista už veiklą tarp mūsų ir
2) kad ji paaukojo savo gyvybę už visą mūsų tautą — jos dvasinę gerovę. Jei
mes neišnaudosime šio šimtmečio progos, kitos progos gal ir nebesulauk-
sime. Tad vienijamės su ja maldoje ir veikloje.

ČIKAGOJE

• Šeštadienį, gegužės 2 d., 8 val. ryto Palaimintojo arkivysk. Jurgio
Matulaičio misijoje, — šv. Mišių auka ir rožinis su Adele Dirsyte.

• Sekmadienį, balandžio 19 d., 9 val. ryto — šv. Mišių auka su Adele
Dirsyte Cicero Šv. Antano bažnyčioje.

• Sekmadienį, balandžio 19 d., 10:30 val. ryto — šv. Mišių auka su
Adele Dirsyte Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette
Park, Čikagoje.

• Trečiadienį, balandžio 22 d., 9:30 val. ryto — A. Dirsytės gimimo
sukakties paminėjimas Ateitininkų namuose, Lemonte; ir šv. Mišių
auka; aukojama už jos paskelbimą Palaimtąja.

INDIANA

Indianos Lietuvos Vyčiai jau paminėjo Adelę Dirsytę š. m. vasario 16 d.
minėjime.

KANADOJE

Wasagos Šiluvos būrelis Kanadoje prisimena ir meldžiasi už A. Dirsytės
paskelbimą Palaimintąja jos jubiliejaus laikotarpiu.

LOS ANGELES

Los Angeles ateitininkai žada surengti A. Dirsytės paminėjimą savo
metinėje šventėje.

Tikimasi, kad ir kiti ateitininkų vienetai tai taip pat galėtų padaryti.
Galima ją prisiminti viešuose birželio išvežimų Sibiran minėjimuose. Be to,
jos jubiliejiniai metai tęsis iki šių metų galo.

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas,
A. Dirsytės veiklos skatintojas

Velykos šiais metais yra labai
arti Sibire nukankintos ateiti-
ninkės Adelės Dirsytės šimtojo

gimtadienio, balandžio 15 dienos. Jos
gimtadienis — tai pradžia gyvenimo,
kuriame ji vis ištvermingiau tiek dėl
savęs, tiek dėl kitų siekė amžinybės
Dieve. Sibire sukurtoje Velykų maldoje
ji teigė, kad prisikėlęs Jėzus pakvietė
amžinojon laimėn visus „geros valios
žmones, visus, trokštančius ir ieškan-
čius amžinybės”. Tiek veikla, tiek visu
gyvenimu siekime ir mes galutinės
ateities, kad galėtume su Adele „giedo-
ti Kristaus Prisikėlimo garbę: Garbė,
šlovė ir padėka Mirties Nugalėtojui,
Meilės Davėjui! Amen”.

Kun. Kęstutis A. Trimakas,
Š. Amerikos ateitininkų tarybos

dvasios vadovas

Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jaunutės susirinkimo metu. Iš k: Lora Banėnaitė, Emilija Kuneckaitė, Gabrielė
Schneider, Tessa Papartytė ir Stefutė Rekašiūtė. Dainos Čyvienės nuotr.
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BENEDIKTAS XVI: 
„KUO LABIAU ŠVĘSKIME

VELYKŲ TRIDIENĮ”
Iš eilės dešimtojoje šių metų ben-

drojoje audiencijoje Šventasis Tėvas
visą katechezės dėmesį skyrė Velykų
tridienį Bažnyčios švenčiamiems iš-
ganymo slėpiniams, Kristaus įvykdy-
tiems paskutinėmis žemiškojo gyve-
nimo dienomis. Bendroji audiencija,
esant palankiam orui, vyko po atviru
dangumi Šv. Petro aikštėje, o po ilges-
nės pertraukos trečiadienio bendrojo-
je audiencijoje, tarp maždaug 15 tūk-
stančių maldininkų iš įvairiausių pa-
saulio kraštų, dalyvavo ir grupė mal-
dininkų iš Lietuvos.

Didžiojo tridienio įvykiai leidžia
mums pasinerti į svarbiausius išga-
nymo istorijos įvykius ir atverti širdis
geresniam supratimui tos neįkaino-
jamos dovanos, kuri yra Kristaus
aukos mums laimėtas išganymas.

Koks nepaprastas, o kartu stulbinan-
tis šis slėpinys, – kalbėjo Benediktas
XVI. – Jėzus, nors ir būdamas Dievu,
nenorėjo pasilaikyti dieviškos galios
vien tik sau, jis nenorėjo savo dievys-
tės, šlovės ir galios panaudoti kaip
pergalės ir atstumo nuo mūsų ženklą.
Kaip tik atvirkščiai, jis ištuštino save,
prisiimdamas varganą ir silpną žmo-
gaus būklę.

Iki galo kraštutinis dalijimasis
mūsų žmogiška prigimtimi, išskyrus
nuodėme, Kristų atvedė iki pat ribos,
kuri ženklina mūsų laikinumą, t.y. iki
pat mirties. Tačiau visa tai, – tęsė
Šventasis Tėvas, – nebuvo aklo atsi-
tiktinumo vaisius, o jo laisvas apsi-
sprendimas, kilęs iš noro dosniai vyk-
dyti Dievo Tėvo išganymo planą. Visa
tai Visatos valdovas padarė iš meilės
mums: iš meilės jis panorėjo ištuštin-
ti visą save, kad taptų mums brolis; iš
meilės jis dalijosi kiekvieno mūsų,
vyro ir moters, padėtimi.

Toliau Benediktas XVI savo kal-
boje maldininkams apžvelgė pagrin-
dinių Velykų tridienio apeigų prasmę. 

Velykų tridienį įveda Didžiojo
ketvirtadienio rytą atnašaujamos iš-
kilmingos Krizmos Mišios, kurių me-
tu kunigai atnaujina šventimų dieną

duotus kunigystės įžadus. Tai proga
kunigams atnaujinti ištikimybę Kris-
tui, kuris juos pašaukė būti jo tar-
nais. Šis susitikimas Krizmos Mišio-
se, pasak popiežiaus, bus tarsi pasi-
rengimas Kunigų metams, skirtiems
garsaus Arso klebono mirties 150
metų jubiliejui. Paskutinės vakarie-
nės Mišiose Bažnyčia mini Eucharis-
tijos ir Kunigystės ir naujojo broliš-
kos artimo meilės įsakymo įsteigimą.
Duonos ir vyno pavidalais Kristus
susidabartina paaukojamu kūnu ir
praliejamu krauju. Tai visiems nau-
jos ir galutinės sandoros auka, skirta
visiems be rasinių ir kultūrinių skir-
tumų, – sakė popiežius.

Tiek Eucharistijos, tiek Jėzaus
kančios ir mirties ant Kryžiaus aki-
vaizdoje Kristaus slėpinys tampa ne-

išsemiamu žmogaus protui. Priešais
mus atsiveria kažkas, kas žmogiškai
galėtų atrodyti kaip absurdas. Tai
Dievas, kuris ne tik tampa žmogumi,
ne tik kenčia, kad išgelbėtų žmogų
prisiimdamas visą žmonijos tragedi-
ją, bet dėl žmogaus miršta.

Didysis penktadienis yra ku-
pinas liūdesio, bet drauge tai labai tin-
kama diena tikėjimui gaivinti, vilčiai
sustiprinti, kaip ir drąsai kiekvienam
imtis savo kryžių ir jį nešti nuolan-
kiai, pasitikint Dievu.

Ši viltis gaivinama Didžiojo šeš-
tadienio tyloje, laukiant Viešpaties
prisikėlimo. Tyli Didžiojo šeštadienio
malda nuves mus iki budėjimo šven-
tąją naktį, kuri yra tarsi „visų šven-
tųjų vigilijų motina”, kai suskambės
visose bažnyčiose ir bendruomenėse
džiaugsmingos giesmės, skelbiančios
Kristaus prisikėlimą. Dar kartą bus
paskelbta apie šviesos pergalę prieš
tamsą, gyvybės prieš mirtį ir Baž-
nyčia džiūgaus susitikimu su savo
Viešpačiu.

Kuo labiau švęskime Velykų tri-
dienį, – ragino popiežius, – kad dar
giliau dalyvautume Kristaus slėpiny-
je. 

,,Vatikano radijas”

Auksinis Nekaltojo
Prasidėjimo bazilikos
JAV sostinėje jubiliejus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Besiartinančių Šv. Velykų proga iš prel. Walter R. Rossi gavau ben-
dralaiškį, kviečiantį maldai ir prašantį aukų. Prelatas yra Basilica
of the National Shrine of the Immaculate Conception rektorius.

Gavęs laišką prisiminiau, kad jau kuris laikas galvojau parašyti straipsnį
apie šią baziliką. Kaip tik šįmet sukanka 50 metų nuo jos pašventinimo
1959–aisiais. Prieš metus ši bazilika buvo dėmesio centre, kai joje lankėsi
Popiežius Benediktas XVI. Tada jis tikintiesiems priminė, kad laikas,
praleistas maldoje, niekada nėra sugaištas, nesvarbu, kokios pareigos mus
iš visų pusių spaustų.

Pats bazilikos statymas prasidėjo prieš 90 metų. Šiandien ši bazilika
yra didžiausia katalikų šventovė Šiaurės Amerikoje ir viena iš dešimties
didžiausių bažnyčių pasaulyje. Sumanymas pastatyti šventovę gimė 1913
m. Kampinis akmuo buvo pašventintas 1920 m. Pagaliau, 1959 m. tūks-
tantis Kolumbo vyčių sudarė garbės sargybą pašventinimo iškilmėse atsi-
lankiusiems Bažnyčios ir pasauliečių vadovams. Tų pačių Kolumbo vyčių
pastangomis ir lėšomis buvo pastatytas bokštas, kuriame kas penkiolika
minučių skamba varpų muzika.

Ši bazilika vadinama Amerikos katalikų bažnyčia. Iš tikrųjų, taip ir
yra. Ji yra vos trys mylios nuo JAV Kapitolijaus. Bazilikos pavadinimas
paimtas iš 1847 m. Popiežiaus Pijaus IX proklamacijos, kur, JAV vyskupų
prašymu, Amerika ir jos gyventojai buvo pavesti Nekaltojo Prasidėjimo
Marijos globai.

Bazilikos 329 pėdų aukščio varpinės bokštas, matomas jau iš tolo, yra
vienas iš sostinės įžymybių. Dabartinis ir prieš jį buvęs popiežius  yra lan-
kęsi bazilikoje, tuo pabrėždami jos svarbą krašto istorijoje. Bazilikoje yra
daugybė koplyčių, specialių altorių ir mozaikų, iš kurių matyti tikinčiųjų
tautinė įvairovė. Tarp jų  yra ir vysk. Vincento Brizgio iniciatyva įrengta
Šiluvos Marijos koplyčia. Kai šiai koplyčiai buvo renkamos aukos, vienas
mano buvęs klasiokas ,,Drauge” išspausdintame straipsnyje siūlė susi-
laikyti nuo puošnios koplyčios įrengimo. Vietoj to, solidarizuojantis su
kenčiančia Bažnyčia Lietuvoje, jis siūlė numatytoje erdvėje pastatyti pa-
prastą, bet prasmingą Rūpintojėlį, su prierašu, kad Rūpintojėlis simboli-
zuoja kenčiančią ir persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje. Siūlytojo balsas liko
balsu tyruose, o Šiluvos Marijos koplyčia savo puošnumu varžosi su kito-
mis ten įrengtomis koplyčiomis.

Iki šiol bazilikoje yra palaidoti tik vieno asmens palaikai – tai vyskupo
Thomas J. Shahan iš Baltimore, kuris buvo Katalikų universiteto rekto-
rius XX a. pradžioje. Jis buvo šios bazilikos minties puoselėtojas ir pra-
dininkas. 1913 m. jis savo sumanymą pristatė Popiežiui Pijui X, kuris ne
tik planui pritarė, bet ir prisidėjo savo asmenine auka. Steigėjo manymu,
ši bažnyčia turėjo būti ne vien tik maldos namai, bet ir religinio švietimo
centras. Pagaliau, 1920 m. Baltimore kardinolas James Gibbons palaimi-
no kertinį akmenį.

Statyba vyko palaipsniui. Didžioji depresija ir Antrasis pasaulinis ka-
ras statybos darbus sustabdė. Kai statyba buvo vėl atnaujinta 1950 me-
tais, nebebuvo reikiamų lėšų užbaigti varpinės bokštą. Šventovės vadovas
kreipėsi į Kolumbo vyčių organizaciją, prašydamas surinkti reikiamas
lėšas  bokštui užbaigti. Netrukus buvo surinktas reikalingas milijonas do-
lerių. Texas valstijos Kolumbo vyčiai pasišovė surengti vajų auksui ir
brangenybėms. Gauti auksiniai žiedai, laikrodžiai, papuošalai buvo suly-
dyti, o auksas ir  brangakmeniai panaudoti sukuriant menišką kieliką. Šio
kūrinio vertė buvo įkainota apie 10,000 dol.

Bazilikos pašventinimo šv. Mišios, laikytos New York miesto kardino-
lo Francis J. Spellman, įvyko 1959 m. lapkričio 20 d. Ta proga Vatikano
atstovas perdavė popiežiaus Jono XXIII žodį, kuriame jis džiaugėsi šiuo
stebuklingu kūriniu, sukurtu drąsių ir energingų tikinčiųjų, jų dvasinės
vyriausybės pastangomis. Po ketverių metų po šių iškilmių Kolumbo vy-
čiai surinko lėšas, leidusias varpinės bokšte įrengti 56 varpų. Laikantis
viduramžių papročių, kiekvienas varpas buvo pavadintas skirtingo as-
mens vardu.

Švenčiant auksinę sukaktį, 2009 metai yra paskelbti bazilikos jubi-
liejiniais metais. Visi piligrimai, apsilankę bazilikoje tarp 2008 m. lapkri-
čio  ir 2009 m. lapkričio mėnesių, gauna visuotinį atleidimą. Norint tai
gauti, reikia atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Linksmų Šventų Velykų, gerbiami ir mieli ,,Drau-
go” skaitytojai!

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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Sveiki sulaukę 
Šventų Velykų!

Džiaugsmingai švęsdami Kristaus
Prisikėlimą, vėl įsipareigokime stiprinti 

išeivijos dvasinį gyvenimą. 

Tegul mirtį nugalėjęs Kristus veda
kiekvieną�iš mūsų ir visą tautą

į naują atgimimą.

Amerikos Lietuvių
Romos Katalikų Federacija

Kun. dr. Viktoras RimšelisKun. dr. Viktoras Rimšelis, buvęs ilgametis
tėvų marijonų provincijolas ir Draugo fondo garbės
tarybos narys, sveikina „Draugo” redakciją, ben-
dradarbius ir skaitytojus ir džiaugiasi, kad „Drau-
gas” sulaukė šimto metų.

Šv. Velykų proga visiems linki džiaugsmingo
Aleliuja!

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrasLituanistikos tyrimo ir studijų centras, didžiausias
mokslinis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų,
sveikina lietuvių tautą šv. Velykų proga.

„Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, 
bet dar nepasirodė, kas būsime” (1 Jono 3:2)

Brangūs broliai ir seserys tikėjime,

Kiekvienas savo širdelėje nešiojamės trapius, labai asmeniškus
gyvenimo momentus, kurių negalime suvokti proto pagalba. Juos
mes laikome giliai širdyje, nes, jei ir pasidalintume, vargu ar kas
suprastų. Tai įvykiai, o kartais vos tik sekundės ilgumo momentai,
kurie keitė tavo gyvenimo ir minčių kryptį, pergyvenimai, kurie
skatino tavo dvasinę brandą. Kiek kartų Dievo ranka palietė tavo
gyvenimo kelią, tačiau tu visai negalvojai, kad tai Jis? Daug kartų
jau keitėsi tavo gyvenimo prioritetai, jie keisis ir toliau, kol liks tik
tai, kas tikra ir, deja,  ... ne mūsų sukurta. Nuo Šv. Krikšto valan-
dos Dievo rankos ruošia tave naujai būčiai, netgi tais momentais,
kai atrodo, kad Jis tave pamiršo. Kristaus prisikėlimas atvėrė tau
dangaus vartus, o Jo žodis ir Šventoji Dvasia ruošia tave tikėjimo
keliu pro juos įžengti. Mes matome, kas esame dabar, bet dar neži-
nome, kuo būsime, kai ši kelionė pasibaigs... „Ko akis neregėjo, ko
ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas
tiems, kurie jį myli.”(I Kor. 2:9)

Palaiminto jums dvasinio prisikėlimo ir krikščioniškų Šventų
Velykų!

Brolis Kristuje,
Kun. Liudas Miliauskas

Evangelikų liuteronų „Tėviškės” parapija

Brangūs broliai ir mielos sesės Viešpatyje,
Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Per Velykas mes ir vėl stovėsime priešais atvirą kapą ir gir-
dėsime angelų balsus skelbiančius: „Jis prisikėlė! Jėzus Kristus,
mūsų Viešpats prisikėlė!” 

Jėzaus iš Nazareto prisikėlimas aiškiai paskelbė, kad Jis yra
Kristus – visos žmonijos Viešpats, visos kūrinijos Viešpats, Amži-
nasis Dievo Žodis, kuris atėjo pas mus, kad atneštų gyvenimą ir vil-
tį, nugalėtų nuodėmę ir mirtį; kuris yra daug galingesnis, nei visi
pasaulio ekonominiai nuosmukiai kartu paėmus!

Jėzaus prisikėlimas patvirtina Jo pažadą būti su mumis, kai
mes kenčiame ir kai mes džiaugiamės; kad mes esame Jo karalystės
paveldėtojai. Išreiškime savo padėką mūsų Viešpačiui ir Gelbėtojui
už šią Gerąją Naujieną ateidami per šias Velykas prie Viešpaties
Altoriaus, Jį nuoširdžiai garbindami ir aukodami savo širdis: „Ačiū,
Viešpatie, už išganymą, kurį mes gavome per Tavo Kryžių ir Pri-
sikėlimą.” 

Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!
Dėkokime Dievui!

Dievo palaimintų Šventų Velykų!
Kunigas  Valdas Aušra,

Ziono lietuvių liuteronų parapijos klebonas

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

„Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, ateikite,
pagarbinkime jį!”

(Didžiojo penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, psl. 191)

,,Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė”, –
rašo Šv. Paulius, – o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo
galybė” (1 Kor 1:18). Pagrindinis evangelijų pamokymas apie iš-
ganymą nėra vienkartinis, kuris įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų
per Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Dievo mums pasiūlytas
išganymas rėmėsi ,,ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe” (1 Kor
2:5) visiems tikintiems per visus amžius.

2009 metai yra ypatingi lietuviams, visame pasaulyje švenčian-
tiems Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūks-
tantmetį. Kartu minime lotyniškosios krikščionybės pirmuosius
žingsnius Lietuvoje. Vokiečių rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo
analuose paminėta šventojo Brunono Bonifaco Kverfurtiečio evan-
gelizacija Lietuvoje 1009 m. Ši evangelizacija Lietuvoje nebuvo
vienakartinė, įrodo gausius Dievo palaiminimus mūsų tautai, per-
duotus per kartų kartas.

Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį savo parapijose, misijose,
lituanistinėse mokyklose, vasaros jaunimo stovyklose ir lietuvių
bendruomenėse, mums suteikiama proga liudyti bei įvertinti mūsų
tautos krikščionišką paveldą, mūsų lietuviškos tapatybės dalį. Šio
antrojo tūkstantmečio pradžioje prisiminkime Šventojo Tėvo
Benedikto XVI pamokymą, išsakytą 80 Pasaulio misijų sekmadie-
nyje: „Tebūna jums naudinga proga vis geriau suvokti, kad liudyti
meilę, misijos sielą privalu visiems. Tarnavimas Evangelijai neturi
būti pavienio asmens nuotykis, tai laikytina bendra kiekvienos
bendruomenės pareiga.”

,,Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus
Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabar-
tinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią.
Jam šlovė per amžių amžius! Amen.” (Gal 1:3-4, 4b-5)

Jėzaus kryžius išreiškia Dievo begalinę meilę žmogui. Tai meilė,
kuri nelieka ant kryžiaus, bet yra įgyvendinta per Kristaus
prisikėlimą.

Šv. Velykų džiaugsmas ir viltis telaimina jūsų šeimas ir visas lietu-
vių parapijų bei misijų bendruomenes.

Sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja!

Prelatas Edmundas Putrimas,�
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas

užsienio lietuvių katalikų sielovadai

dr. Vytautas Bieliauskas
LTSC Tarybos pirmininkas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC Valdybos pirmininkas
dr. Robertas Vitas
Vykdomasis vicepirmininkas
Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė
Skirmantė Miglinienė
Archyvų direktorė
Jonas Tamulaitis
Budrio fotoarchyvo direktorius

Petras Petrutis
Ryšiai su visuomene
Loreta Venslauskienė
Muzikologijos archyvo atstovė
Vytas Beleška
Muzikologijos archyvo bendradarbis
Danutė Petrulytė
Redaktorė
Algis Janušas
Meno archyvo direktorius
dr.  Enata Skrupskelytė
Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbė

Išaušo jau skaisti diena,
Linksma jau siela kiekviena,
Kad Jėzus Kristus Viešpats mūs,
Sutramdė piktojo siekius.
Aleliuja!

Todėl ir mes dėkokime,
Aleliuja giedokime,
Jis prisikėlė iš mirties
Paguodai, atgaivai širdies.
Aleliuja!
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Praeičiai lieka patirtis, o ateičiai – viltis
,,Tėviškės žiburiams” – 60 metų

RAMÙNÈ
SAKALAITÈ-JONAITIENÈ

Šiemet švenčiame ,,Tėviškės ži-
burių” – Kanados ir visai išeivijai
skirto savaitraščio – 60 metų gyvavi-
mo sukaktį. Įdomu prisiminti laik-
raščio steigimo aplinkybes ir pagerbti
jo steigėjų pastangas.

Po Antrojo pasaulinio karo Ka-
nadon, o ypač Torontan, iš Vokietijos
stovyklų suvažiavo vadinamieji ,,dy-
pukai”. Tuometinė imigrantų banga
entuziastingai jungėsi į jau veikian-
čias lietuviškas organizacijas ir kūrė
naujas. Torontas tuo metu tapo bene
veikliausias Kanados lietuvių telki-
niu, ir visoje Ontario provincijoje kū-
rėsi atskiri telkiniai su savo organiza-
cijomis, kurioms irgi reikėjo pasidali-
jimo informacija priemonių. Anuo
metu (1949 m.) tiek Kanadoje, tiek
Amerikoje apystipriai reiškėsi komu-
nistinė, socialistinė ir liberali išeivijos
spauda, kurioje buvo daug idėjinio
vienašališkumo. Montrealyje leidžia-
ma ,,Nepriklausoma Lietuva” apsiri-
bojo tik vienos grupės nuomonių reiš-
kimu, o didžioji lietuviškos visuome-
nės dalis pasiliko be spausdinto žo-
džio. Bendruomeninio pobūdžio orga-
nizacija, veikusi visame krašte, per-
siorganizavusi į Kanados lietuvių są-
jungą, taip pat pasiliko už minėto
laikraščio ribų. Pasirodė šapirogra-
fuotas biuletenis, KLS Centro valdy-
bos leidžiamas, tačiau jis tarnavo tik
tai organizacijai ir platesnių uždavi-
nių nepajėgė atlikti. Visos aplinkybės
vedė į naujo laikraščio steigimą.

1949 m. rugsėjo 24 d. Toronte Šv.
Jono Krikštytojo lietuvių parapijos
klebonijoje buvo sušauktas pasitari-
mas Kanados lietuvių spaudos reika-
lu. Pasitarime dalyvavo 16 asmenų.
Išklausius išsamaus pranešimo šiuo
klausimu, po ilgesnių diskusijų ir
daugelio įvairių pasisakymų, nutarta
leisti savaitraštį Toronte, priimta ir
naujojo laikraščio linija. Naujam dar-
bui pradėti išrenkama septynių as-
menų komisija, pavadinta Kanados
lietuvių katalikų kultūros (toliau KL-
KK) draugija: P. Alekna, B. Sakalas,
V. Užupis, dr. A. Juozapavičius, dr. S.
Čepas, kun. P. Ažubalis ir dr. E. Jase-
vičiūtė. Šiai komisijai pavesta galuti-
nai išstudijuoti technines laikraščio
leidimo detales, įkurti spaudos ben-
drovę akcijų pagrindais ir redaktoriu-
mi kviesti iš Montrealio dr. Adolfą
Šapoką. A. Šapoka 1949 m. lapkričio
1 d. sutiko keltis į Torontą ir jau 1949
m. Kūčių dieną Kanados lietuvius pa-
sveikino naujas laikraštis ,,Tėviškės
žiburiai”. Po pirmojo numerio, me-
tams įpusėjus, leidėjai suprato, kad
nei prenumerata, nei skelbimai nega-
lės ,,Tėviškės žiburių” leidimo išlaidų
padengti. Prašyta aukų iš kitų orga-
nizacijų bei apylinkių. 

Nors ir negausus laikraščio leidė-
jų būrelis buvo perskirtas į dvi dalis.
Viena, pirmininkaujama B. Sakalo, li-
ko KLKK draugijos, laikraščio lei-
dėjo, vadovybėje. Kita dalis, vadovau-
jama A. Rinkūno, ėmėsi kurti akcinę
spaudos bendrovę. Bendrovės idėja
susilaukė didelio pritarimo. Sutelk-
tomis jėgomis, administracijai ir eks-
pedicijai dirbant savanoriškai, kuk-
liai apmokant tik redaktoriaus darbą,
iki 1950 metų pabaigos pajėgta su-
kaupti per 13,000 dol., kurie išleisti
laikraščio leidimo išlaidoms padengti.

,,Žiburių” bendrovės ilgametis pirmi-
ninkas buvo A. Rinkūnas. Prisipirkta
pagalbinių įrengimų, o po kelerių
metų prieita ir prie antrojo linotipo,
šį sykį visai naujo, įsigijimo. Kun.
kleb. P. Ažubalis pastatė ir labai
pigiai išnuomavo naujas patalpas kle-
bonijos priestate. Per devyniolika
savo gyvavimo metų ,,Žiburių” spau-
dos bendrovė daug padėjo laikraščio
leidėjams, tarnavo ne tik Toronto, bet
ir tolimesnių vietovių lietuviams savo
smulkesniais spaustuvės patarnavi-
mais, o bendrovės leidykla buvo va-
dovėlių, skirtų lietuvių mokykloms,
leidimo pionierius. 

1969 m. nutarta bendrovės nebe-
plėsti nei į pilnos apimties komercinę
spaustuvę, nei į leidyklos verslą.

Spaudos bendrovės bei laikraščio lei-
dėjo KLKK draugijos sujungtos į vie-
na, ir lig šiol ,,Tėviškės žiburių” lei-
dėjas yra KLK Kultūros draugija
,,Žiburiai”. 1974 m. drauge su Šv.
Jono Krikštytojo parapija ,,Tėviškės
žiburiai” išsikėlė į vadinamą ,,Ana-
pilio sodybą” Toronto priemiestyje,
Mississaugoje, kur įsikūrė dabar dar
veikiantys: Lietuvos kankinių šven-
tovė (nebe Šv. Jono Krikštytojo) ir
parapija, Kanados lietuvių muziejus-
archyvas, įvairios salės renginiams ir
Šv. Jono lietuviškos kapinės. Netru-
kus linotipo buvo atsisakyta, įsigytos
rinkimo mašinos, o aiškintuvas –
fotografijoms perdirbti. Vėliau įsigyti
šiuolaikiniai kompiuteriai bei pro-
gramos medžiagos paruošimo dar-
bams. 

Redakcija ir talkininkai

Nuo laikraščio įsteigimo ligi savo
mirties 1961 m. kovo 9 d. ,,Tėviškės
žiburius” redagavo dr. A. Šapoka.
Nuo 1954 m. gegužės mėn. jam pra-
dėjo talkinti kun. dr. Pranas Gaida.
Mirus A. Šapokai, jis perėmė savait-
raščio redagavimą ir tą darbą dirbo
bene 45 metus. Kurį laiką kun. dr.
Gaidai talkino pedagogas žurnalistas
Antanas Rinkūnas, o nuo 1966 m.
antruoju redaktoriumi pradėjo dirbti
Vytautas Kastytis-Tvardauskas. Jis
pasitraukė 1998 m., sutrikus sveika-
tai. Prel. Gaida vyriausiu redaktoriu-
mi išbuvo iki 2008 m. Jo sveikatai
šiek tiek susilpnėjus 1988 m., jis pa-
sikvietė į talką Joną Andrulį, o jis,
savo ruožtu – Č. Senkevičių (1989
m.). J. Andrulis, Anapilio korporaci-
jos ilgametis pirmininkas ir Katalikų
centro veikėjas, 1994 m. pasitraukė iš
tiesioginio redakcinio darbo, pakvie-
tęs Ramūnę Sakalaitę-Jonaitienę,

kuri iki šiol, kartu su Česlovu Sen-
kevičiumi, redaguoja savaitraštį, o
talkininkai Gediminas Kurpis, Sigina
Katkauskaitė, Jonas Andrulis, Vincas
Paulionis paruošia įvairius nuola-
tinius skyrius. Techninė redaktorė –
Vida Tumosienė, kuriai talkina Genė
Gaižutienė. Administratorė – Aušra
Trussow, o išsiuntimo darbus savano-
riškai atlieka – Juozas Karasiejus,
Romas R. Otto ir kt.

KLKK draugijos vairą įvairiais
tarpsniais laikė Vytautas Aušrotas,
Vladas Sonda, Jonas Andrulis, Petras
Bražukas, dr. Silvestras Čepas, Ra-
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Joana
Kuraitė-Lasienė. Dabartinė KLKK
draugijos pirmininkė – Giedra Rin-
kūnaitė-Paulionienė. 

* * *
Kas ,,Tėviškės žiburius” padarė,

daugelio nuomone, pirmaujančiu
tarp laisvojo pasaulio lietuvių laik-
raščių? Redaktorius 1966 m. spalio
24 d. numeryje, skirtame 25 metų
sukakčiai pabrėžė, jog ,,Tėviškės
žiburių” kelias remiasi krikščioniškai
lietuviška tradicija, nuo amžių skati-
nusia visą mūsų tautą eiti ne mate-
rialistiniu, o idealistiniu keliu: sin-
tezės keliu, kuris neišskiria nė vienos
gyvenimo srities ar vertybės. Praei-
tyje kai kas bandė įžiūrėti ,,Tėviškės
žiburiuose” vienokį ar kitokį ,,izmą”,
vieną ar kitą politinę partiją bei ten-
denciją, bet visai be pagrindo. ,,Visa
tai TŽ yra svetima. Jų akiratis yra
žymiai platesnis – nėra suvaržytas

jokių ‘izmų’, tendencijų ar partinių
įsipareigojimų. Jiems rūpėjo ir rūpi
visas lietuviškasis gyvenimas – ir
Tėvynėje, ir išeivijoje.”

Nors ,,Tėviškės žiburius” paska-
tino gimti tam tikra įtampa Kanados
lietuviuose, ,,savaitraštis visai nepuo-
selėjo šios įtampos. Priešingai, sten-
gėsi ją nugalėti, į visus klausimus
žvelgdamas su tolerantišku objekty-
vumu ir protingu nuosaikumu. ‘Tė-
viškės žiburių’ idėjinė kryptis aiški ir
plati. Lietuviškumo neribojama kuria
nors partine tendencija, nes išeivijos
sąlygomis tai ir būtų buvę beprasmiš-
ka. Krikščioniškumo taip pat nema-
tuojama tik priklausymu specifiškai
katalikiškoms organizacijoms pagal
nelemtai pas mus susidariusią orga-
nizacinę ‘kataliko’ sąvoką. ‘Tėviškės
žiburiai’ lygiai informuoja ir apie ka-
talikiškąją organizaciją ateitininkus,
ir apie skautus, kuriuose yra ir
nekatalikų. Laikydamasis ekumeniš-
kai suvokiamo krikščioniškumo,
savaitraštis skiria vietos ir evange-
likų gyvenimui. Galima neperdėtai
sakyti: nors ir būdami krikščioniškos
dvasios laikraštis, ‘Tėviškės žiburiai’
buvo ir yra visiems atviri. Todėl tur-
būt pavyko sutelkti daug įvairių nu-
sistatymų bendradarbių.”

Prel. Gaida teisingai pabrėžė,
kad mūsų spauda remiasi ,,ne ko-
merciniu pradu, o idealizmu”, kuris
,,daug pakelia, nes neklausia, ar
laikraščio leidimas finansiškai apsi-
moka”, kuris ,,dalyką matuoja ne do-
leriu, o idėjiniu mastu”. ,,Tėviškės
žiburių” abu pagrindiniai redaktoriai
– ir A. Šapoka, ir Pr. Gaida – atėjo į
savo darbą ne kaip žurnalistai. Jie
abu – mokslo žmonės. Imdamiesi re-
daktoriaus darbo, jie ne tik savo ide-
alizmą paliudijo, bet ir tam tikra
prasme save pačius paaukojo – taip
teigė dr. Juozas Girnius ,,Aiduose”
1966 m.

Ar pajėgs ,,Tėviškės žiburiai” to-
liau žygiuoti tuo pačiu pajėgumu?
Anuomet redaktorius Gaida irgi tei-
gė, jog remiantis praeities patirtimi,
yra pagrindo manyti, kad ,,Tėviškės
žiburiai” ir toliau gyvuos su naujomis
pajėgomis, su įvairiais pakeitimais,
verčiančiais prisitaikyti prie naujų
kartų skaitytojų ir skleis tą pačią lie-
tuvišką šviesą. Taigi praeičiai lieka
patirtis, o ateičiai – viltis.

Nuotrauka iš praeities: buvę ,,Tėviškės žiburių” redaktoriai dr. Adolfas
Šapoka ir prel. dr. Pranas Gaida.

Sveikiname 
,,TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”,,TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”

leidėjus, redaktorius, 
bendradarbius ir skaitytojus

su gražia jubiliejine sukaktimi.  

,,Draugo” leidėjai, 
redakcija ir administracija
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Susir∆pinta tremtini¨ kapais

Ryga, balandžio 9 d. (BNS) –
Sprendimą, iš kurios valstybės – Lie-
tuvos ar Latvijos – nutiesti elektros
jungtį su Švedija, turės priimti Euro-
pos Komisija, pareiškė Latvijos vy-
riausybės vadovas Valdis Dombrovs-
kis, lankęsis Lietuvoje ir šį klausimą
aptaręs su premjeru Andriumi Kubi-
liumi.

,,Briuselyje šį klausimą spren-
džia aukšto lygio darbo grupė, ir mes
manome, kad sprendimą dėl to, iš ku-
rios šalies šis kabelis turi būti tiesia-
mas, reikia priimti ne politikams, o
specialistams, įvertinus technines ir
ekonomines sąlygas”, – pareiškė Lat-
vijos premjeras.

Anot jo, tai buvo aptarta su Lie-
tuvos Vyriausybės vadovu, jam buvo
išsakyta Latvijos nuostata, ir dabar
reikia laukti sprendimo iš Briuselio.

Latvijos ekonomikos ministras
Artis Kampars nesenai pareiškė, kad
Latvijai reikėtų aktyviau argumen-
tuoti, kodėl ,,Swedlink” kabelis turė-
tų būti nutiestas ne iš Lietuvos, o iš
Latvijos. 

Lietuvos energetikos viceminist-
ras Romas Švedas kovą pranešė, jog
Lietuvos ir Latvijos tarimasis, iš ku-

rios iš jų elektros kabelis bus tiesia-
mas į Švediją, turi būti baigtas iki lie-
pos 1 d., pasirašius bendrą jungčių
planą.

Tyrimą, kur – į Lietuvą ar Latvi-
ją – geriausia būtų tiesti elektros tiltą
iš Švedijos, Europos Komisijos pave-
dimu atlieka Italijos energetikos tyri-
mų ir konsultavimo bendrovė CESI.

EK yra numačiusi elektros jung-
čiai tarp Švedijos ir Baltijos šalių
skirti 175 mln. eurų. Lietuvos vado-
vai ne kartą yra pabrėžę, jog Lietuva
finansiškai pajėgi tiesti elektros tiltą
į Švediją, be to, Lietuva yra tam už
Latviją geriau pasirengusi.

Maždaug 1,5 mlrd. litų vertės
jungties su Švedija ,,Swedlink” pro-
jektą turėtų įgyvendinti Lietuvos na-
cionalinio investuotojo bendrovė
,,Leo LT”, Švedijos ,,Svenska Kraft-
nat”, taip pat Latvijos ir Estijos ener-
getikos bendrovės.

350 km ilgio, apie 700–1,000 me-
gavatų galios elektros tilto, kuris bū-
tų tiesiamas Baltijos jūros dugnu,
projekto galimybių studiją atliko Šve-
dijos bendrovė ,,Sweco Internatio-
nal”. Projektą numatoma įgyvendinti
iki 2016 metų.

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA) –
Visą balandžio mėn. ,,Baltų lankų”
knygynuose skaitytojai iki 80 proc.
pigiau gali įsigyti per 400 įvairių kny-
gų. Šios nuolaidos taikomos grožinei
suaugusiųjų, vaikų, jaunimo, akade-
minei, pažintinei ir populiariajai li-
teratūrai.

Akcijos metu J. K. Rowling kny-
ga ,,Haris Poteris ir išminties ak-
muo”, kurios Lietuvoje jau parduota
daugiau nei 60 tūkst. egzempliorių,
N. Evans knyga ,,Arklių užkalbėto-
jas” ir V. Swarup ,,Lūšnynų milijonie-
rius”, pagal kurią pastatytas filmas
šiais metais laimėjo net 8 ,,Oskarus”,

kainuoja tik po 9 litus.
Viena geriausių H. Murakami

knygų ,,Prisukamo paukščio kroni-
kos” ir aštrios tematikos politinė Ed-
ward Lucas knyga ,,Naujas šaltasis
karas” kainuoja 9,98 lito.

,,Baltų lankų” knygynų tinklui
šiuo metu priklauso 4 didžiausi kny-
gynai Lietuvoje, o bendras valdomų
knygynų plotas siekia 2 tūkst. kvad-
ratinių metrų. Visi knygynai įsikūrę
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
,,Akropoliuose”. Knygynas siūlo dau-
giau kaip 20 tūkst. skirtingų pavadi-
nimų knygų. 

Vilnius, balandžio 9 d. (Lietu-
viams.com) – Europos Komisija pa-
tvirtino atnaujintą juodąjį oro susisie-
kimo bendrovių, kurioms dėl saugos
trūkumų draudžiama vykdyti skry-
džius į Europos Sąjungos valstybes, są-
rašą. Komisija uždraudė vykdyti veiklą
6 Kazachstano oro susisiekimo bend-
rovėms, vienai oro susisiekimo bend-
rovei, kuriai oro vežėjo pažymėjimas
išduotas Tailande, dar vienam Ukrai-
nos oro vežėjui ir visiems vežėjams,
kuriems oro vežėjo pažymėjimai iš-
duoti Benine.

„Siekdama užtikrinti, kad visi or-
laiviai ir oro vežėjai atitiktų tarptauti-
nius oro susisiekimo saugos reikalavi-
mus, Komisija tęs aktyvų dialogą su vi-
sais aviacijos subjektais, – teigė už
transportą atsakingas Komisijos pir-
mininko pavaduotojas Antonio Tajani.
– Oro transporto keleiviai turi teisę
jaustis saugiai ir būti saugūs lėktuvui
pakilus.”

Naujuoju sąrašu pakeičiamas per-
nai lapkričio mėn. sąrašas. Atsižvelg-
dama į bendrą Skrydžių saugos komi-
teto nuomonę, Komisija nusprendė at-
naujinti sąrašą, jį išplėsti ir dėl saugos
trūkumų uždrausti vykdyti veiklą
šiems oro vežėjams: Kazachstano oro
susisiekimo bendrovėms „Kokshetau”,
„ATMA Airlines”, „Berkut Air”, „East
Wing”, „Sayat Air” ir „Starline KZ”,
Tailando oro susisiekimo bendrovei
„One Two Go”, Ukrainos oro susisieki-
mo bendrovei „Motor Sich Airlines”;
dėl nepalankių Tarptautinės civilinės

aviacijos organizacijos (TCAO) atlikto
patikrinimo rezultatų – visoms oro su-
sisiekimo bendrovėms, kurioms oro ve-
žėjo pažymėjimai išduoti Benino Res-
publikoje.

Komisija pažymėjo, kad Angola
padarė tinkamą pažangą įgyvendinda-
ma saugos būklės gerinimo priemones.
Vasario mėn. Indonezijoje lankęsi Eu-
ropos specialistai savo ataskaitoje nu-
rodė, kad padaryta didelė pažanga. Ko-
misija toliau glaudžiai tarsis su aviaci-
jos įstaigomis, kad per kitą Skrydžių
saugos komiteto posėdį dar kartą įver-
tintų saugos būklę.

Remiantis Komisijos sudarytu są-
rašu nuo balandžio 8 d. veiklą vykdyti
draudžiama Angolos, Benino, Pusiaujo
Gvinėjos, Indonezijos, Kirgizijos Res-
publikos, Liberijos, Siera Leonės, Sva-
zilando, Kongo Demokratinės Respub-
likos ir Gabono oro vežėjams, išskyrus
„Gabon Airines” ir „Afrijet”, kurių ke-
letui orlaivių leidžiama vykdyti veiklą;
šešiolikai pavienių oro vežėjų: Afga-
nistano „Ariana Afghan Airlines”,
Kambodžos „Siem Reap Airways In-
ternational”, Korėjos Liaudies Demok-
ratinės Respublikos „Air Koryo”, Ka-
zachstano „Kokshetau”, „ATMA Air-
lines”, „Berkut Air”, „East Wing”,
„Sayat Air” ir „Starline KZ”, Ruandos
„Silverback Cargo Freighters”, Suda-
no „Air West”, Tailando „One Two
Go”, Ukrainos „Motor Sich Airlines”,
„Ukraine Cargo Airways”, „Ukraine
Mediterranean Airlines” ir „Volare
Aviation”.

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA) –
Rusijoje suimtam omonininkui Alek-
sandr Ryžov oficialiai pateikti įtari-
mai dėl tyčinio Lietuvos pareigūnų
nužudymo.

Kaip sakė Generalinės prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo departamento proku-
roras Rolandas Stankevičius, apie
Medininkų žudynėmis įtariamam A.
Ryžov pateiktus įtarimus Rusijos
prokurorai dar sausį pranešė Lietu-
vos generalinei prokuratūrai. Rusija
kol kas dar sprendžia, ar patenkinti
Lietuvos prašymą dėl A. Ryžov eks-
tradicijos. Kitus du įtariamuosius –
Andrej Laktionov ir Česlov Mlynik –
Rusija atsisakė išduoti, pareiškusi,
jog jie yra jos piliečiai.

Kai praėjusių metų lapkričio pa-
baigoje Latvijos sostinėje buvo sulai-
kytas omonininkas Konstantin Ni-

kulin-Michailov, Lietuvos prokurorai
jau žinojo, jog Rusijoje yra sulaikytas
ir teismo sprendimu suimtas dar vie-
nas omonininkas – 39 metų A. Ryžov.
Jeigu Rusija sutiktų išduoti A. Ryžov,
jis būtų antras sulaikytas įtariamasis
Medininkų byloje.

1991 m. liepos 31 d. rytą 7 OMON
smogikai nužudė 7 tik atsikūrusios
Lietuvos sieną saugojusius policijos
ir muitinės darbuotojus. Iš sovietų
gniaužtų išsilaisvinusios Lietuvos
tarnybos neteko Mindaugo Balavako,
Algimanto Juozako, Juozo Janonio,
Algirdo Kazlausko, Stanislovo Orla-
vičiaus, Antano Musteikio ir Ričardo
Rabavičiaus.

Sunkiai sužeistas ir vienintelis
likęs gyvas Tomas Šernas prisimena
nuo miško pusės į vagonėlį įbėgantį
žmogų, šūksnius ir šūvių seriją tie-
siai pasieniečiams į galvas.

Dèl ,,Swedlink” nusprês Briuselis

Omonininkui pateikti îtarimai 

Atnaujintas juodasis oro linij¨ sâraõas

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Tremtinių kapų užsienyje priežiūros
klausimus spręs speciali darbo grupė.
Premjero Andriaus Kubiliaus potvar-
kiu sudarytai darbo grupei iki liepos
1 d. pavesta pateikti pasiūlymus dėl
lietuvių tremtinių ir politinių kalinių
kapų, kapaviečių bei paminklų užsie-
nyje priežiūros.

Darbo grupei vadovauti paskir-
tas Kultūros ministerijos sekretorius
Juozas Širvinskas, į jos sudėtį taip
pat įtraukti Užsienio reikalų ministe-
rijos, Gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro, Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento, Politi-
nių kalinių ir tremtinių sąjungos bei

Jaunimo organizacijų tarybos, kitų
visuomeninių organizacijų atstovai.

1941 m.  birželio 14 d. sovietų
okupacinė valdžia pradėjo masiškai
tremti Lietuvos gyventojus į SSRS la-
gerius ir kalėjimus. Per sovietų oku-
paciją iš Lietuvos buvo ištremta apie
150 tūkst. žmonių, nemažai jų žuvo
tremtyje nuo bado ir nežmoniškų gy-
venimo sąlygų.

Manoma, kad dėl 50 metų truku-
sios sovietinės okupacijos per trėmi-
mus, egzekucijas, kalėjimus, rezis-
tentų žudynes, priverstinę emigraciją
ir žuvusiųjų nepagimdytus vaikus
Lietuva neteko beveik milijono savo
piliečių.

,,Baltos lankos” atpigino knygas

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius,  balandžio 9 d. (ELTA) – Artėjančių šv. Velykų proga Vilniaus
mokytojų namuose atidaryta liaudies menininkės Laimos Garbulytės mar-
gučių paroda.                                                     Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Toks pasakymas reiškia ne ką ki-
ta, o tik tai, kad kol nors viena pa-
saulio šalis galės panaudoti branduo-
linį ginklą, Amerika visada galės at-
sakyti tuo pačiu. Antraip ta kita šalis
neišvengiamai taptų vyraujančia pa-
saulio jėga. Taigi jei nenusiginkluos
Amerika, to tikrai pirmoji nepadarys
Rusija ir Kinija. Ir prancūzai sunkiai
norės pasitikėti ir savo šalies saugu-
mą patikėti vien amerikiečiams, todėl
pasilaikys savąsias branduolines at-
sargas. O Britanija, žinoma, neleis,
kad vienintelė Prancūzija Europoje
galėtų tomis savo atsargomis didžiuo-
tis, tad savuosius ginklus taip pat pa-
silaikys.

Ir čia tik tos šalys, kurios savuo-
sius branduolinius ginklus gali teisė-
tai laikyti, nepažeisdamos branduo-
linių ginklų neplatinimo sutarties.
Tačiau sutarčiai nepriklausančios In-
dija, Izraelis ir Pakistanas ar Šiaurės
Korėja veikiausiai net nesileis į kal-
bas ar diskusijas dėl branduolinio nu-
siginklavimo. Taigi su tokiomis išly-
gomis, kurias pateikė JAV preziden-
tas, nusiginklavimas atrodo labai
sunkiai įmanomas.

Skeptikai mėgina sakyti, kad to-

kiais garsiais ir iškalbingais pasisaky-
mais apie visuotinį nusiginklavimą
prezidentas stengiasi iš anksto apsi-
saugoti nuo kritikos JAV atžvilgiu
per kitais metais vyksiančią konfe-
renciją, kurioje bus peržiūrimos
Branduolinio nusiginklavimo sutar-
ties sąlygos.

Branduolinės valstybės jau ne
kartą buvo kritikuotos už tai, kad
vengia išpildyti savo įsipareigojimus
pagal sutarties VI straipsnį. Pasak
kritikų, šis straipsnis aiškiai įparei-
goja šalis visiškai nusiginkluoti, tuo
tarpu pačios šalys teisinasi, sakyda-
mos, jog straipsnis jas įpareigoja pra-
dėti konstruktyvias derybas, o nusi-
ginklavimas galimas tik pasiekus
bendrą ir visuotinį susitarimą.

Pasikeitusi JAV politika tikrai
turės įtakos tiek Amerikos partnerių,
tiek ir varžovų tolesniems veiksmas,
nes mažų mažiausiai, jei ne konkre-
čiais veiksmais, tai bent žodžiais, rea-
guoti teks. Štai Britanija, nors ir ne-
paskelbė apie branduolinės progra-
mos pabaigą, greitai pranešė apie
naujosios pradžią ir pareiškė, kad ne-
atmetama galimybė ateityje sumažin-
ti jau ir taip sumažintas branduolines
atsargas.

Kinija ir Rusija kaip susitarusios
pranešė apie savo strateginių pajėgų
ir pajėgumų modernizavimo planus,
tačiau vargu ar šių dviejų šalių atve-
ju modernizacija turi tiesioginį ryšį
su branduolinio ginklo atsisakymu.

Apibendrindamas susidariusią
padėtį „Wall Street Journal” praė-
jusią savaitę rašė: „Veikiausiai ma-
noma, kad Amerikos pavyzdys turėtų
patraukti Rusiją, Šiaurės Korėją, Pa-
kistaną ir galbūt Iraną atsisakyti
branduolinių ambicijų. Tačiau vei-
kiausiai Amerikos branduolinių at-
sargų sumažinimas kiekybiniais ir
kokybiniais parametrais tik paska-
tintų šias šalis investuoti į savo bran-
duolinę sritį, nes tai būtų nepamaino-
ma proga pamėginti bent šitaip pri-
lygti galingiausioms pasaulio šalims.”

Pagal BBCNews informaciją parengė 
Lina Valantiejūtė.

Londone imigrantai reikalauja 
daugiau teisiû�

Vilnius, balandžio 9 d. (Bernar-
dinai.lt) –  Per pastaruosius 4 metus
Jungtinėje Karalystėje (JK) imigran-
tų skaičius padidėjo net 4 kartus.

Į JK pradėjus plūsti imigrantams
iš Rytų ir Vidurio Europos, kai ku-
riose šalies vietose jau trečdalį gyven-
tojų sudaro imigrantai. Britai tai lai-
ko Europos Sąjungos (ES) plėtimosi
pasekme. Senieji salos gyventojai tuo
visiškai nesidžiaugia, nes imigrantai
buvo pradėję vis garsiau reikalauti
vienodų teisių su vietos gyventojais.
Dabar, kai savo nagus vis labiau rodo
ekonominė krizė, tokių reikalavimų
sumažėjo, nes mažėjant darbo vietų
skaičiui kiekvienas atvykėlis stengia-
si išlaikyti bent tai, ką turi.

2004–2008 m. britų valstybė pri-
ėmė beveik milijoną atvykėlių. Jie
mielai ėmėsi nekvalifikuoto darbo,
kurio nenorėjo dirbti patys britai, be
to, sutikdavo dirbti už mažesnį atly-
ginimą nei vietos gyventojai. Tačiau
dabar toks milžiniškas imigrantų

skaičius jau gali sukelti neramumų,
tuo labiau, kad radikaliai nusiteiku-
sios kraštutinės dešiniosios partijos
linkusios kurstyti senųjų gyventojų
pasipiktinimą.

Naujausi statistikos duomenys
rodo, kad 2004–2007 m. šalyje sve-
timtaučių padaugėjo 21 proc., t. y.
nuo 5,2 mln. iki 6,3 mln. Tai maž-
daug tiek, kiek gyvena tokiame dide-
liame mieste kaip Birmingham.

Labiausiai vietos gyventojų su-
dėtį pakeitė lenkai, čekai, estai, veng-
rai, lietuviai, latviai, slovakai ir slovė-
nai, atvažiavę ieškoti darbo į JK po
2004 m., kai į ES buvo priimtos Vi-
durio Europos valstybės. Net du treč-
dalius atvykėlių iš jų sudaro lenkai,
dabar jau tapę trečiąja pagal dydį imig-
rantų grupe JK po indų ir airių.

Tikras imigrantų miestas yra Lon-
donas. Kas trečias jo gyventojas yra gi-
męs ne Didžiojoje Britanijoje. Kai ku-
riuose britų sostinės rajonuose atvykė-
lių gyvena daugiau nei pačių britų.

Pasaulis be branduolinio ginklo – Obama svajon∂ ar tikra viltis?
Paul Reynolds
Bernardinai.lt

Pasaulis tikrai išgirdo Prahoje
Barack Obama entuziastingu tonu
pasakytą kalbą apie branduolinį nu-
siginklavimą. Nepaisant to, kad pa-
saulis be branduolinių ginklų atrodo
dar kiek neįgyvendinama svajonė,
Obama kalbos Prahoje nederėtų nu-
vertinti iki svajonių lygmens ar pri-
skirti naiviems pasisakymams. Tokio
lygio politikai kaip JAV prezidentas,
jei kartais ir leidžia sau būti naiviais
svajotojais, tai tikrai ne sakydami
viešas kalbas daugiatūkstantinėms
minioms. Ši kalba tikrai reikšminga
dėl retorikos, kuria aiškiai mėginima
pasauliui parodyti, kad branduolinio
ginklo reikia ne bijoti, bet turėti drą-
sos jo atsisakyti. Tai akivaizdus siekis
pakeisti iki šiol įsitvirtinusią neviltį
ir nuostatą, jog nieko negalima pa-
daryti ir privalome gyventi pasaulyje
su branduolinio karo grėsme.

Nemažiau svarbu ir tai, kad savo
kalboje Obama, šalia apibendrintai
iškelto nusiginklavimo tikslo, nužy-
mėjo ir smulkesnes, bet labai aiškias
gaires, kaip tai turėtų būti daroma.

Taigi po susitikimo Londone su
Rusijos prezidentu Dmitrij Medvedev
Obama paskelbė, kad abi šalys iki
metų pabaigos sieks susitarti dėl
naujos sutarties, kurioje bus numaty-
ta sumažinti branduolinių galvučių ir
nešančiųjų sistemų skaičių. Bus sie-
kiama sugriežtinti apsibojimus ša-
lims, kurios nesilaiko Branduolinio
ginklo neplatinimo sutarties arba ap-
skritai pasitraukia iš šią sutartį pasi-
rašiusių valstybių gretų. Aptardami
šį punktą skeptikai pažymi, kad po
tokių Prahoje viešai paskelbtų tikslų
JAV turės formalią priežastį siekti,
kad prieš šalis, didinančias savo
branduolines atsargas ar siekiančias
įsigyti branduolinį ginklą, būtų ima-
masi itin griežtų priemonių.

Savo ruožtu Obama pasiūlė
griežčiau kontroliuoti branduolinio
ginklo gamybai naudojamas medžia-
gas ir jų paplitimą, kad jos per neap-
dairumą nepatektų į rankas teroris-
tams. Ir galiausiai JAV įsipareigojo

dėl visų šių klausimų surengti spe-
cialią konferenciją.

Iškalbingos išimtys

Nepaisant užduoto tono, prezi-
dento kalboje aiškiai buvo galima
jausti dvi labai svarbias išlygas, ku-
rios kalbas apie branduolinį nusigin-
klavimą ir taikesnį pasaulį iš esmės
nukelia neribotam laikui ir verčia
klausti, ar tai nėra vien tik kalbos.

Visų pirma Obama leido supras-
ti, kad jis veikiausiai nesitiki, jog už-
sibrėžtą tikslą pavyks pasiekti per vi-
są jo gyvenimą. Jei tartume, kad vi-

dutinio amerikiečio gyvenimo truk-
mė yra 78 metai, tai Obama liko dar
3 dešimtmečiai, per kuriuos tikslas
gali būti ir nepasiektas. Maža to, per
tiek laiko gali pasikeisti daugybė da-
lykų.

Antroji ir kur kas svarbesnė iš-
imtis, apie kurią užsiminė Obama,
yra teiginys, kad tol, kol pasaulyje eg-
zistuos branduolinis ginklas, Ameri-
ka savo ruožtu taip pat palaikys sau-
gias, užtikrintas ir veiksmingas bran-
duolinių ginklų atsargas.

Obama kalba tikrai reikšminga dėl retorikos,
kuria aiškiai mėginima pasauliui parodyti, kad
branduolinio ginklo reikia ne bijoti, bet turėti
drąsos jo atsisakyti. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Labai dažnai laikraščiuose, per
TV ar internete matome kokių nors
prekių ar paslaugų reklamą (nuo vi-
deo bei knygų iki į namus pristato-
mos egzotiškos kavos ar įvairių finan-
sinių paslaugų), kuriose siūloma ne-
mokamai išbandyti siūlomą produk-
tą. Nors tai ne visuomet pabrėžiama,
šie pasiūlymai paprastai reiškia, jog
jais pasinaudoję ir gavę produktą
,,pabandymui” (prieš tai dažniausiai
davę savo kredito kortelės numerį
pardavėjui), automatiškai įsirašote į
kokio nors klubo, veikiančio pagal
,,išankstinio pranešimo” (prenotifica-
tion negative option arba negative
call option) principą. Kitaip tariant,
tai reiškia, jog, priimdami pasiūlymą
,,išbandyti” produktą, jūs automa-
tiškai sutinkate ir toliau iš pardavėjo
gauti tas prekes ar paslaugas, nebent
(dažnai per tam tikrą nustatytą lai-
ką) raštiškai atsisakysite turėti su juo
tolesnių reikalų. 

,,Išankstinio pranešimo” reika-
laujantys prekių pardavėjai dažnai už
pirmąjį užsakymą neima pinigų arba
ima tik mažą dalį visos sumos,  tačiau
už vėlesnius reikalauja sumokėti pil-
nai. Prieš išsiųsdami jums eilinę pre-
kių siuntą, pardavėjai paprastai įspė-
ja apie ją raštu iš anksto. Tuomet jūs,
jei tų prekių nebenorite, privalote per
tam tikrą laiką išsiųsti pardavėjui
raštišką atsisakymą. Dažnai šiam
,,atsisakymo” laiškui yra taikomi spe-
cialūs reikalavimai, kuriais privalu
sekti. 

Federalinė prekybos komisija
(Federal Trade Commission arba
FTC) reikalauja, jog visi ,,planinių”
prekių bei paslaugų pardavėjai ne-
dviprasmiškai raštu ar žodžiu įspėtų
klientus apie plano bei jo nutraukimo
sąlygas ir paslaugų/prekių kainas bei
mažiausią reikalaujamą pirkimo su-
mą. (Kai kada, prieš nutraukiant pre-
kių tiekimą, reikalaujama, kad pirkė-
jas iki to laiko būtų jų įsigijęs už tam
tikrą sumą.) Jei planas įsigalioja tik
negrąžinus ,,išbandymui” skirtų pre-
kių, pirkėjui privalo būti paaiškinta,
kaip ir iki kada prekes bus galima
grąžinti, neįsipareigojant pardavėjui
pirkti iš jo ateityje. 

Jeigu, jau išsiuntę ,,išankstinį
pranešimą”, vis tiek gaunate prekių
iš to paties pardavėjo, privalote grą-
žinti pirmąją tokių prekių siuntą,  o
visas paskesnes, jei tokių būtų, turite

teisę laikyti neužsakytomis ir pasilik-
ti sau kaip dovaną. Tačiau vertėtų
kaskart nusiųsti pardavėjui atsisaky-
mo laiško kopiją, taip primenant, jog
jokių prekių daugiau nebenorite.

Šiek tiek problematiškesnė padė-
tis gali susidaryti, įsigijus ne prekes,
o paslaugas (pvz., kai kurių bankų
siūlomas ,,tapatybės vagystės užkirti-
mo” programų narystes), kurių tieki-
mas nesustabdomas netgi pranešus
apie tai pirkėjui. Tokie planai papras-
tai suteikia tam tikrą laiką (paprastai
30 dienų), per kurį pirkėjas gali iš-
bandyti paslaugą ir, jei norės, jos atsi-
sakyti. Todėl reikėtų tai turėti ome-
nyje ir, prieš įsirašant į panašius pas-
laugų planus, nuodugniai išsiaiškinti
visas narystės atsisakymo sąlygas. Be
to, įsigyjant tiek prekes, tiek paslau-
gas, vertėtų:

• Palyginti prekių ir paslau-
gų kainas. Dažnai pasitaiko, jog dy-
kai arba už mažą kainą pradžioje da-
lijamos prekės po to atsieina bran-
giau. Laiku neatšaukus ,,išankstinio
pranešimo plano” arba įsipareigojus
išleisti tam tikrą sumą vėliau teks
mokėti už visas atsiųstas prekes. Ma-
ža to, greičiausiai turėsite apmokėti
pato išlaidas. Galbūt, palyginę visas
išlaidas, nutarsite, jog labiau apsi-
mokėtų įsigyti tokias pačias arba pa-
našias prekes netoliese esančioje par-
duotuvėje.

• Pasirūpinti turėti raštišką
įrodymą apie plano, į kurį įsirašėte,
sąlygas. Taip pat, dėl viso pikto, bent
kurį laiką pasilaikykite sau visus ,,iš-
ankstinio pranešimo” laiškus bei paš-
to kvitus už atgal pardavėjui išsiųstas
prekes. 

• Prieš perkant prekes ar paslau-
gas, ypač jei reikalaujama iš anksto
pateikti pardavėjui kredito kortelės
numerį, pasidomėti pardavėjo re-
putacija. Tai galima padaryti krei-
piantis į savo valstijos vartotojų tei-
sių gynimo organizacijas (Consumer
Protection Agencies) ar į ,,Better Bu-
siness Bureau” (www.bbb.org). Į šias
organizacijas taip pat reikėtų kreip-
tis, įtarus apgavystę ar susidūrus su
problemomis grąžinant prekes ir/ar
atsisakant ,,išankstinio pranešimo
plano”. Į FTC galite kreiptis nemoka-
ma telefono linija 1-877-FTC-HELP
(1-877-382-4357) arba pateikdami
skundą internete adresu: www.ftc.gov.

Pagal FTC ir žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

PREKIŲ IR PASLAUGŲ
,,PLANAI”:  APIE ATSISAKYMĄ

PRANEŠKITE IŠ ANKSTO!

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

IEÕKO DARBO 

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros
rekomendacijos, anglų kalba. Gali
išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-
8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-
mobilis, rekomendacijos, patirtis.
Tel. 773-954-5223 arba 773-344-
8829.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 050

www.draugas.org

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX-tą TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17d.

Balsuokite savo apylinkėje paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.
Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!
JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija

29 Fox Hill Lane, Milton, MA 02184
617-698-2162 arba 617-212-2460

Email: tarybosrinkimai2009@gmail.com

Vertikaliai:
1. Periodinis galvos skaudėjimas. 2. Varpos akstinas, ūselis. 3. Tapytas pa-

veikslas ant sienos ar lubų. 4. Švediškas automobilis. 5. Tuzinas. 6. Lietuvos
futbolo rinktinės puolėjas … Jankauskas. 8. Lęšis akims. 9. Iš medžio
kamieno išpjauta pailga nestora plokštė. 13. Karaliaus palyda. 14. Judėjų li-
turginis džiaugsmo šūksnis. 19. Žirnių „namukas” (pailga žirnio dalis, kurio-
je bręsta sėklos). 20. Brangiakailis vandens graužikas. 21. Žemėlapių knyga.
22. Pirmasis Lietuvos prezidentas. 23. Matematikoje – dauginamasis. 24.
„Dainavos šalies senų žmonių padavimų” autorius Vincas … . 26. Rūkymo
įtaisas. 32. Kintamos formos pirmuonis. 33. „Kadagys” tarmiškai. 34. Švel-
nus, veltas, apystoris vilnonis audinys. 35. Kitas Veneros planetos pavadini-
mas. 37. Skaidri nuotrauka, žiūrima prieš šviesą ar rodoma ekrane. 38. Kalnai
Rusijos, Mongolijos teritorijoje. 40. Senovės egiptiečių gyvybės ir sveikatos
deivė. 41. Kampininkė, nuomininkė. 45. ... radome, taip ir paliksime. 47.
Dvisparnių būrio vabzdys.

Horizontaliai:
7. Lengva keleivinė nuomojama karieta. 10. LDK stambaus adminis-

tracinio vieneto valdytojas. 11. A. Adamo baletas. 12. Grūdai, vartojami mais-
tui. 14. Miestas Rokiškio rajone. 15. Oficialus lankymasis. 16. Atviras tarpas,
skylė. 17. Prancūzų dainininkė Patricia … . 18. Akrobatikos elementas – per-
sivertimas per galvą ore darant šuolį. 22. Snaudulys. 25. Atskyrimas nuo
bažnyčios. 27. Aptemptas gimnastikos, baleto kostiumas. 28. Šonas šyla,
šonas šąla, galva džiūsta, kojos pūsta. Kas? 29. Tuščia, neprirašyta vieta teks-
to pakraštyje. 30. Pirminis, neatidėliotinas tardymas. 31. Vienu kartu įmoka-
ma didesnės sumos dalis. 32. Senovės graikų mitų herojė, davusi Tesėjui siūlų
kamuolį, kad šis pagal siūlą galėtų išeiti iš labirinto. 35. Dusas, dusulys. 36.
Filmas apie Šerloką Holmsą „… lobiai”. 39. Valstybė Pietų Amerikoje. 42.
Šuns patelė. 43. Šiaurės Amerikos laukiniai raguočiai. 44. Surūkyto papiroso
ar cigaretės galas. 46. Keturių stygų instrumentas, traukomas stryku. 48. M.
Sluckio romanas „… obuolys”. 49. Afrikos upė, Kongo dešinysis intakas. 50.
Karpinių šeimos sraunių gilių vandenų žuvis su ūseliais.

VYDŪNO FONDO TEIKIAMA
FILISTERĖS 

GRAŽINOS MUSTEIKYTĖS 
10,000 DOL. VARDINĖ

STIPENDIJA
57-erius metus gyvuojantis Vy-

dūno vardo fondas remia lietuvių stu-
dentų studijas ir vertingų knygų lei-
dimą, skiria mokslo premijas Akade-
minio skautų sąjūdžio garbės narių
vardais, leidžia savas knygas, skelbia
rašinių konkursus.

Vydūno fondas, siekdamas įvyk-
dyti Gražinos Musteikienės testa-
mentą, įkūrė fil. Gražinos Musteiky-
tės vardinę stipendiją. Didžioji mece-
natė labai mylėjo Lietuvos jaunimą,
juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateiti-
mi. G. Musteikienė, norėdama įpras-
minti dukros Gražinos, per anksti
iškeliavusios į Amžinuosius namus,
prisiminimą, kreipėsi į Vydūno fondą
su prašymu įsteigti stipendiją lietu-
vių kilmės studijuojantiems bei skau-
taujantiems jaunuoliams.

Fil. G. Musteikytė baigė bioche-
mijos mokslus bakalauro laipsniu St.
Xavier kolegijoje ir magistro laipsniu
Čikagos universitete. Vėliau Gražina
gilino savo studijas mikrobiologijos
srityje Sorbonne universitete, Pary-
žiuje. Jos indėlis į akademikų skautų
veiklą buvo didelis. Gražina pasižy-
mėjo draugiškumu, kuklumu, nuošir-
dumu, darbštumu ir pareigingumu.
Kai Gražina mirė 1974 metais, ji bu-
vo Vydūno fondo įgaliotinė Ilinojaus

valstijai. Artimos draugės prisimena
fil. G. Musteikytę kaip šiltą, mielą ir
protingą asmenybę.

Reikalavimai ir kriterijai

Stipendija skiriama už Lietuvos
ribų legaliai gyvenančiam/gyvenan-
čiai lietuviui/ei skautui/ei, aktyviai
dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje.

Kandidatas/ė turi būti studijavęs/
usi universitete, kolegijoje, aukštojo
mokslo įstaigoje bent dvejus metus.

Stipendiją kandidatas/ė turi nau-
doti studijoms bet kurioje pripažinto-
je mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai

• Stipendijos prašymo anketa;
• Vėliausias oficialus pažymių są-

rašas (,,transcript”);
• Dviejų dėstytojų rekomendacijos;
• Vieno skautų vadovo rekomen-

dacija;
• Stipendijos prašymo anketą ga-

lima gauti paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei
tel.: 708-280-8678 arba parašius el.
paštu: vidabrazaitis@hotmail.com

Stipendijos prašymo anketą su
visa dokumentacija grąžinti Vydūno
fondui iki birželio 30 d. 
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Lietuvos futbolo rinktinė prarado 5 vietas
Balandžio 8 d. paskelbtoje Tarp-

tautinės futbolo federacijos asociaci-
jos (FIFA) klasifikacijoje Lietuva yra
įrašyta 57-oje vietoje. Prieš mėnesį
tame sąraše ji buvo 52-a. Taigi Lie-
tuva po dviejų pralaimėjimų su Pran-
cūzija nukrito penkiomis vietomis. Ji

prarado 18 įskaitinių taškų (dabar
lietuviai turi 555).

Tuo tarpu Prancūzija iš 12-os
vietos pakilo į 10-ąją (1,074 tšk.). Pir-
mąsias tris vietas išsaugojo Ispanija
(1,729 tšk.), Vokietija (1,362), Olan-
dija (1,360). Tuo tarpu 5-oje vietoje

buvusi Brazilija pakilo į ketvirtąją
(1,275), o Italija iš 4-osios nukrito į 5-
ąją (1,271). Pirmame dešimtuke dar
yra: 6. Argentina, 7. Anglija, 8.
Kroatija, 9. Rusija, 10. Prancūzija.

Rumunija, su kuria birželio pra-
džioje turės kovoti Lietuva atranki-

nėse rungtynėse dėl patekimo į 2010
Pasaulio futbolo pirmenybių pas-
kutinįjį ratą, iš 20-osios vietos nukri-
to į 28-ąją (792 tšk.). Mūsų kaimynai
latviai iš 71-os pakilo į 61-ąją (541
tšk.), o Estija – iš 126-tos į 115-ąją
(293 tšk).

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Fire” laimėjo namuose 1:0

„Lituanica’’  visuomenei
parodys savo apdovanojimus

Čikagos „Lituanicos” futbolo
klubas, kuris po metų pradės minėti
savo gyvavimo 60-metį ir kuris per tą
laikotarpį laimėjo apie šimtinę įvai-
riausių apdovanojimų – trofėjų, ruo-
šiasi tuos laimikius parodyti visuo-
menei.

Šiam klubui yra skirta vieta šalia
„Bočių’’ menės (ten jau galima
pamatyti ir kito Čikagos klubo – ASK
„Lituanicos’’ negausius apdovano-
jimus), tik visa bėda ta, kad dauguma
futbolininkų trofėjų yra didžiuliai, tai
jų nebus galima padėti po stiklu į
uždaromas spintas.

Mintimis apie tokius ketinimus
balandžio 4 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte, įvykusiame susirinkime
pasidalijo „Lituanicos” klubo nauja-
sis pirmininkas Algis Grochauskas.
Jis pristatė ir šių trofėjų restaura-
torių, buvusį futbolininką ir trenerį
Česlovą Minginą, kuris yra šios sri-
ties specialistas.

Iš privačių namų, kurių rūsiuose
šie apdovanojimai iki šiol buvo laiko-
mi, atvežti į PLC jie turės spindėti
taip pat, kaip prieš 50 ar daugiau
metų, kuomet buvo iškovoti ne tik Či-
kagoje, bet ir kituose JAV miestuose
bei Kanadoje. Didelė dalis jų laimėti
tarptautiniuose turnyruose.

Č. Minginas sakė, kad jo laukia
didžiulis ir ilgas darbas. Reikės ne tik
daug laiko skirti šiems apdovanoji-
mams atnaujinti, bet prireiks ir
nemažai chemikalų bei kitų valymui
naudojamų reikmenų. Teks išleisti

daug pinigų.

Kiti klubo reikalai

Klubo pirmininkas A. Grochaus-
kas taip pat pranešė, kad šiemet vyrų
komandoje žaidžia net 22 futbolinin-
kai. Tai iš dalies gerai, bet yra ir nei-
giama pusė, nes dalis jų rečiau pasi-
rodys aikštėje.

Jis pranešė, kad pirmosios pir-
menybių rungtynės „Metropolitan”
lygoje prasidės tik balandžio 26 d. –
vyks susitikimas su pačiu pavojin-
giausiu varžovu serbų „Belgrade”
vienuolike. Balandžio 19 d. planuoja-
ma surengti draugišką susitikimą,
kurio varžovas dar nežinomas.

Vasaros mėnesiais klubas rengs
turnyrą, sudarytą iš mėgėjų koman-
dų (jose galės žaisti po kelis „Litua-
nicos” futbolininkus). Taip pat nu-
matomas darbas su vaikais, kurie
nori mokytis futbolo meno.

Rudenį vėl žadama surengti klu-
bo pokylį, kaip kad būdavo daroma
ankstesniais metais. Susirinkime
dalyvavo ir klubo veteranų komandos
žaidėjo Rupeikos žmona Visata, kuri
žadėjo pasirūpinti klubo leidiniais ir
kita suvenyrinio pobūdžio atributika.
Dalyvavo ir ilgesnį laiką Florida val-
stijoje praleidęs buvęs ilgametis klu-
bo pirmininkas Albertas Glavinskas.

Atrodo, kad naujasis klubo pir-
mininkas dės visas pastangas, siek-
damas atgaivinti šio seniausio Ameri-
koje lietuvių futbolo klubo veiklą.

,,Lituanicos” futbolo klubo darbuotojai (iš k.): Edvardas Šulaitis, Česlovas
Minginas, Romas Kartavičius, Albertas Glavinskas ir Algis Grochauskas prie
dalies šio klubo laimėtų taurių, kurias bus galima pamatyti PLC.

ÕALFASS praneõa

Į 2009 metų balandžio 25–26 die-
nomis Lemonte įvyksiančias Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) stalo te-
niso varžybas kviečiame visų Ameri-
koje veikiančių lietuviškų firmų va-
dovus ir savininkus pasiųsti savo
geriausias komandas ir žaidėjus. Taip
pat kviečiame ir visas lietuviškas
sporto lygas – golfo, futbolo, krepši-
nio, tinklinio, rankinio, lauko teniso,
sporto klubus bei komandas atsiųsti
savo atstovus ir komandas – po du vy-
rus ir vieną moterį-merginą. Norime
tikėti, kad ir skautai, ateitininkai,
vyčiai, šauliai ir kitų lietuviškų orga-
nizacijų atstovai taip pat suburs savo
komandas ir dalyvaus mūsų stalo
teniso turnyre.

Kiekviename mieste turime po
kelias katalikiškas lietuvių parapijas,
prie jų veikia parapijų namai, kuriu-
os lanko po kelis šimtus lietuvių
šeimų. Norisi pakviesti ir lietuviškų
parapijų stalo tenisininkus atvykti į
Lemontą ir sudalyvauti prieinamiau-
sio sporto – stalo teniso – varžybose.
Tarp sportininkų norėtume matyti ir
dvasiškuosius ganytojus.

Balandžio 25–26 d. varžybų
programoje:

Komandinės varžybos. Komandos
sudėtis –  viena moteris ir du vyrai.
Žaidžiama pagal stiprumą: vienas su
kitu, mišrus dvejetas, vyrų dvejetas.

Kiekvienos asmeninės rungtynės
žaidžiamos iki 11 laimėtų taškų ir iki
2 laimėtų setų.

Laimi komanda, pirmoji laimė-
jusi daugiau komandinių taškų. Už
asmeninę pergalę komandinėse var-
žybose dalyviui skiriamas vienas taš-
kas, už palaimėjimą – nulis taškų.

Už neteisingą dalyvių registravi-
mą pagal pajėgumą komanda gali bū-
ti pašalinta iš varžybų.

Pageidautina, kad, jei komandose
yra daugiau žaidėjų, būtų organizuo-
jami savo atrankiniai turnyrai ir išsi-
aiškintas žaidėjų pajėgumas, apie
kurį turite pranešti organizatoriams
drauge su paraiška ir surengtų varžy-
bų lentelėmis. Taip palengvintumėte
varžybų organizavimą ir prisidė-
tumėte prie įdomesnio – vienodo
pajėgumo žaidėjų varžymosi.

Asmeninės varžybos bus vykdo-
mos moterų ir vyrų vienetuose, mote-
rų, vyrų ir mišrių dvejetų grupėse.

Pajėgumo grupėse, kurių skaičių
galėsime sužinoti tik po to, kai bus
gautos paraiškos, ir po to, kai sureng-
sime atrankines varžybas iki 5 lai-
mėtų taškų.

Tikslias komandų ir asmeninių
varžybų dalyvių paraiškas su sureng-
tų varžybų protokolais ir pajėgumo
eilutėmis malonėkite atsiųsti iki š. m.
balandžio 15 dienos. Pavėlavusiems
atsiųsti paraiškas nebus pasiųsti
kvietimai į varžybas.

Dalyviai maitinimo ir gyvenimo
klausimus sprendžia savarankiškai.
Atvykite į varžybas balandžio 25 d.
iki 9 val. ryto. Dėl varžybų pradinio
mokesčio malonėkite skambinti ir
klausti tel.: 630-887-6310 arba el-
paštu: visvitalis@comcast.net 

Paraiškas siųskite adresu: Algir-
dui Vitkauskui, P.O. Box 236, Le-
mont, IL, 60439 arba el-paštu: Algir-
dui Vitkauskui: visvitalis@comcast.
net; tel.: 630-887–6310 (mob.) arba
630-257-3182. Galite palikti žinutę,
tačiau jos nebus laikomos paraiško-
mis. Įkalbėdami informaciją, būtinai
palikite savo telefono numerį ir savo
vardą, pavardę.

Kadangi varžyboms skirta labai
nedaug laiko, o turime vos keturis
stalus, reikės taupyti laiką ir būti
labai organizuotais. Žinoma, jei pa-
matysime, kad dalyvių bus labai
daug, teks ieškoti papildomų stalų ir
vietos, kad varžybų sąlygos būtų vi-
siems vienodai geros. 

Noriu visus informuoti, kad Le-
monte dar nėra stalo teniso mokyklos
ir dėl to dar neturime reikiamo kiekio
stalo teniso teisėjų. Tad visi laisvieji
nuo žaidimo dalyviai turės padėti tei-
sėjauti arba teks teisėjauti patiems.

Žaidimo lygių nustatymo varžy-
bose bus žaidžiama po vieną setą iki
11 taškų. Atrankinėse rungtynėse
žaidžiama iki 2 laimėtų setų. Baigia-
mosiose ir prizinių vietų išaiškinimo
varžybose bus žaidžiama iki trijų
laimėtų setų kiekviename susitikime.
Baigiamosioms varžyboms teisėjaus
paskirti stalo teniso teisėjai.

Laukiame Jūsų paraiškų ir išsa-
mesnės informacijos apie stalo teni-
sininkų treniruotes ir varžybas vie-
tose.

Algirdas J. Vitkauskas
ŠALFASS stalo teniso varžybų

vyr. teisėjas

ŠALFASS stalo tenisininkų čempionatas
Pasaulio lietuvių centre

Čikagos „Fire” profesionalų fut-
bolo vienuolikė balandžio 5 d. žais-
tose pirmosiose šio sezono rungty-
nėse namuose įveikė New York „Red
Bull” vienuolikę. Šaltą ir vėjuotą sek-
madienio popietę Toyota Parke, Čika-
gos pietvakariniame Bridgeview prie-
miestyje, žiūrovai džiaugėsi „Fire”
pergale, nors ji nebuvo lengvai iško-
vota.

Čikagiečiai beveik visas rungty-
nes žaidė dešimtyje, nes 14-ąją minu-
tę „Fire” futbolininkas John Thor-
rington, gavęs raudoną kortelę, tu-

rėjo palikti aikštę. „Fire” naudai
Marco Pappa 33-ąją minutę pelnė
įvartį ir tas čikagiečiams atnešė 3
taškus.

Tokiu būdu iš trijų rungtynių
„Fire” turi dvi pergales ir vienas ly-
giąsias. Rytų grupėje su 7 taškais
„Fire” užima I vietą. Tiek pat taškų
turi ir New England vienuolikė, ta-
čiau jos blogesnis įvarčių santykis.

Iš viso JAV profesionalų lygoje –
MLS žaidžia 15 komandų: 7  Rytų, 8
– Vakarų grupėse.
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Vėl sutvyksėjo klaidžiojanti švieselė
LORETA TIMUKIENÈ

Praėjusį šeštadienį, balandžio 4
d., Čikagos  Jaunimo  centre buvo di-
delis sujudimas. Tam proga buvo tik-
rai išskirtinė – lietuvių teatro sam-
būris ,,Žaltvykslė” pakvietė scenos
meno mylėtojus į  savo dešimties me-
tų jubiliejų. Tą vakarą galėjome įsi-
tikinti, kad neabejingų teatro mūzai
turime apsčiai – salė vos talpino visus
norinčius.

Iš visų pusių griaudžiant gąsdini-
mams ir grasinimams apie krizę, ky-
lančias kainas bei visokias kitokias
baisybes, kai atrodo, jog nieko geres-
nio ir linksmesnio jau nebegali nutik-
ti, ,,Žaltvykslė”  savo gerbėjams pa-
siūlė puikią šventę.

Dabar jau būtų sunku suskai-
čiuoti, kiek kartų Čikagos ir kitų
Jungtinių Valstijų miestų scenų už-
danga vėrėsi spektakliams, kiek va-
landų kartu su atlikėjais džiaugėsi ir
kentėjo tūkstančiai žiūrovų. Dar su-
dėtingiau suskaičiuoti ir įvertinti tą
triūsą, kūrybinius bandymus ir gin-
čus, kurių neišvengia kūrėjai. Pagar-
bą ir susižavėjimą kelia visų pasi-
šventusių žaltvyksliečių dešimties
metų darbai.

Šventę pradėjo svečiai iš Lietu-
vos – Kretingos Egidijaus Radžiaus
dramos teatras. Tai 1964 m. įkurtas
kolektyvas, kuris turi gilias tradicijas
ir didelį gerbėjų būrį visoje Lietuvoje.
Kretingiškių vaidinimus matė ne tik
visų Lietuvos rajonų gyventojai – ne
kartą gastroliuota Lenkijoje, Latvijo-
je. E. Radžiaus dramos teatras į Či-
kagą atvežė nuotaikingą kūrinį  – ko-
mediją  pagal S. Čiurlionienės-Ky-
mantaitės kūrinį ,,Kuprotas oželis”,
kurį yra nufilmavusi Lietuvos tele-
vizija. Spektaklį režisavo Nerijus
Gedminas, nuo 2000 metų vadovau-
jantis E. Radžiaus dramos teatrui. 

,,Kuprotas oželis” – linksma liau-
diška istorija apie du įsimylėjusius
jaunuolius. Jie jau seniai patinka
vienas kitam, tik Onytės (Augustė
Pociūtė) išdidumas ir Jonelio (An-
tanas Jonaitis) nedrąsa neleidžia
visko išsiaiškinti iki galo. Merginos
motina (Liuda Grikpėdienė) nu-
sprendžia padėti jaunuoliams ir
sugalvoja gudrų planą, į kurį įtraukia
ir Piršlį (Raimondas Šakinis), ir
turtingą, seną Našlį kaimyną (Neri-
jus Gedminas). Senis mielai vestų
jam patikusią merginą ir net nesu-
pranta, kad yra tik žaidimo dalis.
Viskas baigiasi laimingai – jaunuoliai
prisipažįsta mylintys vienas kitą,
piršlys rengia vestuves. 

Kretingiškiai nė akimirkai ne-
leido suabejoti, kad jie žaidžia ir pa-
rodijuoja XX a. pradžios kaimo gy-
venimą. Tai bylojo ir stilizuotos de-
koracijos (scenografas Bronius Jo-
nauskis), ir farsinė aktorių vaidyba.
Žiūrovai juoko pliūpsniais sutiko
tarsi du juokdarius į sceną įsiver-
žusius Piršlį su Našliu, taip pat – Jo-
nelio vaizdingą pasakojimą apie savo
būsimą kelionę į Ameriką. Sutikite –
sprendimas užjūriuose žemaičių tar-
me suvaidinti tradicinę ,,meilės
trikampio” istoriją gana rizikingas. Iš
tiesų kai kurių tarmiškai perteikia-
mų ,,plonybių” ne žemaitiško kraujo
žiūrovai iki galo gal ir nesuprato,
tačiau viską atpirko be jokio vertimo
priimama, įtaigi aktorių vaidyba. Ne
vieną komišką sceną lydėjo gyva
žiūrovų reakcija, o spektakliui pasi-

baigus atlikėjams negailėta plojimų ir
pagyrų.

Po pertraukos žiūrovų laukė
antra šventės dalis – ,,Žaltvykslė” pa-
bandė pasukti laiko ratą atgal ir puo-
šnioje scenoje teatro mylėtojams pri-
statė savo pastatymų retrospektyvą.
Ją pradėjo pirmoji dramos sambūrio
režisierė Audrė Budrytė. Turėjome
galimybę išvysti, kaip gimė sumany-
mas įkurti teatrą, išgirdome, kaip bu-
vo renkamas pavadinimas šiam teat-
ro sambūriui. Buvo suvaidintos sce-
nos iš pirmųjų teatro sambūrio spek-
taklių. Nesunku buvo suprasti, kad
pirmieji ,,Žaltvykslės” žingsniai išties
nebuvo lengvi, tačiau visus sunku-
mus padėjo įveikti begalinis žmonių
pasiaukojimas ir entuziazmas. Per 10
teatro sambūrio gyvavimo metų pa-
statyta 10 spektaklių, kolektyve per
tą laiką dirbo per 50 žmonių.

A. Budrytė režisavo 3 spektak-
lius: Petro Vaičiūno ,,Tuščios pastan-
gos” (1999), ,,Blinkuvos poeto pager-
bimą” pagal Juozo Erlicko tekstus
(2000) ir Mariaus Ivaškevičiaus ,,Kai-
myną” (2000).

Po poros „Žaltvykslės” gyvavimo
metų iš aktorės bei režisierės A. Bud-
rytės režisūros vadeles perėmė Ilona
Čiapaitė. Per 8  metus šios talentin-
gos režisierės vadovaujamas teatras
pastatė  7 vaidinimus – vakaro metu
buvo parodytos jų ištraukos. Scenoje
vieni aktoriai keitė kitus, leisdami
žiūrovams žvilgterėti į ,,Žaltvykslės”
kūrybinį kraitį.

Pirmasis I. Čiapaitės pastatymas
– Žemaitės „Trys mylimos” (2002
m.), kuriame vaidino G. Griškėnaitė-
Gillespie, V. Drupaitė, N. Pruselaity-
tė, V. Jasinskas, P. Ivinskis. Antras
spektaklis  – T. Williams „Pasmerkti
namai” (2003 m), jame vaidino D.
Cidzikaitė ir L. Umbrasas. Trečioji
premjera įvyko 2004 m. – tai Uglis
Seglis „Kampelis”, vaidmenis atliko
D. Cidzikaitė, T. Umbrasas, M. Ado-
maitytė, S. Gudis, G. Germanaitė, L.
Umbrasas, E. Bartusevičiūtė, G.
Griškėnaitė-Gillespie. Augustino Gri-
ciaus „Palanga” buvo pastatyta 2005
m., spektaklyje vaidino R. Aliukony-
tė, D. Jonaitienė, S. Norgelaitė, R.
Paulauskas, G. Griškėnaitė-Gillespie,
S. Gudis, A. Steponavičius, M. Ado-
maitytė, R. Kuzmarskis, L. Umbra-
sas, E. Tribičius, T. Umbrasas, T. Rin-

kūnas, A. Pelešinas, G. Germanaitė.
Kosto Ostrausko vienaveiksmės

absurdo dramos ,,Gyveno kartą sene-
lis ir senelė” premjera įvyko 2006 m.
Tuomet joje suvaidino S. Giedrai-
tienė, A. Jonaitis, G. Griškėnaitė-Gil-
lespie, A. Steponavičius, G. Germa-
naitė, L. Umbrasas, R. Paulauskas.
Šis I. Čiapaitės spektaklis žiūrovų
buvo sutiktas ypatingai šiltai. 

Antono Čechovo „Jubiliejus”
scenos šviesą išvydo 2007 m. Jame
vaidino R. Kuzmarskis, S. Giedrai-
tienė, L. Umbrasas, I. Čiapaitė, M.
Adomaitytė, A. Steponavičius, T. Um-
brasas, R. Šalaševičiūtė, D. Pranc-
kevičius, G. Germanaitė.                                                                                      

Paskutinis ,,Žaltvykslės” kūry-
binis darbas – pernai I. Čiapaitės pa-
statytas D. Lipskerov spektaklis
,,Upė ant asfalto”, kuriame režisierė
sugrįžo prie mažosios teatro formos –
vienaveiksmės pjesės, joje vaidino tik
trys aktoriai – A. Jasaitė, L. Umb-
rasas ir A. Steponavičius.

Tuo metu, kai buvo vaidinamos
ištraukos iš šių spektaklių, virš
scenos įrengtuose ekranuose žiūrovai
galėjo pamatyti  fotografo Jono Kup-
rio įamžintas ,,Žaltvykslės” spektak-
lių akimirkas.  Scenos apšvietimu ir
garsu rūpinosi ištikimasis ,,Žaltvyks-
lės” scenos apšvietėjas  Juozas (Si-
das) Ulevičius.

Su gražiu jubiliejumi pasveikinti
vienintelio šiuo metu Čikagoje gy-
vuojančio lietuviško dramos sambū-
rio atvyko išties gausus sveikintojų
būrys. Dramos sambūrio režisieres ir
aktorius sveikino Lietuvos Respubli-
kos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė, JAV LB  Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė Aušre-
lė Sakalaitė, Lietuvių Fondo atstovas,
LF valdybos pirmininkas Ramūnas
Astrauskas, Jaunimo centro valdybos
pirmininkė Milda Šatienė. Buvo per-
skaitytas JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkės Dalės Lukienės sveikini-
mas. Prisiminimais apie ,,Žaltvyks-
lės” gimimą pasidalino šio teatro
sambūrio sumanytoja ir įkūrėja, bu-
vusi JAV LB Kultūros tarybos pir-
mininkė Marija Remienė.

Teatralų pasveikinti gražaus
jubiliejaus proga iš Lietuvos atvyko
Klaipėdos universiteto Menų fakul-
teto Režisūros katedros docentas Ge-
diminas Šimkus. Šiame universitete

I. Čiapaitė studijavo saviveiklinio
teatro režisūrą. Dėstytojas atvežė ne
tik visą krūvą dovanų, bet ir įteikė
dabartinei ,,Žaltvykslės” režisierei
garbės raštą bei pažėrė  šūsnį pagi-
riamųjų žodžių visam teatro sambū-
riui. Lietuviškos duonos kepalą ir
suvenyrą kolegoms padovanojo kre-
tingiškiai. Džiugų siurprizą pateikė
vienas iš ,,Kunigaikščių užeigos”
savininkų Andrius Bučas. Jis pado-
vanojo šiame restorane iškeptą mil-
žinišką šakotį, kurio teko paragauti
ir žiūrovams.  Jie vakaro metu buvo
vaišinami ,,Kunigaikščių užeigoje”
pagamintais patiekalais.

Šventę baigė trys ,,Žaltvykslės”
aktoriai, savo nuotaikinga improvi-
zacija iš A. Griciaus ,,Palangos” pa-
kvietę susirinkusius šokiui. O norin-
čių pašokti, pabendrauti su pažįsta-
mais, pasidalinti įspūdžiais ir prisi-
minimais, ant stalų jaukiai blyk-
čiojant žvakėms, tikrai netrūko. 

Tą vakarą Jaunimo centre ka-
raliavo teatro mūza. Čikagos ūkano-
toje pavasarinėje padangėje vėl su-
tvyksėjo ,,Žaltvykslė” – nuostabiai
gyva, viliojanti ir žavinga klaidžio-
janti švieselė.

Į sceną bendrai nuotraukai buvo sukviesti buvę ir dabartiniai ,,Žaltvykslės” nariai ir talkininkai

Iš k.: dabartinė ,,Žaltvykslės” reži-
sierė I. Čiapaitė su buvusia sambū-
rio vadove A. Budryte.

Jono Kuprio nuotr.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900 PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

IEÕKO DARBO 

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Jono Aničo 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Anglų kalba,
nevairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Tel. 630-999-
9505.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �

JAUNA ŠEIMA
Lina Šeštokaitė ir Steven Scrog-

gins susituokė 2008 metais rugsėjo 6
dieną St. Paul bažnyčioj, Cambridge,
MA.  

Jaunuosius palydėjo pulkas: vy-
riausios pamergės Laura Šeštokaitė
ir Rima Šeštokaitė, pamergės: Rita Bra-
dūnaitė, So-One Hwang, Angela Des-
mond; vyriausias pabrolys Charles
(Bucky) Billington, pabroliai: Joseph
Van Clock, Alexander Symes, Tseno
Tselkov, Ronen Mukamel. Šv. Mišias
laikė ir jaunuosius sutuokė kunigas
George Salzman. Per Mišias giedojo
Deanna Howes. Mišių skaitymus ir
maldas skaitė Linos dėdė dr. Linas
Vaitkus, Linos sutvirtinimo sakra-
mento ,,kūma” Loreta Bradūnienė,
jaunojo teta Jane Schwermin ir Steve
dėdė dr. George Fenn. Aukas nešė
Linos krikšto tėvai – Arvydas ir Vida
Šeštokai. 

Jaunavedžius taip pat palydėjo
Linos tėvai: dr. Kęstutis ir dr. Onilė
Šeštokai, ir Steve tėvai: Thomas
Scroggins ir Louise Ruhr. Vestuvėse
dalyvavo Linos seneliai – Ona ir
Vladas Vaitkai iš Juno Beach, Florida
ir Linos močiutė Irena Girnienė iš
Hamilton, Ontario, Canada, teta
seselė Paulė Savickaitė ir nemažai
draugų ir svečių iš įvairių Amerikos,
Kanados  ir Anglijos  miestų.

Lina apsigynė bakalauro laipsnį
Harvard University, psichologijos
magistro laipsnius gavo University of
Cambridge, Anglija ir Washington
University, St. Louis. Ji aktyvi lietu-
viškoje veikloje, ateitininkė nuo
mažens, stovyklaudavo ir vadovauda-

vo ateitininkų stovyklose, nemažai
kartų keliavo į Lietuvą – pristatyti
savo tyrinėjimo darbus Lietuvos psi-
chologų konferencijoje,  dirbti su
našlaičiais ir šokti Tautinių šokių
šventėje.    

Steve gavo bakalauro laipsnį
Williams College, chemijos magistro
laipsnį University of Cambridge,
Anglija. Būdamas studentu irklavo
universiteto vyrų komandoje, o vasa-
ras praleisdavo chemijos laboratori-
jose. Bestudijuodamas Anglijoje Ste-
ve buvo Emmanuel College vyrų irk-
lavimo komandos kapitonu. Lina ir
Steve susipažino Anglijoje, kai abudu
mokėsi University of Cambridge.  

Šiuo metu Lina ir Steve gyvena
San Francisco. Lina dirba ,,Google”
kompanijoje, o  Steve ruošiasi  chemi-
jos  daktaro laipsniui University of
California at Berkley. Abu šoka lietu-
viškus tautinius šokius San Fran-
cisco lietuvių šokių grupėje ,,Tiltas”. 

Vestuvių proga Linos ir Steve
svečiai labai dosniai suaukojo stam-
bią sumą Lietuvos našlaičiams iš
Rumbonių kaime, prie Alytaus, ku-
riuos globoja Nekaltai Pradėtosios
Švč. Mergelės Marijos seserų vienuo-
lyno vienuolės (Putnamo vienuolės)
ir pas kuriuos Lina yra dirbusi. Ves-
tuvių svečiai paaukojo stambią sumą
padėti ir benamiams, karo pabėgė-
liams Rwanda krašte, Afrikoje, per
American Refugee Committee. Su šia
organizacija dirba Steve motina,
keletą pabėgėlių stovyklų yra aplan-
kęs ir Steve.  

OS

Lina Šeštokaitė ir Steven Scroggins

ŽURNALISTAS V. KASNIŪNAS
MINI 95-ĄJĮ GIMTADIENĮ

EDVARDAS ŠULAITIS

Vytautą Kasniūną reikia laikyti
amžiumi seniausiu lietuvių žurnalis-
tu visoje Amerikoje. Jis balandžio 10
d. paminėjo savo garbingą 95-ąjį gim-
tadienį.

Šis 1914 m. Joniškyje gimęs žur-
nalistas, visuomenės veikėjas, iki
1938 m. žinomas Kasnicko pavarde,
periodinėje spaudoje pradėjo ben-
dradarbiauti 1930 metais. 1937–1940
m. jis dirbo stambiausiojo Lietuvos
dienraščio – „Lietuvos aido” kores-
pondentu. Kai laikraštis buvo užda-
rytas, 1941–1943 m. redagavo „Pane-
vėžio apygardos balsą”.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus,
karo pabaigos sulaukė Vokietijoje ir
čia gyveno keliose pabėgėlių stovyk-
lose – Wurtzburg ir Schw. Gmuend. Į
JAV atkeliavo 1949 m. ir apsigyveno
Čikagoje, o vėliau išsikėlė į netoli jos
esantį kurortinį miestelį Beverly
Shores, esantį Indiana valstijoje.

Gyvendamas Čikagoje, nemažai
rašė „Draugo” dienraštyje, „Dirvos”
savaitraštyje. Be to, redagavo „Lie-
tuvį žurnalistą”, bendradarbiavo
SLA leidžiamoje „Tėvynėje”, vėliau
tapo jos redaktoriumi. Buvo ir jėzuitų
leisto katalikiško žurnalo „Laiškai
lietuviams” red. kolegijos narys.

Vytautas dalyvaudavo ir „Mar-
gučio” bei „Lietuvių forumo” radijo
valandėlėse, dažnai pasakodavo prisi-
minimus apie Lietuvą, jos gražias
apylinkes, skatindamas klausytojus
labiau pamilti paliktą kraštą.

Jam nebuvo svetima ir visuo-
meninė veikla. Vytautas daug laiko
pašventė įvairioms lietuviškoms or-
ganizacijoms. Darbavosi BALFe (bu-
vo jos direktorius, vicepirmininkas),
Susivienijime lietuvių Amerikoje,
kuris yra seniausia, dar tebeveikianti
lietuvių organizacija Amerikoje. Jis
buvo jos prezidentas ir jos leidinio
„Tėvynė” redaktorius.

Sukaktuvininką matėme besi-
darbuojantį ir Lietuvių Bendruo-
menės gretose (buvo JAV LB tarybos
narys). Jis darbavosi korp. „Neo-Lit-
huania” organizacijoje (buvo jos ta-
rybos narys), aktyviai dalyvavo Lie-
tuvių žurnalistų sąjungoje (buvo cen-
tro valdybos vicepirmininkas).

Sunku čia išvardyti visus darbus
bei pareigas, kurias V. Kasniūnui
teko užimti. Jis aktyvus buvo ir per-
žengęs 90-ąjį gimtadienį, o tai labai
retai pasitaiko mūsų lietuviškoje
veikloje. Kolegos Vytauto pastangos
buvo įvertintos Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus, kuris 2003-aisiais
jam įteikė ordino ,,Už nuopelnus
Lietuvai” Komandoro kryžių.

Vytautas su žmona Ieva užaugi-
no du sūnus – Vytautą jaunesnįjį ir
Marių. Jie turi savo šeimas, o jų atža-
los aktyviai dirba mokslo pasaulyje,
siekdamos mokslinių laipsnių, tuo
džiugindamos ne tik savo tėvus, bet
ir senelį Vytautą. Beje, Marius akty-
vus Lietuvių Fondo veikloje.

Kai prieš kelias dienas kalbėjau
telefonu su jubiliatu, jis daug pa-
pasakojo iš savo gyvenimo praeities,
kurios detales gerai atsimena ir gali
berti kaip žirnius. Būtų gerai, kad jis
visa tai paliktų atsiminimų knygoje,
kuri galėtų tarnauti kaip istorinis
dokumentas, nes Vytautas, turintis
žurnalistinės patirties, buvo ir yra
įžvalgus stebėtojas bei geras pasako-
tojas.

Linkime kolegai Vytautui dar
daug sveikų ir laimingų metų.

Vytautas Kasniūnas

Pasaulio Lietuvių Medikų Asociacija
maloniai Jus kviečia dalyvauti

Metiniame apdovanojimo pokylyje, pagerbiant 

John P. Lubicky, MD
,,Medikų geros valios ambasadoriaus” vardu

ir
Henry E. Livingston, MD 

,,Dr. Jono Basanavičiaus vardo” garbės apdovanojimu

Už jų nuopelnus Lietuvos ligoniams ir sveikatos apsaugai

2009 metų balandžio 25 dieną šeštadienį
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Gintaro menėje

6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629

Priėmimas   6 val.v             Vakarinė apranga
Vakarienė   7 val. v.    Pokylio kaina 65 dol.

Rezervacijas priima dr. Vesta Valuckaitė tel.:   773-818-3981

MES JAIS DIDÑIUOJAMÈS



14             DRAUGAS, 2009 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Parodos ,,Kryždirbystė Lietuvoje” plakatas.

Žiūrovai su dideliu dėmesiu apžiūrėjo parodą.               Sauliaus Valiaus nuotraukos

DALÈ LUKIENÈ

Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washington, DC balandžio 3 d. ati-
daryta lietuvių liaudies dailės paroda
„Kryždirbystė Lietuvoje”, kurioje
rodomi Lietuvos mažosios architek-
tūros paminklai – kryžiai, stogastul -
piai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kita
istorinė medžiaga.

Susirinkusius į parodos atida -
rymą svečius pasveikino LR ambasa -
dorius JAV Audrius Brūzga.

A. Brūzga padėkojo už parodos
sumanymą Lietuvos nuolatinei ats -
tovei prie Jungtinių Tautų Švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos
(UNESCO) ambasadorei Inai Mar -
čiulionytei – kandidatei į UNESCO
generalinės direktorės pareigas.

JAV Kongreso narys Dennis J.
Kucinich iš Ohio valstijos dar prieš
parodos atidarymą savo kalboje JAV
Kongrese paminėjo unikalią lietuvių
liaudies dailės šaką Kongreso na-
riams ir supažindino juos su „Kryž -
dirbystė Lietuvoje” paroda.

Kryždirbystės parodos atidarymo
ištakas pristatė Saulius Valius ir Dia -
na Radavičiūtė iš „ExpoBalta, Inc”.

Liaudies meno šaka, kuri gal
plačiausiai paplitusi po visą Lietuvą,
yra mediniai kryžiai.  Šiais dirbiniais
domisi ne tik lietuviai, bet ir svetim-
taučiai, nes tokių kryžių kaip Lie -
tuvoje nematyti  kitur. Jau nuo XIX
šimtmečio buvo tyrinėjama ir studi-
juojama ši labai paplitusi liaudies
meno šaka. Kryžiai, koplytstulpiai ir
stogastulpiai buvo perpiešiami, vė -
liau fo tografuojami ir aprašomi, pa -
stebint jų ypatingą patrauklumą,
meniškas ir originalias formas. Yra
surinkta ir išsaugota tūkstančiai
įvairiausių kryžių nuotraukų, kurios
yra išlikę ir saugomos Lietuvos mu -
ziejuose. Ra šoma, kad Žemaitijoje
kry žių būta tiek daug, kad jų gau -
sumas stebindavo ke leivius.

Kryžiuose vyrauja dvilypis sim-
bolizmas, giliai slepiantis kūrybinį
mistiškumą ir Lietuvos gilios pra-
eities papročius. Kryždirbystė lie tu-
viui yra  mėgiama paminklinė for ma,

miela ir suprantama, nes  jos apdailo-
je glūdi gili lietuviško liau dies meno
senovinė išraiška. Visi lie tuviškų
kryžių tyrinėtojai prieina prie vienin-
gos išvados, kad ta kūrybiška skulp-
tūrinė lietuviškų kryžių forma yra
išlaikiusi seną lietuvių kul tūros sim-
boliką, kad kryžių papuošimo detalės
atitinka seniuosius lietuvių liaudies
motyvus, naudotus dar pagonybės
laikais. Kryžiai išliko la bai savi lietu-
vių tautai, nes į šį krik š čionišką sim-
bolį lietuvių liaudies meistrai suge-
bėjo įtraukti ir juose iš laikyti senuo-
sius lietuvių papročius.  

Lietuvos  archeologinėse studijo -
se lietuviškų kryžių kilmė kildinama
iš senovinių antkapinių stulpų, iš
kurių ir išaugo įvairios stogastulpių,
koplytstulpių kryžių formos. 

Lietuvos kryždirbystė ne liko ne -
pastebėta pasaulio kultūri nin kų.
2001 m. gegužės 18 dieną Paryžiuje
UNESCO generalinis direktorius
Koichiro Matsuura pasirašė liudiji -
mą, jog Lietuvos kryždirbystė įtrau -
kiama į žmonijos nematerialaus pa -
veldo šedevrų sąrašą. Tai, be jokios
abejonės, padės iš sau goti ir puoselėti
kryždirbystės ama to tradicijas, ska -
tins natūralią jo tą są.

Lietuvos nacionalinis muziejus
šią parodą mums sudarė švenčiant
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
metį.  Kas kitas galėtų mums geriau
nušviesti ilgą ir gilią Lietuvos praeitį,
jei ne šis gražus liaudies menas –
mūsų kryždirbystė. Dėkojame Lie -
tuvos nacionalinio muziejaus direk-
torei Birutei Kulnytei už pasiryžimą
šią parodą surengti ir atsiųsti į JAV.
Dabar ir mes, gyvenantys toli už
tėvynės ribų, galime pasidžiaugti šiuo
tautiniu lo biu. 

Iš Washington, DC paroda ke -
liaus į Detroit, kur parodos atidary-
mas įvyks balandžio 18 d., o gegužės
mėnesį paroda atvyks į Lietuvių
dailės muziejų Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte.

Paroda atidaryta JAV LB Kul -
tūros tarybos, Lietuvos nacio na linio
mu ziejaus ir Lietuvos ambasados
JAV pastangomis.

Bendrovės ,,Ekspobalt” prezidentas, menininkas Saulius Valius ruošia parodą
,,Kryždirbystė Lietuvoje” LR ambasadoje Washington, DC.

Ambasadorius Audrius Brūzga sveikina susirinkusius į parodą ,,Kryždirbystė Lie-
tuvoje”. 

Koncertuoja ansamblio ,,Jorė” dainininkės. Vadovė – Vaida Meižienė. Šalia stovi
atidarymo programos vedėjos Sigita Naujokienė (kairėje) ir Dalė Lukienė.

Paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje” pradėjo keliauti
po JAV lietuviškas bendruomenes
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Lietuvos tautodailėje labai populiarūs saulės formos kryžiai. Liaudiškai jie ir va-
dinami saulėmis.

A † A
KAZIMIERUI KREIVĖNUI

iškeliavus į Amžinybę, dalinamės skausmu ir kar-
tu liūdime su jo giminėmis ir artimaisiais  Ameri-
koje ir Lietuvoje.

Amber Terrace Lemonte, kaimynai:
Česlova Bačinskienė

Vaclava ir Klemensas Polikaičiai
Regina Gaigalienė

Pranutė  Skruodienė
Irena Boreišienė

Stasė Miliauskienė
Regina Sabaliūnienė

Aldona ir Juozas Brizgiai
Genovaitė Juodikienė

Justinas Dėdinas
Irena Putrienė

Gražina ir Gediminas Kazėnai
Dalia Barzdukaitė
Irena Barzdukienė

Vladas Ruzga
Raminta ir Vladas Sinkai

Brangiai motinai
A † A

IRENAI SUŠINSKIENEI

mirus, sūnui KĘSTUČIUI SUŠINSKUI, marčiai RŪTAI,
dukraitėms VIKTORIJAI ir AURELIJAI, dukrai DANU-
TEI ir VITUI SIRGĖDAMS su šeima, sūnui ALBERTUI
ir KRISTINAI SUŠINSKAMS su šeima gilią užuojautą
reiškia

Alicija ir Adolfas Ruibiai
Vitalija ir  Alvydas  Vasaičiai

Siga  Vasaitytė
Andrea ir Valdas  Vasaičiai

A † A
BRONIUS POLIKAITIS

A. a. Broniaus Polikaičio vardas susijęs su Daina-
vos stovykla nuo jos įsikūrimo dienų. Bronius buvo
vienas iš pradininkų, sumaniusių įsteigti šią jaunimo
stovyklą. Tai vizijai tapus realybe, daugiau nei 50 me-
tų jis ja nenuilstamai rūpinosi ir dirbo jos labui, akty-
viai dalyvavo visuose Dainavos direktorių tarybos dar-
buose, kruopščiai vedė aukotojų kartoteką.

Pasigesime Broniaus pasakojimų apie Dainavos pir-
mąsias dienas, jo apgalvotų patarimų tarybos posė-
džių metu. Pasigesime jo geros širdies ir švelnaus juoko.

A. a. Broniaus Polikaičio nueitas gyvenimo kelias,
nusėtas gerais darbais ir pasiaukojimu lietuviškiems
reikalams, mums lieka akstinu dirbti tuos darbus to-
liau.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AURELI-
JAI, vaikams MIRGAI, DALIAI, ARŪNUI ir jų šei-
moms bei visai plačiai POLIKAIČIŲ giminei.

Ilsėkis ramiai Viešpaties globoj, mielas Broniau.

ALRKF Jaunimo stovyklos Dainava
direktorių taryba



16                      DRAUGAS, 2009 m. balandžio 11 d., šeštadienis

�Švč. Mergelės Marijos Nekal -
tojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL 60632) Velyk -
naktis – balandžio 11 d. 8 val. v. (trim
kal bom anglų, lietuvių, ispanų). Ba -
landžio 12 d., Velykų rytą, 10 val. r. –
Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios (lietu-
viškai). Lauksime visų džiaugs min -
gam Ale liuja!

�JAV LB Vidurio Vakarų apy -
gardos valdyba kviečia visus, kuriems
rūpi Marquette Park ir jo apylinkė,
dalyvauti posėdyje. Posėdis vyks  ba -
landžio 15 d., trečiadienį, ,,Sekly čio -
je” (numatoma posėdžio pradžia – 4
val. p. p., po tradicinės trečiadie ninės
programos). 

�Šakių klubo valdyba kviečia
visus klubo narius ir svečius ba lan -
džio 16 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p.
atvykti į pavasarinį susirinkimą,
kuris vyks ,,Seklyčioje”.

�Lietuvių rašytojų draugija ren -
gia poezijos vakarą ,,Žalias pavasario
vėjas”.  Vakaras įvyks balandžio 17
d., penktadienį, 7 val. v. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre. Savo kū -
ry bą skaitys Eglė Juodvalkė, Daiva
Karužaitė, Vilija Vakarytė, Linas
Um  brasas, Kornelijus Jazbutis ir
kiti.  Programos vedėjas – Linas Um -
b  rasas. Meninę programą – dainas,
skirtas pavasario vėjui, atliks Vytas
Beleška (Vyto B). Po prog ramos – vai-
šės.  

��Balandžio 22 d. 9:30 val. r., tre-
čiadienį, kun. Kęstutis Trimakas da-
linsis mintimis apie Adelę Dirsytę, Si-
biro kankinę bei Sibiro maldaknygės
autorę. Pokalbis baigsis šv. Mišiomis
apie 12 val. Ateitininkų namuose. Ad-
resas: 12690 Archer Ave. Lemont, IL.
Kviečia Ateitininkų namų valdyba.

��,,Seklyčioje” balandžio 23 d.,
ket virtadienį, 1 val. p. p. vyks su val -
kiečių klubo valdybos organizuoja-
mas pavasarinis susirinkimas. Kvie -
čiame visus dalyvauti.

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Surinktos lėšos bus skirtos mokyklė -
lei ,,Žibu rė lis”.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -

tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Bi-
lietus galite nusipirkti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Tel.: pa siteiravimui: 773-501-
6573.

�Balandžio 30 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. visus zarasiškius kviečia -
me į ,,Seklyčią”, kur vyks Zarasų
klubo valdybos organizuojamas susi -
rinkimas. 

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio globėjas –
Lietuvos Respub likos generalinis
kon sulatas Čikagoje. Visus kviečia me
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią
ypatingą Lie tuvai šventę Čikagos
širdyje. Įėjimas nemokamas. Dėl iš -
samesnės informacijos ar norintieji
pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite
tel.: 708-668-5346. 

�,,Draugo” šimtmečiui skirtos
pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 2 d. 6 val. v. Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Simpo ziu -
mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė, žurnalistas Stasys
Goštautas ir kun. dr. Kęstutis Tri -
makas. 

�,,Draugo” knygos sutiktuvės
bus rugsėjo 13 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pa saulio lietuvių centre Lemonte.

�Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre (Southfield, MI)
balandžio 18–19 dienomis vyks paro-
da ,,Kryždirbystė Lietuvoje”. JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Dalė
Lukienė, dailininkai Diana Radavi-
čiūtė ir Saulius Valius parodą į Det-
roit atveža iš Washington, DC, po
sėkmingo jos parodymo Lietuvos
ambasadoje JAV.  Šeštadienį 6 val. v. –
parodos atidarymas ir vakaronė su
Dale Lukiene, dailininkais iš Lietu-
vos ir  prof. dr. Bronium Makausku. 

�Detroit ,,Žiburio” lituanistinė
mokykla dalyvauja JAV Lietuvių
Bendruomenės paskelbtame kon-
kurse ,,Vaikai piešia Lietuvos vardi-
nes”.  Jų darbai bus rodomi balan-
džio 18–19 dienomis Dievo Apvaizdos
parapijos Kultūros centre.

�Profesorius dr. Bronius Ma-
kauskas balandžio 19 d. 12:15 val. p. p.
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio proga skaitys paskaitą apie
Lietuvos istoriją Dievo Apvaizdos
parapijos Kultūros centre.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidarymas 
Šiaulių universiteto bibliotekoje

Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidarymas Šiaulių universiteto bib-
liotekoje, penktadienį, birželio 12 d., 2 val. p.p.

Didelė dalis archyvo, kurį surinko inž. Vytautas Šliūpas, gyvenantis
California,  ir kuriam savo raštiškus palikimus aukojo per 400 Amerikos lietu-
vių, š. m. pradžioje buvo pervežti į Šiaulių universiteto biblioteką.  Uni -
versitetas šiam rinkiniui paskyrė du kambarius ir bibliotekininkę.  Archyve
galės lankyti ne tik universiteto studentai, bet ir plačioji visuomenė.

Tuo metu Lietuvoje besilankysiančius Amerikos lietuvius kviečiame at -
vykti į archyvo atidarymą.

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $500 dr. Mindaugas
Vygantas. $300 dr. Leopoldas Tre-
čiokas. $100 kun. dr. Eugenius Geru-
lis. $50 B. Čiplijauskaitė,  Aleksand-
ras Petrauskis, Aldona Noakaitė-

Pintsch, Jonas Smalstys. $25 Liucija
Beržinskas, Algirdas ir  Amanda Mu-
liolis. $20 Astrida Pauperienė. Dė-
kojame visiems rėmėjams. Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugija, 1394
Middleburg Ct., Naperville, IL
60540

Adelė Dirsytė

Dainininkas Deivis Norvila iš Vilniaus
dainuos ,,Šikšnosparnyje”

Pasirodė kovo–balandžio JAV LB
Socialinių reikalų tarybos leidžiamas
žurnalo ,,Pensininkas” numeris.
Pirmuosiuose puslapiuose redaktorė
Danutė Bindokienė sveikina skaity-
tojus su pavasarine švente – šv. Ve -
lykomis.

Žurnale rasite daug įdomių
straipsnių. Kaip visada įdomu skai-
tyti Liberto Klimkos rašinius (šį
kartą jis rašo apie pavasarį). Kun.
Vik toras Rimšelis rašo apie didžiąją
paslaptį – Kristų, kun. dr. Kęstutis
Trimakas primena, kad artėja Adelės
Dirsytės šimtmetis.

Kaip visada skaitytojai ras žinių
apie sveikatą, įvairių patarimų bui-
ties klausimais ir apie tai, kuo galime
pradžiuginti namiškius ruošdami ve-
lykinio stalo maistą.

Ateina pavasaris ir Žalianykštis
visose platumose gyvenantiems Ame -
rikos lietuviams primena, kas kur ge -
riausiai auga.

Smagu paskaityti žurnale pub-
likuojamus eilėraščius, o dar smagiau

gardžiai pasijuokti kartu su ,,Plun -
ksna Graužyte”. Juoktis sveika!

Žurnalą galima užsiprenume ruo -
ti: Lithuanian Human Services
Council of USA, INC, 2711 W. 71st
St., Chicago, IL 60629. Kaina me -
tams – 15 dol.

Spaudos apžvalga 
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