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Washington, DC (LR ambasada
JAV) – Lietuvos Respublikos ambasa-
doje JAV gegužės 25 d. įvyko Rūtos
Šepetys knygos ,,Between Shades of
Gray” pristatymas ir susitikimas su
autore, kuriame taip pat dalyvavo
Washington, DC viešinti Lietuvos
delegacija – LR Seimo Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas Emanue-
lis Zingeris, Seimo narys Mantas
Adomėnas ir Užsienio reikalų vice-
ministras Egidijus Meilūnas.

E. Meilūnas Lietuvos Užsienio
reikalų ministro vardu padėkojo R.
Šepetys už jos indėlį skleidžiant ži-
nią apie tragišką Lietuvos istorijos
puslapį pasauliui, stiprinant Lietu-
vos žmonių istorinę atmintį ir skati-
nant kartų dialogą.

Istorinės atminties svarbą pa-
brėžė ir E. Zingeris. „Nors ir stipriai
vėluodami, privalome įamžinti de-
šimčių milijonų komunizmo aukų

R. Šepetys knyga pristatyta LR ambasadoje

Washington, DC (LR ambasada
JAV) – Lietuvos parlamentarų ir dip-
lomatų delegacija gegužės 24 dieną
Washington susitiko su demokratų
daugumos JAV Senate vadovo pava-
duotoju, lietuvių kilmės senatoriumi
Richard J. Durbin, kuriam padėkojo
už ilgametę paramą Lietuvai. Susi-
tikime dalyvavę Europos Parlamen-
to (EP) narys Vytautas Landsbergis,
Seimo Užsienio reikalų komiteto

Autorė pasirašinėja knygas.                                                                LR ambasados JAV nuotr.

Susitikimas su senatoriumi R. Durbin (iš k.): Seimo URK pirmininkas E. Zingeris, Europos Parlamento narys V. Landsbergis, JAV sena-
torius R. Durbin, URM viceministras E. Meilūnas ir Seimo narys M. Adomėnas.                                                     LR ambasados JAV nuotr.

(URK) pirmininkas Emanuelis Zin-
geris, Seimo narys Mantas Adomė-
nas ir užsienio reikalų viceministras
Egidijus Meilūnas pakvietė sena-
torių toliau bendradarbiauti stipri-
nant Lietuvos ir JAV ryšius.  

Tą pačią dieną Lietuvos delegaci-
ja šalies ambasadoje susitiko su JAV
Atstovų rūmų Užsienio reikalų komi-
teto pirmininke Ilean Ros-Lehtinen.
Ambasadoje surengtame renginyje

dalyvavo JAV Kongreso narys Mario
Diaz-Balart, valstybės sekretorės pa-
dėjėjas Michael Posner, kiti JAV ad-
ministracijos ir Kongreso pareigū-
nai, National Endowement for Democ-
racy prezidentas Carl Gershman,
nevyriausybinių politikos institutų
Atlantic Council ir The Heritage
Foundation atstovai, užsienio valsty-
bių ambasadoriai, žurnalistai, verslo
ir vietos lietuvių bendruomenė.

Varšuva (BNS) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė dalyvauja Varšuvoje vykstan-
čiame 17-ame Vidurio Europos šalių
vadovų susitikime. Renginyje numa-
tyta ir Vidurio Europos vadovų va-
karienė su Jungtinių Valstijų prezi-
dentu Barack Obama. Pagrindinė su-
sitikimo tema bus Vidurio Europos
regiono pokyčiai per pastaruosius 20
metų ir tolesni europinės bei euroat-

lantinės integracijos lūkesčiai. D.
Grybauskaitė per susitikimą taip pat
kels energetinio saugumo ir kuria-
mos priešraketinės gynybos sistemos
klausimus.

Kalbėdama apie energetinį sau-
gumą, D. Grybauskaitė pirmiausia
dėmesį atkreips į branduolinę ener-
getiką. Lietuvos vadovė dalyvaus
bendroje Lenkijos prezidento vardu
rengiamoje Vidurio Europos vadovų

ir B. Obama vakarienėje. 
Į Varšuvoje 17 kartą rengiamą

susitikimą pakviesti ir Estijos bei
Latvijos vadovai. Prieš valstybių
vadovų vakarienę Varšuvoje įvyks
trišalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos
prezidentų susitikimas. Lietuva susi-
tikime dalyvaus ir kaip Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijai bei Demokratijų Bendrijai
pirmininkaujanti šalis.• Kauno arkivyskupija per 85
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atminimą. Ypatingai svarbu su nusi-
kaltimais žmonijai supažindinti jau-
nąją kartą. Todėl linkiu, kad R. Šepe-
tys knygoje aprašyta lietuvių tautos

istorija atsirastų amerikiečių ir kitų
tautų mokykliniuose vadovėliuose”,
– sakė E. Zingeris.

Birželio 3–5 dienomis Shrewsbury, MA
vyks Šiaurės Amerikos lietuvių sporto
šventė  – 15 psl.



Ne tik amerikiečiai atidžiai seka
šios savaitės pradžioje prasidėjusią jų
prezidento Barack Obama septynių
dienų viešnagę Europoje. gegužės 27
dieną, penktadienį, prie jų prisijungė
ir lietuviai, mat tą dieną Lenkijos sos-
tinėje Varšuvoje prasidėjo 17-asis Vi-
durio Vakarų valstybių vadovų susitiki-
mas, kuriame žada dalyvauti ir JAV bei
Lietuvos prezidentai. žinant preziden-
tės Dalios grybauskaitės tempera-
mentą, žodžio kišenėje neieškojimą ir
aštrius pasisakymus, reikia manyti, jog
jų netrūks ir šiame renginyje. Tuo la-
biau, jog renginio išvakarėse Lietuvos
prezidentė neslėpė, jog su B. Obama
sieks aptarti ir opius saugumo klausi-
mus. Vienas tokių – jog priešraketinės
gynybos srityje Lietuva nori būti sau-
goma tik NATO, o kitų šalių paslaugų
jai nereikia – jau nuskambėjo iš D. gry-
bauskaitės lūpų Varšuvoje. Matyt, pa-
našių teiginių bus ir daugiau. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Apaštalų dar-
bai išsamiai
p a s a k o j a ,

kaip pasaulyje skli-
do Evangelijos švie-
sa: „Viešpaties žodis
vis augo ir plito”
(Apd 12, 24). Apašta-
lų darbai mini ne tik
pirmuosius Jėzaus
mokinius – apaštalus,
bet ir kitus vyrus, kaip antai Barnabą ir Saulių. „Švento-
sios Dvasios siunčiami, jie į nukeliavo į Seleukiją (...) jie
ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose” (12, 4–5). Apie
Barnabą liudija: „Jis buvo geras vyras, kupinas Švento-
sios Dvasios ir tikėjimo” (11, 24). Įsitraukiantieji į evan-
gelizaciją ne patys imdavosi šio Dievo darbo, bet būdavo
siunčiami, prieš tai uždėjus rankas jiems ant galvų. 

Po pirmųjų Sekminių Bažnyčia gaivalingai augo ir
plito pasaulyje. Apaštalai, vėliau jų įpėdiniai vienoje ar
kitoje vietoje paskelbdavo Evangeliją, įtikėjusius į Kristų
pakrikštydavo ir įkurdavo krikščionių bendruomenę.
Bendruomenei vadovauti ir tarnauti rankų uždėjimu bū-
davo paskiriami vyresnieji. Pamažu išsiskyrė vyskupų ir
kunigų luomas. Vyskupai būdavo didelės tikinčiųjų ben-
druomenės vyresnieji, o mažesnėms bendruomenėms va-
dovaudavo vyskupų siunčiami kunigai.

Reikėjo tūkstančio metų, kol Evangelijos žinia pasie-
kė Lietuvos sienas ir dar keturių šimtų metų, kol ji pasi-
krikštijo. Po dvejų metų minėsime Lietuvos krikšto pa-
baigos jubiliejų – Žemaitijos pasikrikštijimą 1413 metais.

Šiandien minime Kauno arkivyskupijos, arba Kauno
Bažnyčios, 85-erių metų sukaktį. Arkivyskupija buvo
įkurta 1926 metais Šventojo Tėvo Pijaus XI apaštališkąja
konstitucija Lituanorum gentes tuojau po Nepriklauso-
mybės paskelbimo. Prieš tai buvusi didžiulė Žemaičių
vyskupija buvo padalyta į mažesnes vyskupijas su centri-
ne metropoline Kauno arkivyskupija. 

85-eri metai žmogaus gyvenime –
tai daug, ir šią ribą ne visi pasiekia.
Vyskupijai – tai taip pat gana ilgas
augimo ir brendimo laikotarpis. Pir-
masis Kauno arkivyskupas, vadovavęs
net 18 metų, buvo Juozapas Skvirec-
kas. Tai buvo mokslo vyras, išvertęs iš
Vulgatos į lietuvių kalbą visą Šventąjį
Raštą. Jo vadovaujama arkivyskupija
visokeriopai augo: kūrėsi katalikiškos
organizacijos, kunigų seminarija išlei-
do daug kunigų, buvo leidžiama daug
katalikiškos spaudos, sėkmingai veikė
Teologijos fakultetas, kūrėsi ir augo
vienuolinės kongregacijos. Deja, karo
audra šį augimą sustabdė; pats arkivys-
kupas kaip tremtinys mirė Austrijoje.
Tik atgavus Nepriklausomybę jo palai-
kus susigrąžinome į Kauno arkikate-
drą.

Pirmus trejus pokario metus arkivyskupijai vadova-
vo prel. Stanislovas Jokūbauskis, vokiečių okupacijos me-
tais padėjęs išgelbėti daug žydų vaikų. Sovietinei val-
džiai jis netiko dėl savo ištikimybės Bažnyčiai. 1947 m.
mirė staiga, ir jo mirtį gaubia neišaiškintos aplinky-
bės.

Paskui 18 metų arkivyskupijai vadovavo valdytojas
kanauninkas Juozapas Stankevičius. Šiuo laikotarpiu so-
vietinė valdžia norėjo Bažnyčią tiesiog palaidoti. Religijų
reikalų įgaliotinis teigė, kad greitai iš Bažnyčios Lie-
tuvoje liksią tik „roški da noški” (liet. „ragučiai ir nagu-
čiai”). Trečdalis arkivyskupijos kunigų buvo nuteisti ir
išsiųsti į priverstinio darbo lagerius. Valdytojui teko iš-
tverti daug sunkių išbandymų. Jis ne kartą važiavo į
Maskvą ir bandė išsiderėti bent minimalias egzistavimo
sąlygas. Dienos, kai kan. J. Stankevičius teikdavo Sutvir-
tinimo sakramentą, tapdavo galinga tikėjimo manifesta-
cija. Turėdamas gerą iškalbą, sakydavo aktualius ir gi-
lius pamokslus, kurie paliesdavo daugelio klausančiųjų
širdis. Vyresnieji Kauno arkikatedros lankytojai dar ge-
rai prisimena jo pamokslus.

Po kan. J. Stankevičiaus arkivyskupijai 14 metų va-
dovavo vyskupas Juozapas Matulaitis-Labukas ir devy-
nerius – arkivyskupas Liudas Povilonis. Abu jie buvo pa-
žinę kalinio dalią, bet vadovavimas arkivyskupijai jiems
buvo ne mažiau sunkus kaip gyvenimas lageryje. Kom-
partija buvo davusi leidimą sovietiniam saugumui tero-
rizuoti kunigus bei klierikus. Buvo siekiama Bažnyčios

veiklą kontroliuoti
iki smulkmenų. Šiam
tikslui turėjo tarnau-
ti įstatymai – ,,Religi-
nių susivienijimų nuo-
statai”, siekę apriboti
bet kokią religinę
veiklą. Kunigai buvo
teisiami net už vaikų
katechizavimą. Arki-
vyskupijoje dirbęs

kun. Prosperas Bubnys už vaikų mokymą tikėjimo tiesų
kalėjo su vagimis ir plėšikais Pravieniškių lageryje.

Trumpiausiai, tik metus, arkivyskupijai tarnavo vys-
kupas Juozapas Preikšas. Lietuvai žengiant į Nepriklau-
somybę, popiežius Jonas Paulius II arkivyskupijai pa-
dovanojo kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuris septyne-
rius metus su meile tarnavo tikintiesiems. Tuo metu vis-
kas buvo kuriama beveik nuo nulio. Mokyklose pradėta
dėstyti tikyba, todėl reikėjo ruošti tikybos mokytojus.
Kūrėsi Lietuvos Caritas, Šeimos ir Jaunimo centrai. At-
sikūrė ateitininkai, skautai, Teologijos fakultetas. Beveik
visų atsikūrusių Lietuvos bažnytinių struktūrų centrai
buvo Kauno arkivyskupijoje. Pats didžiausias įvykis –
palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas
Lietuvoje ir Kaune, palikęs neišdildomus pėdsakus dau-
gelio mūsų atmintyje. Kardinolui V. Sladkevičiui rūpėjo,
kad visi buvusieji ir laisvės pažadinti žmonės vienytųsi
dideliam darbui – prikelti Lietuvą.

Prieš 15 metų kardinolui pasitraukus iš aktyvios
veiklos, Šventasis Tėvas pavedė man rūpintis arkivysku-
pija. Šis laikotarpis buvo viltingo augimo metai. Lietuvos
II Eucharistinis kongresas, arkivyskupijos antrasis sino-
das, ,,Marijos radijas”, Šiluvos didysis jubiliejus – tai ryš-
kesni ilgo kelio ženklai. Tačiau laisvės metai neatnešė
vien džiaugsmo ir laimėjimų. Visi atėjome į laisvę dau-
giau ar mažiau sužeisti. Laisvė daug kam reiškė ne gali-
mybę kurti ir tarnauti, bet vogti, griauti, skleisti neviltį,
nesilaikyti tiesos ir teisingumo. Daug kam aukščiausia

siekiamybe tapo pinigai, erotika ir al-
koholis. Bažnyčiai Nepriklausomos
Lietuvos laikotarpis tapo ne tik augi-
mo, bet ir didelių išbandymų metais.
Daug kur reikėjo ir reikia tiesiog gin-
ti krikščioniškas vertybes, net pačią
krikščionišką šeimą. Ačiū Dievui, kad į
evangelizacijos darbą yra įsitraukę ne
tik kunigai ir vienuoliai, bet ir gausus
pasauliečių būrys. Jie nuteikia ypač
viltingai. Šiandien ypatingą padėką no-
rėčiau pasakyti pasauliečiams kata-
likams, kurie tarnauja Bažnyčiai ne su
mažesniu, o kartais – dar didesniu uo-
lumu nei dvasininkai. Turime daug
gerų kunigų – jie idealistai ir iš visos
širdies tarnauja Bažnyčiai. Turime dar
didesnį pasauliečių skaičių. Vien įvai-
riose arkivyskupijos įstaigose dirba
apie 70 žmonių. Jie gauna labai kuklius
atlyginimus, kurių negalima lyginti su

valdininkų atlyginimais, pilni idealizmo jie tarnauja, ne-
dejuoja, kad laisvoje Lietuvoje jiems yra blogai. 

Jėzus savo mokiniams yra palikęs labai svarbų pa-
tarimą: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – ti-
kėkite ir mane! (...) Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. (...)
Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau” (Jn 14,
1–12). Tai Viešpaties programa ir mūsų laikams. Tiesa
yra ne tai, ką nusprendžia Kremlius ar Briuselis – tiesa
yra pats Kristus. Laisvės kelias yra ne tai, ką nutaria
Europos Parlamentas ar ką perša bulvarinė žiniasklaida,
– Kristus ir jo Evangelija yra tikros laisvės kelias. Gy-
venimas yra ne pinigų krūva ar nežabotos aistros, bet,
kaip teigia apaštalas Paulius, „Man gyvenimas – tai Kris-
tus, o mirtis – tik laimėjimas” (Fil 1, 21). Tik reikia ištiki-
mai sekti Kristų, taip, kaip tai darė ištikimiausi jo mo-
kiniai.

Mišių aukoje padėkokime Dievui už 85-erius arkivys-
kupijos metus, už visas gautas malones, už visus turėtus
kunigus ir vyskupus, už vienuolius, tarnavusius Bažny-
čiai pačiais sunkiausiais metais ir tarnaujančius dabar,
už tėvus ir motinas, anuomet gynusius vaikus nuo ateiz-
mo ir šiandien ugdančius jų širdyse meilę Dievui ir Lie-
tuvai; padėkokime už jaunimą, nenuplaukusį pasroviui,
bet saugojusį savo tikėjimą ir šiandien ne mažiau jį bran-
ginantį. Drauge atsiprašykime, kur klydome, kur buvome
silpni ir, vildamiesi Dievo gailestingumo, atleiskime vie-
ni kitiems ir tiems, kurie galbūt nuskriaudė ar suteikė
skausmo. 
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Neretai gyvenimas suteikia progą
ir vėl peržiūrėti savo kasdieni-
nius įpročius, reikalaujančius mū-

sų dėmesio ir laiko. Žiniasklaida mirgėte
mirga patarimais, kaip sumažinti truk-
dymus, apibrėžti ribas ir nustatyti įvai-
rių darbų ir darbelių pirmenybę.

Kiek mes esame persikrovę? Įvairūs
šaltiniai teigia, kad trečdalis JAV gyven-
tojų nesimankština nė 2,5 valandų per sa-
vaitę. Tik 40 proc. pastoviai kas sekmadienį lanko
bažnyčią. Žinovai teigia, kad bažnyčios lankymo
statistika yra išpūsta, nes, jų teigimu, vos 20 proc.
tų žmonių yra pastovūs bažnyčios lankytojai. Vos
pusė amerikiečių per metus perskaito kokį nors ro-
maną, novelę, vaidinimą ar eilėraštį. Neturima lai-
ko nė savo vaikams – tėvai bendravimui su savo vai-
kais kasdien paskiria nuo 11 iki 30 minučių. Ap-
klaustieji sakosi kas naktį miegą mažiau nei sep-
tynias valandas. Už namų ribų dirbančios motinos
miega vos šešias valandas. Trečdalis prisipažįsta
dirbantys daugiau nei 50 valandų per savaitę. Kiti
12 proc. sakosi dirbantys daugiau nei 60 valandų.

Daugelis kažkur skuba, lekia, vos spėdami ras-
ti laiko prisėsti ir užkąsti. Apleidžiamas bendravi-
mas su šeima ir draugais, reikalinga mankšta. Sa-
vo radinius, įžvalgas ir patarimus siūlo daug knygų
autorių. Visi pradeda su pastaba, kad savaitėje tu-
rime 168 valandas. Pastebėtas skirtumas tarp ap-
skaičuojamo laiko įvairiems užsiėmimams ir tik-
rai atiduoto laiko tiems patiems reikalams. Apklau-
sose perdedamas dirbamų valandų apskaičiavimas,
mažinamas miego laiko apskaičiavimas. Aiškina-
ma, kad tokią nuovoką skatina dėmesį atitraukian-
tys išsiblaškymai ir mažmožiai. Mes leidžiame el.
paštui, telefono skambučiams, kompiuteriui, tele-
vizijai ir įvairiems kasdieninės rutinos darbe-
liams užpildyti pasitaikantį laisvesnį laiką. Todėl
tampame nualinti antraeilės svarbos ,,mažmožių”. 

Daug žinovų siūlo atlikti savo laiko inventori-
zaciją, kurį laiką vesti dienoraštį – kur ir kam 168
va-landos savaitėje sunaudojamos. Pamačius, kas

,,suėda” mūsų laiką, reikia sąmoningai nuspręsti,
kas yra jūsų vertybės, ir surikiuoti jas pagal pir-
mumą. Tik tai žinant bus galima racionaliai pra-
dėti planuoti savo laiką ir prideramai jį paskirs-
tyti. Visada rasime laiko svarbiausiems darbams
arba užsiėmimams. Yra labai svarbių, nors ne vi-
sada mėgstamų, darbų, kuriuos tik mes patys ga-
lime atlikti. Jiems skirtinas mūsų dėmesys, laikas
ir energija. Bėda, kad daugelis neturi jokio supra-
timo apie savo vertybes – kas jiems yra svarbu ir
mažiau svarbu. 

Pagalvokime apie savo darbus ir finansus.
Dažnai painiojame savo įsipareigojimą išlaikyti
šeimą su iš šalies primesta ,,būtinybe” materialiai
praturtėti. Vieno žinovo teigimu, amerikiečiai iš-
leidžia per daug pinigų. Lengva patekti į tarsi už-
burtą ratą, kur jaučiamas spaudimas varžytis su
kaimynais. Užmirštama, kad tarp laiko ir pinigų
egzistuoja tiesioginis ryšys: kuo daugiau pinigų iš-
leidžiame, tuo daugiau reikia dirbti. Taip sumaži-
name likusį savo laiką, kurį galėtume paskirti
svarbiems reikalams. Vis dažnėja siūlymų, tiesiog
nurodymų, kad reikia suvaldyti savo išlaidas. Ypač
daug sunkumų susilaukiama, jei kredito kortelės
naudojamos be saiko ir reikalo. Reikia išsivaduoti
iš skolų, atsiradusių dėl besaikio išlaidumo. Gyve-
nimas be skolų yra tarsi išsilaisvinimas nuo ver-
govės. Taip pat reikia skirti sunkų darbą nuo ilgų
valandų darbo. Per dažnai galvojama, kad geras
darbuotojas yra tas, kuris iš darbo išeina paskuti-
nis, nors ištęstos darbo valandos darbingumą ma-
žina. Gailimės į besisukantį ratą patekusių vove-

raičių, bet ne vienas ir mūsų patenkame
į panašią padėtį.

Nieko blogo, jeigu įsitraukiame į
sportą ar visuomeninę veiklą. Tačiau
susidariusi įtampa nepateisinama, jeigu
dėl to turi nukentėti vaikų auklėjimas ir
jų priežiūra. Nustatant laiko panaudo-
jimą, nereikia galvoti tik apie save, jei
yra šeima ir iš to išplaukiančios parei-
gos. Jeigu mes kam nors neįsipareigoja-

me, tuo pačiu pasakome, kad mums tai nėra svarbu.
Žinovai perspėja neplanuoti šeimos dienotvarkės
apie nuo mažmožių atliekantį laiką. Kai kurie
tėvai kas savaitę suplanuoja būsimos savaitės šei-
mos užsiėmimus pagal jų svarbumą. Susiduriama
su sunkumais, kai reikia visa tai įvesti į kasdie-
ninį gyvenimą. Neužtenka tik nustatyti savo ver-
tybes. Joms turi būti ribos ir priderama disciplina.
Reikia pastangų išmokti pasakyti aiškų ,,Ne” be
tolimesnių pasiaiškinimų ar derybų. Nereikalin-
gas pasiaiškinimas tik atidaro duris tolimesnėms
diskusijoms. Ši taisyklė netinka aptariant santy-
kius su žmona/vyru ar viršininku. Pastariesiems
reikia paaiškinti, kad esame pernelyg apsikrovę
darbais ir klausti jų patarimo, nusprendžiant, kas
yra svarbiausia ir neatidėliotina.

Prisimenu kažkur matytą reklamą, sakančią,
kad dauguma mūsų nesulauks didelių laimėjimų
kaip ,,Pulitzer”, ,,Nobel”, ,,Oscar”, ,,Tony” ar ,,Em-
my”. Tačiau visiems yra prieinami kasdieninio gy-
venimo džiaugsmai.  Tarp jų gali būti patapšnoji-
mas per petį, pagauta keturių svarų žuvis, mėne-
siena, tuščia vieta automobilių statymo aikštelėje.
Kitiems tuo džiaugsmu gali būti liepsnojantis židi-
nys, jautienos kepsnys, žavingas saulėlydis, karšta
sriuba ar šaltas alus. Visi tie malonumai mūsų gali
laukti, jei gerai atliksime savo svarbiausius įsipa-
reigojimus ir dar rasime laiko visiems prieina-
miems ,,mažmožiams”.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psicholo-
gas, 2005 m. gavęs JAV LB Kultūros tarybos Žurna-
listikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.
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LEIDėjo žoDIs

Užsienio lietuviai išgyvena kar-
tų kaitą: į amžinybę iškeliavo
daug žymių rašytojų, meni-

ninkų, dvasininkų, mokslininkų, žur-
nalistų, visuomenės veikėjų ir orga-
nizatorių. Paskutiniaisiais metais
sumažėjo lie tuviško gyvenimo daly-
vių, uždarytos kelios lietuvių mažai
lankytos bažny čios, nutrūko kai ku-
rios lietuviškos radijo laidos (nese-
niai nutilo „Mar gu tis II’’), beveik ap-
mirė lietuviškų knygų leidyba. Po
Nepriklausomybės atkūrimo į Šiau-
rės Ameriką atvykę ir atvykstantys
lietuviai kol kas akty viai neįsitraukė
į kultūrinį ir žinia sklaidos gyvenimą. 

Vis dėlto lietuvių veikla išlieka
įvairialypė ir gausi: vyks  ta daug kul-
tūrinių renginių, su sitikimų, yra ne-
mažai gebančių ra šyti ir savo pažiū-
ras bei nuomones mokančių išsakyti
lietuvių. Jau daugiau kaip šimtas
metų Amerikos lie tuvių gyvenimo
plačiausias veidrodis ir aukščiausias
žiniasklaidos stulpas yra „Draugo”
laikraštis, aprė piantis įvairiausias
lietuviškojo pa saulio žinias. Šis vie-
nintelis išeivijoje be pertraukos lei-
džiamas laikraštis reikšmingas ne
tik dėl savo daugiaklodės istorijos ir
žymių asmenybių įspaudo. Galima
nurodyti kelias priežastis, dėl kurių
„Draugas” gyvybiškai svarbus, ypač
JAV lietuvių bendruomenei. 

Pirma priežastis – informacinė. Į
laikraštį suplaukia įvairiausi skelbi-
mai apie renginius, susitikimus, kon-
certus, pobūvius, sukaktis, konferen-
cijas, vykstančias ne tik Čikagoje, bet
ir visoje Amerikoje. Skelbiami mir-
ties pranešimai su glausta informaci-
ja apie mirusiojo gyvenimą ir asme -
nį; jo gimimo vietą, atvykimą į JAV,
darbą bei lietuvišką veiklą; sužinome
net duomenis apie velionio vaikus ir

artimiausius giminaičius. Iš pirmo
žvilgsnio tai atrodo sausa informaci-
ja, tačiau ji rodo kultūrinę apytaką,
mūsų tautiečių susibūrimus, meni -
ninkų ar mokslininkų pasirodymus,
susitikimus su tautiečiais, atvyks -
tančiais iš Lietuvos, primena visai
lietuvių bendruomenei aktualius
įvykius, temas ir jubiliejus. Skaity -
tojai gali pamatyti platų lietuviškų
įvykių vaizdą, išvysti gyvą naujienų
chronologiją. Laikraštis, kaip susiži-
nojimo priemonė, leidžia pasijusti
lietuviško gyvenimo dalyviu. 

Antra priežastis – visuomeninė.
Straipsniuose aprašoma įvairiopa
lietuvių organizacijų veikla – JAV
Lietuvių Bendruomenės, Amerikos
lietuvių tarybos, ,,Lietuvos vyčių’’,
Lietuvių skautų sąjungos, Pasaulio
lietuvių centro, Tautos fondo, Lietu -
vių Fondo ir kitų darbai. Išsamiau
aptariami susitikimai su iš Lietuvos
atvykusiais politikais, visuomeni-
nin kais, menininkais, mokslinin-
kais, sportininkais, kariškiais. Pag-
rindinė tokių susitikimų mintis – ką
gero ga lima nuveikti lietuvybės iš-
saugojimo srityje; ką užsienio lietu-
viai gali perimti iš Lietuvos savo tau-
tinei tapatybei išsaugoti. Laikraštis
išlieka pag rindinė vieta įvairiems pi-
niginiams vajams pranešti, aukoto-
jams paragin ti ir paskui su jų vai-
siais supažintinti visus lietuvių skai-
tytojus. Svarbi laikraštyje skelbiama
informacija, kaip Amerikos lietuviai
materialiai padeda įvairioms Lietu-
vos gyventojų grupėms: vaikams,
studentams, politiniams kaliniams

bei tremtiniams. Saugodamos tautinį
tapatumą lietuviškos organizacijos ug-
do atsparumą svetimoms neigiamoms
įtakoms, perima šiuolaikines visuo-
menines idėjas, jas kritiškai vertina
bei pa nau doja užsienio lietuvių dvasi-
nei ir materialinei gerovei stiprinti.

Trečia priežastis – religinė. Laik -
raštyje nuolat atsispindi Katalikų
Bažnyčios ir krikščioniškų organi-
zacijų veikla. Ypač reikalingos dides -
nių ir veiklesnių lietuvių parapijų
naujienos: jų susibūrimai ir pasidali-
jimas kasdieniais rūpesčiais, šven-
tės, tradicijų puoselėjimas, kunigų
sielovada ir parapijų organizavimas,
krikš čioniškumo bei lietuvybės jung-
tys, dainininkų, šokėjų, skaitovų,
ansamblių pasirodymai parapijų sa -
lėse. Parapijos, kaip iki šiol išliku-
sios lietuviškumo salos, yra mūsų
tautiečių bendruomeniškumo tel-
kėjos ir tautinio gyvastingumo vei-
drodžiai, rodantys, kaip kvėpuoja
lietuvybė užsienyje. Apskritai para-
pijos yra lietuviškumo telkiniai, ku-
riems bū dingas bendruomeninis soli-
darumas – bičiuliška pagalba, tarpu-
savio su pratimas, užuojauta nelai-
mės atveju. Laikraštyje yra ateiti-
ninkų veiklai skirta skiltis, kurioje
aprašomi moks leivių, studentų, sen-
draugių susirin kimai, minėjimai,
stovyklos, rekolekcijos, pasaulėžiū-
riniai svarstymai, dalijamasi minti-
mis apie savišvietą ir saviauklą. 

Ketvirta priežastis – švietimo.
Dažnai aprašomas lituanistinis švie-
timas, lituanistinių mokyklų darbas,
pokalbiai su mokytojais ir mo kyklų

vadovais, dalijamasi pedagogine pa-
tirtimi, aptariami šviežesni mokymo
būdai. ,,Drauge’’ galima perskaityti,
kaip mokoma lietuvių kalbos ir is-
torijos, kaip diegiamas tautinis cha-
rakteris.

Penkta priežastis – kultūrinė.
Daugiausia laikraščio šeštadieninia -
me priede „Kultūra” nagrinėjamos
Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūri -
nės sąsajos, išsamiau apžvelgiami
išei vijos kultūriniai įvykiai, dailės
parodos, rašytojų kūriniai, skelbiami
eilėraščiai, apsakymai, knygų recen-
zijos; apibūdinamos ryškios asmeny-
bės, jų kūryba ir darbai, nuolat skel-
biami straipsniai apie išeivijos kultū -
ros istoriją, ypač tuo laiku, kai Lie -
tuva buvo okupuota. Čia akivaizdžiai
galima pamatyti, koks užsienio lietu-
vių įnašas į Lietuvos kultūros istori-
ją, koks indėlis ginant kūrybos laisvę
ir tautinę tapatybę. 

Mąstytojas Juozas Girnius yra
rašęs: „kas neįaugs į lietuvišką spau -
dą, tas giliau neįaugs nė į lietuvybę’’.
Išsaugoti lietuvybę ir ją puoselėti už-
sienyje – tai taip pat bendruome ni-
nių pastangų, apsisprendimo bei va-
lios reikalas. „Draugo” laikraštis
šiuo metu yra išskirtinis lietuvių
tautinio ir visuomeninio idealizmo
laik raštis, nes netarnauja jokioms
partijoms, jokiems verslininkams ir
reklamai. Jis ne tik atspindi lietuviš-
ko gyvenimo tikrovę, bet kartu for-
muoja tautinį atsparumą, padeda
įugdyti jaunąją kartą į lietuvybę, tel-
kia ir stiprina lietuvių bendruome-
nę. Todėl tiek kiekvieno lietuvio, tiek
lietuvių organizacijų vienas pagrin-
dinių rū pesčių – skaitant, prenume-
ruojant, rašant, finansiškai remiant,
aukojant – išlaikyti bei puoselėti šį
lietuviškumo veidrodį ir kelrodį.

Kaip mes tvarkomės 
su laiku
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kodėl reikalingas 
,,Draugo” laikraštis? 



Dvidešimt šešerius metus Uni-
versity of  Illinois at Chicago
(UIC) gyvuojanti PLB Litua-

nistikos katedra neseniai atvertė
naują lapą. Šių metų balandžio 4 die-
ną nauju katedros vedėju inauguruo-
tas daugiau nei šešiolika metų UIC
išdirbęs dr. Giedrius Subačius. Iki jo
katedrai 15 metų vadovavo prof. Vio-
leta Kelertienė. 

Prof. Subačius katedros vairą į
rankas paėmė gana sunkiu jai metu:
ne taip seniai, prieš beveik ketverius
metus, universiteto vadovybė nu-
sprendė uždaryti lituanistikos studi-
jų magistro ir daktaro programas,
tad šiuo metu daktarinį darbą baigi-
nėjanti rašyti Aurelija Tamošiūnaitė
yra paskutinė katedros doktorantė.
Pasak naujo katedros vedėjo, laikai
pasikeitė, reikės suformuoti naują
misiją ir kuo plačiau ją išnaudoti.
Toli žvalgytis nereikia – ateinančiais
metais balandžio 26–28 dienomis Či-
kagoje vyks AABS (Association for
the Advancement of  Baltic Studies)
konferencija, kurią rengti apsiėmė
prof. Subačius.

PLB Lituanistikos katedrą UIC
įsteigė PLB fondas 1984 metais, kai
Lietuva dar buvo okupuota Sovietų
Sąjungos. Katedrą įsteigti nebuvo
lengva. ,,Buvo labai nemaža pasi-
priešinimo ir tada, – sako naujas Li-
tuanistikos katedros vedėjas, – nors
katedros įsteigimo iškilmėse daug
gražių žodžių prikalbėta.” Kai kate-
dra buvo įsteigta, PLB fondas ir UIC

susitarė, deja, tas susitarimas pasi-
rašytoje sutartyje neatsispindi, kad
katedroje dirbs du profesoriai ir kad
bus magistro ir daktaro programos.

Subyrėjus sovietinei Lietuvai,
atsidarius sienoms, pasikeitė kate-
dros veiklos pobūdis. Į ją pamažu
ėmė atvažiuoti studentai su stipendi-
jomis iš Lietuvos. Katedros veikla
pamažu krypo Lietuvos link – ji tapo
savotišku tiltu tarp Lietuvos ir Vaka-
rų lituanistikos. Po Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo iki šiol PLB Li-
tuanistikos katedroje stažavosi apie
50 stažuotojų, magistro programą
baigė apie 30 studentų, daktaro diser-
taciją sėkmingai apsigynė 4 dokto-
rantai. 

Praėjus beveik 25 metams įvyko
naujas lūžis. Į UIC vadovybę atėjus
naujai kartai, sutartis tarp PLB
fondo ir universiteto pradėta aiškinti
naujai. Nuspręsta, jog Lituanistikos
katedroje turi dėstyti vienas profeso-
rius, o jei nėra lituanistikos studentų
– jis gali dėstyti bendresnius kalboty-
ros kursus bei dirbti mokslinį darbą.
Pagal naują UIC tvarką daktaro ir
magistro programos katedroje vyks,
jei kursų klausys ne mažiau kaip 5
studentai, bakalauro – 10. Deja, kol
kas studentų, norinčių gauti laipsnį
lituanistikos srityje, tiek daug neat-
siranda; bet studentų skaičius nėra
vienintelis rodiklis – neturint antro
profesoriaus ir UIC neketinant jo
ieškoti, nėra kaip atstatyti magistro
ir daktaro programas.

Dabartinis PLB Lituanistikos

DALIA CIDZIKAITĖ

Žvilgsnis turėtų būti kitoks – 
į Lietuvos kultūrą iš už Lietuvos

DRAUGAS2011 gEgUžėS 28, ŠEŠTADIENIS4

katedros vedėjas nėra linkęs matyti
vien tik tamsiąją šio reikalo pusę.
,,Mes dejuojame, dejuojame, – sako
jis, – bet kai pasižiūriu, kas atsitiko
su kitais, kartojasi ta pati istorija.”
Jis turi omenyje kitas etnines pro-
gramas, UIC įkurtas po Antrojo pa-
saulinio karo – serbų, slavų, ukrai-
niečių ir kt. Visos jos išnyko. Ir ne tik
jos, studijų programoje universitetas
gerokai apkarpė graikų, italų, pran-
cūzų programas. Tad profesorius čia
įžiūri kur kas platesnę permainų
bangą, palietusią ne tik Lituanis-
tikos katedrą. ,,Ne mes vieni nuken-
tėjome. Universitetas turi didelių
skolų, o valstijos valdžia beveik nie-
ko nemoka. Jei lietuviai nebūtų įstei-
gę mūsų katedros, lituanistikos da-
bar čia visai nebūtų”, – įsitikinęs
prof. Subačius. 

Pasak jo, kurį laiką PLB Litua-
nistikos katedra buvo graži išimtis,
joje lituanistika būrėsi ne apie vieną
žmogų, bet du. ,,Buvome iš tų stiprių-
jų lituanistikos centrų, – sako jis, –
kur turėjome du profesorius. Dabar
tos išimties nebeliko”. 

Naujas katedros vadovas teigia,
jog jis jaučia atsakomybę ir toliau
palaikyti lituanistiką už Lietuvos ri-
bų. Jo nuomone, jo vadovaujamai ka-
tedrai reikia surasti naują misiją ir
kuo plačiau išnaudoti teikiamas ga-
limybes. Katedros įkūrimo sutartyje
jos įkūrimo tikslas įvardytas trum-
pai – dėstyti lietuvių kalbą, litera-
tūrą ir civilizaciją. O į civilizacijos
sąvoką, pasak prof. Subačiaus, įeina
visi kultūriniai aspektai. ,,Mūsų žvil-
gsnis, – įsitikinęs jis, – turėtų būti ki-
toks – į Lietuvos kultūrą iš už Lie-
tuvos”.

Prof. Subačius jau ne pirmi me-
tai dėsto ypač populiarų kursą ,,Lie-
tuvių kultūra”, kiekvieną semestrą
sutraukiantį apie 60 studentų. Per
metus kursą išklauso apie 120 stu-
dentų, išlaiko egzaminą iš pamatinių
lietuvių kultūros tekstų. Per 26 kate-

dros gyvavimo metus kursą baigė
apie 1,500 studentų. Tai, pasak prof.
Subačiaus, – Lietuvos kultūros sklei-
dimo misija, ne Lietuvai ir lietu-
viams, bet pasauliui. Toks netradici-
nis lituanistikos supratimas atsirado
per pirmąjį lūžį, kai Lietuva atsivėrė
pasauliui. 

Kita veiklos sritis – tai konferen-
cijų, parodų, renginių, paskaitų
rengimas. Svarbūs yra ir paties prof.
Subačiaus akademinio darbo vaisiai
– straipsniai, knygos, dalyvavimas
konferencijose, asmeninės lietuvių
kalbos duomenų bazės kūrimas. Pas-
tarasis projektas – dar vienas tiltas
tarp Lietuvos ir Amerikos – yra pats
naujausias. Prof. Subačius jį atlieka
kartu su katedros doktorante A. Ta-
mošiūnaite ir neseniai daktarės laip-
snį katedroje apsigynusia Daiva
Litvinskaite, šiuo metu dirbančia
Lietuvių kalbos institute Vilniuje. 

Pastaruoju metu prof. Subačiaus
mintys vis stipriau ima suktis AABS
konferencijos kryptimi. Būsima vi-
sas tris Baltijos šalis apimanti kul-
tūrų, literatūrų, civilizacijų konfe-
rencija, vyksianti 2012 metų balan-
džio 26–28 d. Čikagoje, yra dar viena
PLB Lituanistikos katedros veikla.
Beliko metai, o viską suorganizuoti –
gauti lėšų, užsakyti patalpas, rasti
pranešimų – nėra paprasta. Pirmasis
prof. Subačiaus suburto AABS kon-
ferencijos ruošos komiteto posėdis
jau įvyko. Profesorius tikisi, jog šis
renginys patrauks UIC vadovų dė-
mesį ir bus naudingas katedrai. 

Tad naujam ir vieninteliam PLB
Lituanistikos katedros profesoriui
nei iššūkių, nei veiklos netrūksta.
,,Katedra egzistuoja ir kurį laiką
tikrai egzistuos”, – įsitikinęs jis.
Galbūt, mąsto prof. Subačius, į UIC
vadovybę vėliau ateis nauja karta,
kuri iš naujo peržiūrės katedros
sutartį su universitetu, ir katedra
galės atverti dar vieną savo gyvavi-
mo puslapį.

2011 metų balandžio 26 dieną, antradienį, University of Illinois at Chicago įvyko pir-
masis AABS konferencijos, kuri įvyks 2012 metų balandžio 26–28 dienomis Čikagoje,
ruošos komiteto posėdis. Pirmoje eilėje (iš k.): Ieva Dilytė, Karilė Vaitkutė, antroje eilė-
je (iš k.): Paulius Vertelka, Aurelija Tamošiūnaitė, dr. Robertas Vitas, Agnė Vertelkaitė, dr.
Dalia Cidzikaitė ir prof. Giedrius Subačius. Trūksta dr. Viliaus Rudros Dundzilos ir
Ramunės Kubiliūtės.

Dr. Jurgis Anysas ir prof. Giedrius Subačius prieš prof. G. Subačiaus inauguraciją UIC šį
pavasarį.                                                                                                   Dalios Cidzikaitės nuotr.



Los Angeles visuomenė susitiko su J.E. vysk. G. Grušu

Žinia apie Lietuvos vyskupo Gin -
taro Grušo būsimą viešnagę ap-
lėkė visą Los Angeles visuome-

nę. Para pi jos komiteto pirmininkė
Alma Stoč kienė sušaukė skubų pa-
sitarimą, kaip geriausiai surengti
aukšto sve čio priėmimą. Dalilė Po-
likaitienė su darė pagrindinį iškil-
mingos šventės planą, pagal kurį vi-
sos organizacijos buvo prašytos pri-
sidėti darbais ir vai šėmis, kas buvo
padaryta su dideliu entuziazmu.
Daugeliui jaunų parapijiečių vysku-
pas yra vaikystės ir žaidimų bičiu-
lis, todėl didelę naštą darbų apsiėmė
būtent jie. Nors visos organizacijos
uoliai prisidėjo prie visų darbų, pa-
sirengimo darbai vis tiek krito ant
Šv. Kazimiero parapijos klebono To-
mo Karanausko pečių.

Šių metų gegužės mėn. 8 dieną,
sekmadienį, Šv. Kazimiero bažnyčio-
je Mišios prasidėjo didingu parapijos
choro „Ecce Sacerdos” giedojimu. Į
bažnyčią įėjo eisena, vedama vysk.
Gintaro Grušo, klebono T. Kara -
nausko ir svečio tėvo Francis Bene -
dict. Mišių metu kartu su choru ir
atskirai giedojo vyrų ansamblis ,,To -
limieji aidai’’, vadovaujami Viktoro
Ra lio. Vyskupas pasakė pamokslą,
pašventino gausiai susirinkusius ti -
kinčiuosius, vėliau priėmė atei-
tininkų pasižadėjimus. Mūsų šven-
tovė buvo pilna žmonių, ypač jauni-
mo. Šešta die nio išvakarėse Šv. Kazi-
miero lituanistinėje mokykloje mo-
kiniai ir su tvirtinimą gavęs jauni-
mas buvo vyskupo palaiminti.

Po iškilmingų Mišių parapijie -
čiai ir svečiai sugužėjo į salę. Salės
viduryje puikavosi draugijų paauko-
tos vaišės, kurias meniškai pateikė
šaunios šeimininkės. Prie scenos
buvo pastatyti kompiuteriai ir filma -
vimo aparatūra, nukreipta į kabantį
didelį ekraną. Renginio vedėjas Ta -
das Dabšys, vyskupo vaikystės ir stu -
dijų draugas, trumpai papasakojo,
kaip Prano ir Marytės Grušų šeima
atvyko į California valstiją iš New
York miesto ir apsigyveno Westlake
Village mieste. Gintaras lankė litua -
nistinę mokyklą, šoko ,,Spindulio’’

tautinių šokių ansamblyje, dalyvavo
ateitininkų veikloje. Mokėsi UCLA
kompiuterių technologijos specialy-
bės, dirbo programuotoju pasaulyje
žinomiausioje IBM bendrovėje. Po
kelių metų įstojo į kunigų seminari-
ją, į kunigus įšventintas 1994 me tais.
Tadas priminė, kad ta proga Darius
Polikaitis parašė vieną iš gražiausių
savo kūrinių „Esi Dan gau’’ pagal
Bernardo Brazdžionio žodžius. „Kas
galėjo išpranašauti, kad su mumis
dainavęs ir šokęs tautinius šokius,
važiavęs į ilgą kelionę Australijon su
‘Spinduliu’, šiandien sutvirtina tų
pačių draugų vaikus, jau būdamas
aukštu dvasiškiu-vyskupu. Tikrai
Dievo keliai yra nežinomi, ir reikia
džiaugtis turint vyskupą Gintarą
mū sų būryje, tokį pat paprastą, kaip
anuomet’’, –  baigė T. Dabšys. Garbin-
gą svečią pasveikino Lietuvos Res-
pub likos garbės konsulė Daiva Če-
ka nauskaitė-Navarrette, linkėdama
jam geriausios sėkmės, kur bedirbtų.
Trumpą sveikinimo žodį pasakė sve -
čias tėvas Francis Benedict, vysk. G.
Grušo dvasios tėvas.

Po tokių gražių įvadinių žodžių
svečias vyskupas scenoje pakabin-
tame ekrane parodė savo tėvus, šiuo
metu gyvenančius prie Washington,
DC ir stebin čius laimingą sūnaus-
vyskupo susitikimą su Los Angeles
visuomene. Svečias pir miau sia pa-
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REGINA GASPARONIENĖ

Los Angeles, CA

Bendroje nuotraukoje – sutvirtintieji, jų globėjai su vysk. Gintaru Grušu.                                                                                                                                                                Inos Petokas nuotr.

sveikino savo mamytę Mo tinos die-
nos proga. Jis pasidžiaugė sugrįžęs į
vaikystės šeimą, nes daug drau gų gy-
vena ir dirba čia, Los Ange les mieste.
Į susitikimą atvyko draugai iš Ari-
zona valstijos, Las Vegas, San Diego
ir kitų miestų. Vysk. Gru šas kalbėjo
apie didelį džiaugsmą sugrįžus ir
sutikus tiek daug seniai ma tytų gerų
žmonių. Prisimin damas savo vaikys-
tę, jis pabrėžė, kad jaunimo organi-
zacijos gali išauginti asmenybes.
Išeivija duoda Lietuvai tai, kas su-
bręsta parapijose. Šiuo metu einantis
Lietuvos kariuomenės vyriausio or-
dinaro pareigas, vysk. Grušas savo
kalbą baigė žodžiais: „Nebijokime ri-
zi kuoti viskuo Dievo akivaizdoje. Esu
visada su jumis, net ir būdamas toli.
Ačiū už nepamirštamą sutikimą.’’

Po vyskupo kalbos visi susitiki-
mo dalyviai buvo pakviesti vaišėms.
Norinčių pasikalbėti su svečiu su -
sidarė ilga eilutė. Vyskupas, paprašy-
tas fotografuotis, mielai kvietė nusi-
fotografuoti kartu su juo. Daug žmo -
nių su svečiu ilgai kalbėjosi, foto gra-
favosi būriais ir pavieniui; visi no-
rėjo išsinešti tos nepamirštamos die-
nos spindesį. 

Vaišės ir nuotaika buvo nuosta-
bios – štai ką gali padaryti daugelio
žmonių entu ziazmas ir šeimininkių
sugebėjimas tas vaišes gražiai pa-
teikti. Šventės organizatoriai dėkoja

šeimininkėms Genovaitei Plukienei
ir Daivai Šiukš ta. Dėkoja organizaci-
joms, prisidėjusioms darbais: biru-
tietėms, skautėms gražinietėms ir
skautėms akademi kėms, Lietuvos
dukterims, parapijos chorui, vyrų
oktetui ,,Tolimi aidai’’, LB ,,Spin-
dulys’’, ateitininkams, pen sininkų
klubui, ,,Lietuvos vyčiams’’, ,,Lietu-
vos vaikų viltis’’ valdybai, pa rapijos
tarybai, lituanistinės mokyklos mo-
kytojams ir mokinių tėve liams, para-
pijiečiams, vyskupo drau gams ir vi-
siems pavieniams asme nims. Dėkoja
LR garbės konsulei D. Navarrette-
Čekanauskaitei, progra mos vedėjui
T. Dabšiui, fotografams Inai ir Min-
daugui Petokams, Danai Dabšienei
už gėles, papuošusias salę, Viktorui
Ceikai už auką ren giniui. O labiau-
siai dėkingi esame svečiui vysk. G.
Grušui – už sugrįžimą į mūsų būrį,
už paprastumą ir draugiškumą, ku-
riuo buvo apdova no ti visi tos nuos-
tabios dienos dalyviai. 

Taip mes pagerbėme savo vieną
iš žymiausių Los Angeles lietuvių –
vys k. Gintarą Grušą, aplankiusį savo
vaikystės miestą, parapiją ir parapi-
jos žmones.

Regina Gasparonienė – išaugino
tris sūnus, turi šešis vaikaičius. Baigė
matematiką, dirba bankų sistemoje. 

Dievo Gailestingumo paveikslas – vyskupo dovana Šv. Kazimiero parapijai. 
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Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

birželio 5 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 

9 val. r. šv. Mišios 
Pal. J. Matulaičio misijoje.

10:30 val. r. iškilmingas po sėdis
PLC didžiojoje salėje.

Ateitininkų namų
gegužinė

birželio 5 d.
Ateitininkų namų sodelyje, Lemonte, 

Pradžia 12 val. p. p. (po Šeimos
šventės). Skanūs pietūs, atgaiva,

graži gamta, muzika ir šokiai,
loterija, draugai. 

Pirmą mėnesio sekmadienio rytą Ateitininkų
namai Lemonte atgyja nuo jaunatviškų balsų ir
juoko. Tai rytas, kai jaunučiai ateitininkai, sen-

draugiai, tėveliai ir globėjai renkasi kartu praleisti
laiką. Tuo metu vyksta įvairūs užsiėmimai ir diskusi-
jos, kurių tikslas yra priminti ir ugdyti vaikuose
penkis ateitininkų principus ir kurti meilę Kristaus
šviesoje ir visų širdyse.

Vadovai per įvairias diskusijas, rankų darbelius,
vaidinimus ir žaidimus stengiasi vaikų širdelėse to-
bulinti meilės jausmą tautiškumui ir tikėjimui. Savo
veikloje ateitininkų susibūrimai yra paremti pagrindiniais penkiais princi-
pais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu ir šei-
myniškumu. Šie pagrindiniai principai aprėpia svarbiausias asmenybės raiš-

kos ir tobulėjimo  sritis. Vaikams svarbu nuo mažų dienų  žinoti ir pažinti
šias vertybes ir mokėti jas ugdyti bei išsaugoti. 

Tuo metu, kad vaikai darbuojasi būreliuose, tėveliai turi galimybę dau-
giau sužinoti apie ateitininkų veiklą ir tikslus. Tėveliai yra kviečiami pabend-

rauti ir dalyvauti bendroje diskusijo-
je. Visų pirma naujai atvykusius da-
lyvius sendraugiai supažindina su
Prano Dovydaičio trim – pamatiniais
klausimais, o jų atsakymuose slypi
atsidavimas Kristui, gėrio kūrimas
vardan Kristaus.

Tai laikas, kai tėveliai ir jų jauno-
sios atžalos vieningai stengiasi kurti
meilę Kristaus šviesoje ir kiekvienoje
širdyje. Perduoti pagrindinius atei-
tininkų principus jaunimui ir taip pa-
dėti jiems tobulėti yra labai svarbu tė-
veliams ir globėjams. Ši organizacija
padeda išmokti, kaip šiuos principus
puoselėti kasdieniniame gyvenime,
įvairiose situacijose ir tarpusavio
santykiuose. 

— Jolita Džiaugienė

Sekmadieniai
su ateitininkais

Čikagos Partizano Daumanto - Pra no Dielininkaičio kuopos jaunės vaidino kuo  pos susirinkime š. m. gegužės 1 d.
Iš k: Karolina Usavičiūtė, Sigita Čuplinskaitė, Daiva Daulytė, Marisa Sadauskaitė ir Lana Razmaitė.

Čikagos Partizano Daumanto-Pra no Dielininkaičio jaunųjų ateiti nin kų kuo  pos susirinkime š. m. gegužės 1 d. kuopos nariai paruošė
vaidinimėlius ir pasirodė savo tėveliams ir draugams. Dainos Čyvienės nuotraukos

MAS STOVYKLA • DAINAVOJE • LIEPOS 13–24 
Pats laikas registruotis!

Dar yra laisvų vietų moksleivių ateitininkų  (MAS) stovykloje, bet nedelskite regis t-
ruotis, nes vietos greitai užimamos. Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moks-
leiviams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję lanky-
ti universiteto.
Registracijos informaciją rasite interneto tinklalapyje: mes-
mas.org.
Registratorė: Kristina Volertienė (200 Woodbine Ave, Nar-
berth, PA 19072).

Stovykloje bus du svečiai iš Lietuvos. Iš Panevėžio atvyksta
stovyklos kapelionas kun. Eugenijus Troickis. O vadovauti
atvyksta SAS CV pirm. Lietuvoje Paulius Mieželis.  2010 m.
Paulius dalyvavo ekspedicijoje ,,Misija Sibiras”, jis supažin-
dins stovyklautojus su savo išgyvenimais. 

Čikagos Partizano Daumanto-Pra no
Dielininkaičio jaunųjų ateiti nin kų kuo -
 poje ir vaikai, ir tėveliai ran da pras-
mingų užsiėmimų. 

Norintys susipažinti su Či ka goje
veikiančia jaunųjų ateitinin kų kuo-
pa yra kvie čiami pas i teirauti pas
kuopos globėjas Laimą Aleksienę
(laima.aleksa@gmail.com) ar Ri tą
Rušėnienę (rusenas@yahoo.com).
Arba atvykite į Čikagos ateitininkų
šeimos šventę (žr. žemiau) ir Atei-
tininkų namų gegužinę. Visi la bai
laukiami!

Paulius Mieželis kun. Eugenijus Troickis
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,,Dažnai vėlavai, bet šįkart kažkodėl paskubėjai…” 
Arvydas žygas – žemišku žvilgsniu

,,Hey man” – dažnas šiomis die-
nomis prisiminė šį ,,firminį” Arvydo
pasilabinimą, nutvertą iš bytnikų.
Šiandien žinomiausi bytnikų kartos
rašytojai Jack Kerouac, Allen Gins-
berg, William S. Burroughs – maža
artimų draugų grupė – penktajame
dešimtmetyje buvo Columbia Univer-
sity studentai, rėmę vienas kito rašy-
mo būdą, stengęsi vienas kitam pa-
dėti. Plačiosios visuomenės akyse
bytnikai buvo purvini, nuskurę val-
katos, besikraustantys iš vieno kam-
po į kitą, besisvaiginantys alkoholiu
ar narkotikais, atsisakę turto, dievi-
nę džiazo muziką. Bet tų ir vėlesnių
metų jaunimui jų gyvenimo būdas ir
vertybės turėjo įtakos. 

Arvydas Žygas, žinoma, nebuvo
bytnikas, nors tam tikrų bruožų jam
galėjai priskirti. Jis buvo savotiškas
klajūnas – ne kartą įsimylėjęs (porą
sykių beveik skambėjo vedybų var-
pai), dažnai keitęs būstą, gyvenęs ir
Amerikoje, ir Lenkijoje, ir Italijoje, ir
Lietuvoje. Neatsisakydavo cigaretės,
tačiau tikrai buvo atsisakęs gyveni-
miško turto. Kiek pamenu, mėgo
džiazą, kaip, beje, ir lietuvišką folk-
lorą. Viskas Arvydui buvo arba
,,cool” arba ,,groovy”.

Arvydo draugė Rūta Musonytė
prisiminė: ,,Kartą atskridau į Kauną
be lagaminų (jie nukeliavo kažkur
kitur) ir gėdinausi eiti į bažnyčią
mūvėdama džinsais. Prisipažinau
apie tai Arvydui iškart po šv. Mišių,
kai jis dar stovėjo prie altoriaus. Jis
pakėlė sutaną ir parodė, kad pats yra
su džinsais. Tikrai pasijutau geriau.”

Šiomis savaitėmis išeivija links-
niuoja Arvydą kaip rūpestingą kuni-
gą ir aktyvų ateitininką. Visa tai  –
tiesa. Tačiau Arvydo asmenybė –
daugiabriaunė: jis buvo ir pavyzdin-
gas skautas, ir puikus pedagogas,
rimtas mokslininkas, smalsus ke-
liauninkas, aktyvus folkloristas, ne-
išgydomas romantikas ir idealistas,
beprotiškai karštas patriotas lietu-
vis.

Scena nesvetima 
nuo mažens

Kiek atsimenu, Arvydas nuo ma-
žens kalbėdavo, padėdamas sau ran-
kų mostais ir veido išraiška. Nedaug
esu girdėjęs jo pamokslų, bet paste-
bėjau, jog ir jie neapsieidavo be ges-

tų. O kur dar jo akys – didelės, gilios,
išraiškingos. 

Vaikystėje Arvydas vaidino
ALVUD’o (Amerikos lietuvių vaikų
ugdymo draugijos) teatre,  kurį įkūrė
dr. Jonas Adomavičius. Trupė buvo
labai populiari. Vaikai pasirodydavo
ir per Anatolijaus Šluto pusvalan-
dinę lietuviškos televizijos laidą. 

Užlipdavo ir į Jaunimo centro
sceną. Zita Dubauskas-Lim prisimi-
nė įdomią detalę: ,,Arvydas – Žilvi-
nas, o aš – jo dukrytė Drebulė (man
buvo 7 metukai). 1982 m. gegužės 7 d.
pasirodėme Jaunimo centro kavinėje
per Juozės Augustaitytės-Vaičiūnie-
nės knygos ‘Lietuvių vestuvės ir Eglė
žalčių karalienė’ pristatymą.” 

Aktyvusis Jaunimo sąjungos
narys

Savo visuomeninės veiklos Arvy-
das neapribojo ideologinėmis skautų
ir ateitininkų organizacijomis – jis
aktyviai dalyvavo ir Šiaurės Ameri-
kos lietuvių jaunimo sąjungos veik-
loje. Visada besišypsantis, pilnas idė-
jų, galbūt čia Žygas  ir buvo ,,bytni-
kas” – maištininkas, nuolat kurstan-
tis patriotiškumo ugnį tarp bendra-
amžių. 

Tuos laikus gražiai prisimena
aktyvūs Toronto visuomenininkai
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė ir Pau-
lius Kuras: ,,Mielas Arvydai, Paulius
ir aš bei daugybė Tavo pažįstamų ir
draugų prisimename Tave IV PLJK
Anglijoje ir Vokietijoje. Plyšome iš
juoko, kai Tu, Rasa Šoliūnaitė-Pos-
kočimienė, Petras Kisielius, Jr. ir kiti
viena ranka rašėte operetę, kita –
kongreso reguliaminą. Blyksėjo fo-
toaparatai, kai Tu ir Petras įšokote
ant scenos su ‘leotardais’. O kiek
diskutavome apie ryšius su Lietuvos
jaunimu! Tu dėjai ypatingas pastan-
gas, kad jie būtų užmegzti. Mūsų
vasarvietėje kabo nuotrauka iš Tavo
ir kitų jaunimo delegatų susitikimo
su Popiežiumi. Prisimename taip
pat, kaip Tu atvažiavai skaityti pa-
skaitą Windsor, Ontario Nepriklau-
somybės minėjimo proga. Visą naktį
sėdėjome kartu – Tu perrašinėjai
tekstą, kad jis būtų geriau supran-
tamas vyresniems minėjimo daly-
viams. Mums niekad neteko išgirsti
Tavo pamokslo, bet įsivaizduojame,
kad jie būdavo ilgi – kaip ir Tavo po-
kalbiai. Tu turėjai pasidalinti savo
mintimis, viltimi, tikėjimu, pasaulė-
žiūra, juokais ir išgyvenimais – mat
visad buvai toks gilus.”

Lietuva – ištiestos rankos 
atstumu

Arvydas beprotiškai norėjo nu-
vykti į Lietuvą. (Nežinau, kodėl jis
nedalyvavo lietuvių kalbos vasaros
kursuose Vilniaus universitete, gal
neįsileido?). Dar vaikystėje jis pami-
lo tėvų krašto kalbą, istoriją, geogra-
fiją, papročius. Drįstu teigti, jog di-
delės įtakos Arvydo meilei Lietuvai
turėjo jo mokytojas, žymus pedago-
gas Juozas Kreivėnas. Galų gale, At-
gimimo metais Arvydas pirmą kartą
nuvyko į Lietuvą, o vėliau ten ir apsi-
gyveno. Kartą paklausiau jo, kodėl
nori palikti savo gimtinę, turtingą
Ameriką.  Arvydas atsakė: ,,Raimun-
dai, jei Tavo senelė negaluotų, ar Tu
neslaugytum jos? Lietuva – tai mūsų
serganti močiutė. Privalau būti kar-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

tu su ja.”
1974 metais studijuodamas Fri-

bourg, Šveicarijoje, labai norėjau
praleisti Kalėdas Lietuvoje. Deja,
vizos negavau. Todėl griebiausi kito
plano –  Lenkijos ambasadoje Berne
gavau šios šalies vizą ir nuvykau ap-
lankyti draugų Punsko krašte, vos
septyni kilometrai nuo Lietuvos pa-
sienio. Po trijų savaičių viešnagės aš
amžiams buvau paveiktas Suvalkų
trikampio lietuvių nuoširdumo. Apie
tai papasakojau Arvydui. Kelionės į
Punską jaunam idealistui Arvydui
irgi tapo prieinamiausiu Lietuvos
pakaitalu, kol pagaliau jis galėjo ap-
lankyti savo ,,sergančią močiutę” –
Lietuvą.

Arvydo apsilankymus Lenkijoje
prisimena Punske gimusi mokytojo
Jono Stoskeliūno dukra filologė Asta
Pakuckienė, nuo 1989 m. gyvenanti
Los Angeles: ,,Į mano tėvų raudoną
namelį, esantį šalia Suvalkų-Punsko
plento, dažnai užsukdavo svečiai.
Mano tėtis visus mielai priimdavo,
rodydavo savo biblioteką, kalbėdavo
apie nelengvą pokario mokytojo ke-
lią šiame krašte, apie lietuvybę. Ar-
vydas buvo neįprastas svečias. Jis
buvo jaunas, švytintis, linksmas jau-
nuolis iš Vakarų, sustodavęs pakal-
bėti su visais visur – ir su mano tė-
veliu, ir su praeive senele – nesvarbu,
ar bažnyčios šventoriuje, ar per jau-
nimo šokius. Atrodė, kad šioje ,,ma-
žoje Lietuvoje” jis domėjosi viskuo ir

visais, ypač mėgo klausytis mūsų
krašto dainų ir giesmių.

Mes, šio užkampio vaikai, pa-
augę veržėmės į platųjį pasaulį, do-
mėjomės tuo neprieinamu užsieniu.
O štai visų nuostabai Arvydas, gimęs
ir augęs Čikagoje, savo atostogų laiką
praleisdavo šiame mažame miestely-
je, kaimuose kalbėdamasis su žmo-
nėmis, klausydamasis jų pasakoji-
mų, jų vargų bei džiaugsmų. Turbūt
Arvydas ieškojo lietuviškų pagrindų,
to paprasto kaimo gyvenimo, kurio
jam neteko patirti augant išeivių
šeimoje.

Gaila, mūsų keliai niekada dau-
giau nesuėjo po to įsimintino vakaro,
kai jis užsuko į mano tėvų namus su
giesmių pagal Maironio eiles plokš-
tele. Tačiau aš sekiau jo gyvenimo
kelią, girdėjau apie jo pasiekimus
mokslo srityje, posūkį į kunigystę.
Arvydas tapo neatskiriamu punskie-
čių draugu iki gyvenimo pabaigos.
Ko gero, neatsitiktinai pirmąsias
savo šv. Mišias jis pasirinko laikyti
būtent Punsko bažnyčioje, suteikda-
mas mano žemiečiams nepaprastą
džiaugsmą.” 

Meile folklorui užkrėtė
kitus

Lietuviška daina buvo Arvydo
draugė. Jei užklupdavo liūdesys, jis
užtraukdavo kokią liaudies melodiją
ir iškart                     Nukelta į 14 psl.

Arvydas Žygas su straipsnio autoriumi.

,,Ateities” žurnalo viršelis. Jonas Paulius II
ir Arvydas Žygas.

Iš kairės: Arvydas Žygas, Rasa Musteikienė su vyru Kęstu dailininkų Lingių dirbtuvėje.
Vilnius, 1989 metai.                                       Nuotraukos iš R. ir R. Lapų asmeninio albumo



27-erių šiaulietė Viktorija Čmily -
tė savo rinkinyje turi daug ir įvairių
apdovanojimų šachmatų srityje. Iki
šiol jai trūko Europos moterų čem -
pio nato aukso medalio, kurį sporti -
ninkė šį praėjusią savaitę parsivežė
iš Tbilisyje vykusių Europos pirme -
nybių, kur tarp 130-ies dalyvių ji bu-
vo geriausia. 

Viktorija 11 ratų kovoje surinko
9 taškus ir, pustaškiu aplenkusi bul-
garę Antoaneta Stefanova, iškovojo
ne tik auksą, bet ir gavo piniginį pri-
zą – 20,000 eurų. 

Įdomu tai, kad lietuvė Europos
moterų šachmatų pirmenybėse net
tris kartus – 2003, 2008, 2010 metais –
buvo netoli auksinio apdovanojimo,
tačiau jai vis tekdavo pasitenkinti
sidabriniais medaliais. 

Gegužės 18 d. vykusiame pasku-
tiniame rate Viktorijai jau pakako ly -
giųjų, norint sugriebti auksą, tad čia
ji ir pasidalijo po pustaškį su ruse
Svetlana Matvejeva. V. Čmilytė žaidė
baltosiomis figūromis ir jau po dvide -
šimto ėjimo rusė buvo įsprausta į
kam pą ir pasiūlė lygiąsias. 

Devintame rate šiaulietė įveikė
anksčiau du kartus aukso medalį
paveržusią švedę Pia Cramling, kuri
pernai paskutiniajame rate 5 valan-
das trukusioje kovoje iš Viktorijos
atėmė pustaškį, kas lietuvę nustūmė
į antrą vietą. 

Pirmoji pergalė 
1993 metais

1983 m. rugpjūčio 6 d. Šiauliuose
gimusi V. Čmilytė (dabar jau dviejų
vaikų mama) pirmą didesnę pergalę
pasiekė 1993 metais, kai tapo Euro-
pos mergaičių iki 10 metų nugalėtoja. 

Dar didesnis laimėjimas pelny-
tas 1995 metais, kai Viktorija pasau-
lio jaunių (mergaičių iki 12 metų)
pirmenybėse iškovojo auksą. Tais pa -

čiais metais ji tapo pasaulio jaunių
mergaičių greitųjų šachmatų nugalė-
toja. 

Net du kartus V. Čmilytė yra bu-
vusi pasaulio šachmatų olimpiados
laimėtoja (2000 ir 2004 m.), o 2006 m.
lietuvė iškovojo pasaulio moterų
čempionato bronzą. 

Kaip jau rašėme, tris kartus Vik -
torija pelnė Europos moterų pir-
menybių sidabrą. 

Žaidė be trenerio

Trūkstant lėšų, šiemet į Europos
pirmenybes lietuvė buvo priversta
vykti be trenerio. Pasiruošti šioms
varžyboms jai finansiškai padėjo
Šiaulių šachmatų klubas ir sporto
mokykla „Dubysa’’. 

Į tolimą šalį dukrą lydėjo jos tė -
vas – šachmatininkas Viktoras Čmi -
lys. 

Šiose Europos pirmenybėse daly-
vavo dar viena lietuvaitė – D. Dau -
lytė, kuri tarp 130 šachmatininkių,
surinkusi 5,5 taško, užėmė 69-ąją
vietą. 

Čempionė po pergalės tarė: „Šį
titulą galima vertinti kaip didžiausią
laimėjimą per mano karjerą.’’  Palin-
kėkime šiai nuostabiai šach matų
karalienei dar daugiau pergalių.

„Lituanicos’’ vyrų vienuolikė
gegužės 23 d. žaidė 6-ojo „Metropo -
litan Soccer’’ lygos I divizijos pava -
sario turo rungtynes savoje aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro Lemont.
Šįkart jų varžovas buvo „Lions’’, jau
daugelį metų rungtyniaujanti ukrai -
niečių komanda, seniau kovojusi
„Major’’ divizijoje, o dabar ne vieną
dešimtmetį žaidžianti žemesnėje – I
divizijoje.

Nepaisant, kad šiemet ji yra len -
telės viršuje, nieko neįprasto rung-
tynių metu ji neparodė. Pirmame
kėlinyje „Lituanica’’ svečius „pavai -
šino’’ dviem įvarčiais ir pirmavo 2:0.
Tačiau po pertraukos vėl „pasižymė -
jo’’ „Lituanicos’’ vartininkas ir sve -
čiams leido išlyginti rezultatą 2:2.
Be sibaigiant rungtynėms, „Lions’’
įsten gė įmušti trečiąjį įvartį ir lai-
mėti 3:2.

Tai jau ne pirmas kartas, kai
„Lituanicos” futbolininkai nukenčia
dėl vartininko klaidų. Tas pats atsi-
tiko ir praėjusį sekmadienį, kai var-
tininkas praleido pora juokingų įvar -
čių. Na, bet mūsų žiūrovai jau įpratę
prie panašių atvejų.

Šį sekmadienį bus šven čiama
Memorial Day, tad rungtynės tądien
nevyks. Birželio 5 d. mūsiškiai iš-
vykoje kovos su „Kickers” vienuo-
like. Pradžia 3 val. p.p.

Kiti praėjusį sekmadienį vyku -
sių I divizijos rungtynių rezultatai:
„Morava’’ – „Wings’’ (2:6), „Barce lo-
na’’ – „Highlanders” (2:0). „Kic kers’’
ir „Serbska’’ vienuolikių susitikimas
neįvyko.

Chicago „Fire’’ 
irgi pralaimėjo

„Fire’’ profesionalų futbolo vie -
nuolikei šį sezoną sekasi ne ką ge-
riau. Šių metų pirmenybėse koman-
da su žaidė 10 rungtynių – patyrė 4
pralai mėjimus, 5 kartus sužaidė ly-
giosiomis ir pelnė tik 1 pergalę.

Praėjusį šeštadienį čikagiečiai
žaidė išvykoje prieš Philadelphia
„Union’’ vienuolikę, kuriai nusileido
1:2. „Union’’ naudai 75-ją žaidimo mi -
nutę pergalingą įvartį įmušė Carlos
Ruiz.

Dabar „Fire’’ MLS lygos Rytų
gru pėje stovi priešpaskutinėje  8-oje
vietoje ir turi 8 taškus. Paskutinėje
vietoje yra „Sporting Kauses City’’ (4
taškai).

Lietuvos rinktinė prarado 
vieną vietą

Gegužės 18 d. buvo paskelbtas
Tarptautinės futbolo asociacijų fede -
racijos (FIFA) pasaulio rinktinių
įvertinimas. Lietuvos valstybinė ko -
manda su 577 įskaitiniais taškais iš
46 vietos smuktelėjo į 47-ąją. Per mė -
nesį Lietuvos įskaitinių taškų suma
nepakito. FIFA lentelėje pirmauja
pasaulio ir Europos čempionė Ispa -
nija (1,857 tšk.), antra stovi Olandija
(1,702), trečia – Brazilija (1,425).

Būsimoji Lietuvos varžovė Euro -
pos čempionato atrankos varžybose –
Lichtenšteino rinktinė šioje lentelėje
užima tik 153-ą vietą. Taigi rungty -
niaudama prieš šią komandą Lie -
tuva, atrodo, didesnio vargo neturėtų
turėti.

,,Lituanica” nusileido ,,Lions”Europos šachmatų nugalėtojos 
laurai atiteko lietuvaitei

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

sPoRTAs
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V. garastas paprašė R. Šiškausko 
sugrįžti į rinktinę

Praėjusią savaitę Lietuvos krep -
šinio federacijos prezidentas Vladas
Garastas oficialiai paprašė Ramūno
Šiškausko sugrįžti į Lietuvos rinkti -
nę artėjančiam Europos krepšinio
čempionatui.

Linui Kleizai ir Jonui Mačiuliui
patyrus traumas, o Martynui Pociui
atsigaunant po operacijos, silpnėja
Lietuvos rinktinės pajėgumas. Nors
treneris Kęstutis Kemzūra viešai
nerodo nerimo, lietuviams iškovoti
kelialapį į 2012 metų olimpines žai-
dynes yra kaip niekad svarbu.

Maskvos CSKA rungtyniaujantis
32-ejų metų krepšininkas nusprendė
palikti rinktinę po 2008-ųjų olimpi-
nių žaidynių, kad žaisti galėtų jau-
nesni krepšininkai, tačiau šiųmetis
Euro pos čempionatas vyks Lietuvoje,
kur neiškovoti pergalės būtų „siau-
binga”.

Dabar belieka laukti R. Šiškaus -
ko atsakymo. Taip pat nėra aišku, ar
prie rinktinės po ilgos pertraukos
pri sijungs Šarūnas Jasikevičius ir

Darius Songaila ir ar rinktinei padės
Jonas Valančiūnas ir Žydrūnas Il-
gaus kas. Ar mes, kaip ir JAV, turė -
sime savo „Svajonių komandą’’.

PAUL TRIUKAS

,,EuroBasket 2011” – R. Šiškauskas vejasi
L. James.

Europos čempionė šachmatininkė Vik-
torija Čmilytė.        D. Labučio (ELTA) nuotr.

LKL nugalėtojais tapo „žalgirio’’ krepšininkai

Praėjusią savaitę Kaune paaiškė -
jo šių metų „Lietuvos krepšinio
lygos’’ (LKL) nugalėtojas. Juo trylik-
tą kartą komandos istorijoje tapo
Kauno „Žalgiris’’.

Penktose ir lemiamose rungty -
nėse Kauno „Žalgiris’’ 95:69 įveikė
Vil niaus „Lietuvos rytą’’. Pirmą dvi -
kovą Kaune laimėjo žalgiriečiai
83:81, o antras rungtynes Vilniuje
laimėjo „Lietuvos ryto’’ komanda
81:70. Liku sias dvikovas dėl nugalėto-
jų žiedų laimėjo „Žalgirio’’ krepši -
ninkai. Jie Kaune, trečiosiose rung-
tynėse, iško vojo pergalę 70:67, o ket -
virtąsias rung tynes Vilniuje laimėjo
83:71. „Žalgiris” laimėjo seriją 4–1.

„Žalgiriui’’ T. Klimavičius pelnė
18 taškų ir atkovojo 10 kamuolių.
DeJuan Collins ir Paulius Jankūnas
pelnė po 12, Artūras Milaknis – 10,

Mantas Kalnietis ir Marcus Brown
po 9, M. Kuzminskas – 7 taškus. M.
Po cius dėl traumos serijoje nežaidė.

„Lietuvos rytui” 13 taškų įmetė
Kenan Bajramovič, 12 – D. J. Straw -
berry, 11 – Jonas Valančiūnas. Pasta -
rasis atkovojo 10 kamuolių ir pataikė
penkis baudų metimus iš tiek pat ga -
limų.

PAUL TRIUKAS

LKL - Tadas Klimavičius.

Ispanijos didįjį apdovanojimą laimėjo S. Vettel

Penktas iš keturių šio sezono
lenktynių praėjusios savaitės pabai-
goje laimėjo vokietis Sebastian Vet-
tel.  Lenktynėms artėjant prie pabai-
gos, L. Hamilton pakilo į antrąją
vietą ir prisivijo S. Vettel. Pastarasis
iki lenktynių pabaigos atlaikė brito
spaudimą. Po L. Hamilton, trečioje
vietoje lenktynes baigė jo komandos
draugas iš „McLaren’’ komandos
Jen son Button.

Ketvirtas liniją kirto M. Webber,

penktas – F. Alonso, šeštas – Michael
Schumacher, septintas – Nico Ros -
berg, aštuntas – Nick Heidfeld, devin-
tas – Sergio Perez, dešimtas – Kamui
Kobayashi.

Likus 14-ai etapų iki čempionato
pabaigos, bendroje lenktynininkų
įskaitoje pirmauja S. Vettel, turintis
jau 118 taškų. Antras lieka L. Ha -
milton (77 tšk.), trečias – M. Webber
(67 tšk.), ketvirtas – J. Button (61
tšk.), penktas – F. Alonso (51 tšk.).

Kitos lenktynės vyks Monake
gegužės 27–29 dienomis.

PAUL TRIUKAS



komandose, likusios – užsienyje. 
Rinktinės vyr. treneris Algirdas

Paulauskas po pirmosios stovyklos
tikino, kad krepšininkės nepatyrė
jokių traumų ir yra darbingos nuo-
taikos. Jis pagyrė ir jaunąsias rink ti -
nės nares – G. Gutkauskaitę, S. Okoc -
kytę ir M. Kvederavičiūtę, kurios
ypač stengėsi. 

„Merginos viską darė lygiai su
senbuvėmis, kai kur net pirmaudavo.
Dėl jų nebuvo jokių sunkumų ir tik -
riau siai nebus’’, – sakė komandos
stra tegas. 

Dabar laukiama 4 komandų kon-
trolinio turnyro, kuris vyks gegužės
27–29 dienomis Druskininkuose. Ja -
me žais Lietuvos, Baltarusijos, Uk-
rai nos ir Suomijos valstybinės ko-
mandos. Gegužės 27 d. lietuvės susi-
tiks su suomėmis, gegužės 28 d. – su
Ukrai nos, o paskutinę dieną – su Bal-

taru sijos krepšininkėmis.

Lietuva rungtyniaus stiprioje
grupėje

Beje, Europos pirmenybėse Lie -
tu vos rinktinė rungtyniaus ,,A’’ gru -
pėje Bydgoščiuje su Rusijos, Turkijos
ir Slovakijos komandomis. Į antrąjį
ratą pateks po tris geriausias grupių
komandas (iškris tik po vieną rinkti -
nę). Baigiamieji susitikimai vyks
Lodzėje. 

Apie Lietuvos vyrų rinktinę ir
jos kandidatus šiuo metu dar nekal -
bama. Žinoma, Europos vyrų krep -
šinio čempionatas vyks gerokai vė-
liau ir šį kartą – Lietuvos miestuose.
Priminsime, kad dar dvi arenos
(Kau ne bei Klaipėdoje), kuriose bus
rengiamos pirmenybių varžybos, dar
nėra baigtos statyti.
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Lietuvos moterų krepšinio rink tinė ruošiasi Europos pirmenybėms

Jei Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinė Europos čempionatui dar nėra
pradėta burti, tai Lietuvos moterys
jau susirinko į pirmąją treniruočių
stovyklą Palangoje, o gegužės 19 d.
treniravosi Druskininkuose (ten
spor tininkės prakaituos iki gegužės
30 d.).

Europos moterų krepšinio pir-
menybės, kurios vyks kaimyninėje
Lenkijoje, jau čia pat: jos prasidės
birželio 18-ąją ir tęsis iki liepos 3 d.

Lietuvos rinktinėje treniruojasi
15 kandidačių: Rima Valentienė, Auš -
ra Bimbaitė, Milda Sauliūtė, Marina
Solopova, Lina Pikčiūtė, Giedrė Pau -
gaitė, Sandra Linkevičienė, Agnė Ab -
ro maitė, Eglė Šulčiūtė, Gintarė Pet-
ro nytė, Vaida Sipavičiūtė, Lina Ag-
lins kaitė, Mantė Kvederavičiūtė,

Santa Okockytė ir Gabrielė Gutkaus-
kaitė. Apie pusė jų žaidžia Lietuvos

Viena iš pajėgiausių Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės žaidėjų – Aušra Bim-
baitė ruošiasi Europos moterų pirmeny-
bėms Lenkijoje.

Organizacijai „Consular Corps
College” priklauso garbės bei kar-
jeros konsulai, kurie siekia tobulin-
tis einamose pareigose bei pasisemti
naujų minčių, kad veiksmingiau
galėtų tarnauti kraštui, kuriam jie
atstovauja. 

Šią organizaciją 1969 metais
įkūrė generalinis konsulas Walter R.
Regirer su tikslu, kad vyktų bendra-
vimas tarp įvairių kraštų konsulų ir
kad atsirastų forumas, kuriame būtų
galima pasidalyti profesine informa-
cija bei pasisemti vis naujų žinių iš
kitų kraštų kolegų, reziduojančių
JAV.

2011 metų „Consular Corps Col-
lege” suvažiavimas vyko University
of  Chicago Gleacher Center, gegužės
18–20 dienomis. Suvažiavimo išvaka-
rėse vyko priėmimas Nyderlandų ge-
neralinio konsulo dr. Hans Heins-
broek rezidencijoje. Priėmime daly-
vavo svečiai: ,,Draugo” vyr. redakto-
rė Dalia Cidzikaitė ir LR garbės kon-
sulas Stanley Balzekas, Jr.

Suvažiavimas prasidėjo gegužės
19 d. Čikagos miesto atstovės Maria
Pappas sveikinimais. Po to vyko nu-
matyta programa. 

Midwest Region Office of  Fo-
reign Missions direktorė Denise
Duchon pasidalijo informacija apie
naujienas JAV Valstybės departa-
mente. Klausytasi verslo žinovų pra-
nešimų apie tai, kaip konsulai gali
veiksmingiau dalyvauti krašto eko-

nominio vystymo darbuose. Tomis
temomis kalbejo: Richard Paullin,
International Trade Association of
Greater Chicago direktorius, Miguel
Angel Leaman, Meksikos prekybos
misijos direktorius, Linas Klimavi-
čius, „Point One International” part-
neris. Moderatore buvo Lietuvos
Respublikos garbės generalinė kon-
sulė Ingrida Bublienė. 

Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA) direktorė
Christine Stack ir darbuotojai Jean
Baker bei James Duncan supažindi-
no konsulus su šios agentūros veikla.  

Pietų metu advokatas John B.
Quigley, Ohio State University tarp-
tautinės teisės profesorius, pristatė
savo išleistą knygą „Consular Law
and Practice”.

Po pietų teisiniais imigracijos
klausimais kalbėjo adv. Jason Loren-
zon. Austrijos ambasados žemės ūkio
skyriaus vadovas Hans Kordik įdo-
miai pristatė Austrijos atsinauji-
nančios energetikos ateitį. Ta tema
kalbėjo ir Thomas Wallner iš „Argon-
ne Laboratories”. 

Dažnai girdime apie susigimi-
niavusius miestus – „Sister Cities”,
tai miestai JAV, kurie yra susigimi-
niavę su kitų užsienio šalių miestais.
Pristatymui apie susigiminiavusius
miestus vadovavo Lenkijos garbės
konsulas St. Louis Robert Ogrodnik.
„Sister Cities” veiklą JAV pristatė
Leloy Allala, kuris yra vykdomasis
„Sister Cities International” direkto-
rius Čikagoje. Senegalo garbės kon-
sulas iš St. Louis pasakojo apie savo
patirtį su šia organizacija ir kiek
toks bendradarbiavimas naudingas
abiem pusėms. 

Vakare viešbutyje „Inter Conti-
nental” įvyko iškilmingas pokylis,
kurio metu programą atliko Čikagos
lietuvių liaudies muzikos ansamblis
„Gabija” (vadovė Genė Razumienė),
kanklių, skudučių ir skrabalų gar-
sais sužavėjęs visus dalyvius.

Penktadienis, gegužės 20 diena,
pradėtas su pamokančiomis diskusi-
jomis, kaip išlaikyti aktyvų kon-
sulatą. Kalbėjo LR garbės konsulas
Rochester, NY, Rimas Česonis ir Ita-
lijos garbės vicekonsulas Edward Fa-
nucchi. Konsulų galimybes plėtojant
kultūrą pristatė Austrijos generali-
nis konsulas Thomas Schnoell ir De-
nise Jorgens, kuri vadovauja Univer-
sity of  Chicago tarptautinėms pro-
gramoms. Buvo įdomu sužinoti, kad

Garbės ir karjeros konsulų metinis suvažiavimas Čikagoje

Čikagoje yra įvairių vietų, kurios
turi galimybes rengti reprezenta-
cinius koncertus Čikagos plačiajai
visuomenei.

Rebecca Han, „Bank of  Ame-
rica” viceprezidentė, pasidalijo in-
formacija, kaip geriausia atidaryti
konsulinę sąskaitą bei vesti banki-
nius reikalus su kraštais. 

Visada per suvažiavimus būna
įdomu išgirsti, kaip sėkmingai gar-
bės konsulai veikia ir garsina savo
kraštą. Ta tema kalbėjo Nyderlandų
garbės konsulas Charles A. de la Por-
te iš Cleveland miesto ir Austrijos
garbės konsulas Toby Unwin iš Flo-
rida.

Generalinė konsulė Patricia Ma-
za-Pittsford, kuri eina Čikagos kon-
sulų korpuso  vedėjos pareigas pasi-

dalijo informacija apie korpuso veik-
lą bei pateikė įvairių pavyzdžių, ku-
riais galėtų pasinaudoti ir kitų mies-
tų konsulų korpusai. 

Po visų pranešimų vyko „Con-
sular Corps College” posėdis, kuria-
me aptarti ateities planai, vyko Pati-
kėtinių tarybos rinkimai.

Dvi dienos konsulams buvo senų
žinių papildymas naujomis ir naujų
ryšių bei pažinčių aruodas.

Jau daugelį metų šios organi-
zacijos veikloje aktyviai dalyvauja
LR garbės konsulas R. Česonis ir LR
garbės generalinė konsulė I. Bublie-
nė. Džiugu, kad šiais metais iš lietu-
vių konsulų dalyvavo ir LR garbės
konsulas iš Detroit Algis Zaparackas.

„IBInternational” info

Lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija“ iš Čikagos.                              EF nuotraukos

„Consular Corps College“ suvažiavimo dalyviai gegužės 18–20 dienomis Čikagoje. Iš
kairės: Joe Adorian, Vengrijos garbės konsulas, Missouri, Ingrida Bublienė, LR garbės
generalinė konsulė, Ohio, Hans H. UJ. Pijls, Nyderlandų garbės konsulas, Michigan,
Ingrid Richardson-McKinnon, „Consular Corp College“ sekretorė iš Washington, DC,
Francisco Benavides, Peru garbės konsulas iš Missouri ir Robert V. Ogrodnik, Lenkijos
garbės konsulas iš Missouri.

Linas Klimavičius, Lietuvos prekybos rū-
mų Čikagoje atstovas, vienas iš „Consular
Corps College“ suvažiavimo pranešėjų, ir
dr. Hans Heinsbroek, Nyderlandų gene-
ralinis konsulas.

EDVARDAS ŠULAITIS
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Apie santuoką bažnyčioje valstybei 
praneš pati bažnyčia

Pagerėjo Rusijos ir JAV bendradarbiavimas 

Washington, DC (BNS) – JAV
valstybės departamentas paskyrė
naują departamento vadovę – diplo-
matę ir Rusijos reikalų specialistę
Victoria Nuland. 

V. Nuland eis nuo kovo mėnesio
atsistatydinusio JP Crowley parei-
gas. JP Crowley atsistatydino dėl to,
kad padėtį apie kariškio, įtariamo
slaptos informacijos nutekinimu

,,WikiLeaks”, padėtį pavadino ,,kvai-
la”. Jis prisiėmė atsakomybę už tai,
kokios įtakos turėjo jo komentarai
apie eilinį Bradley Manning, kuris
laikomas susitiprinto saugumo JAV
kariuomenės kalėjime. B. Manning
pateikti 34 kaltinimai dėl 720,000 dip-
lomatinių ir kariuomenės dokumen-
tų nutekinimo ,,WikiLeaks”.

Susirūpinta Valdovų rūmų likimu

Vilnius (ELTA) – Penktadienį, gegužės 27 d., mokyklose nuaidėjo paskutinis
skambutis, pažymintis brandos egzaminų ir naujo gyvenimo etapo abiturientams
pradžią. Jis į klases sukvietė 40,544 abiturientus. Pagrindinė egzaminų sesija pra-
sidėjo gegužės 7 d. užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniu brandos egzaminu,
baigsis birželio 16 d. Prašymus laikyti brandos egzaminus šiemet pateikė 49,611
kandidatų – 34 kandidatais daugiau negu praėjusiais metais. 

ELTA nuotr.: Paskutinio skambučio šventė Vilniaus jėzuitų gimnazijoje.  

Washington, DC (BNS) – Buvęs
Massachusetts  valstijos gubernato-
rius Mitt Romney rengiasi tapti res-
publikonų kandidatu į prezidento pa-
reigas ir netrukus pradės oficialią
kampaniją. M. Romney laikomas pa-
grindiniu respublikonų kandidatu ir
būsimu prezidento Barack Obama
priešininku rinkimuose 2012 m.

Vilnius (ELTA) – Teisingumo
ministras siūlo sutrumpinti forma-
lumų tvarkymo kelią jaunavedžiams,
atsisakant reikalavimo patiems pra-
nešti Civilinės metrikacijos įstaigas
apie bažnyčioje sudarytą santuoką.

Iki šiol tik bažnyčioje susituoku-
sieji per dešimt dienų turėdavo patys
pranešti Civilinės metrikacijos sky-
riui (CMS) apie sudarytą santuoką,
kuris ją įregistruoja. To nepadarius
santuoka teisiškai negalioja.

Teisingumo ministras Remigijus
Šimašius siūlo nustatyti, kad pareiga
pranešti apie bažnyčioje sudarytą
santuoką būtų bažnyčios atstovų, o
ne jaunųjų rūpestis. Pernai buvo įre-
gistruota 3,615 bažnytinių santuokų.

Siūloma tvarka taip pat padės už-
kirsti kelią ir pasitaikantiems pikt-
naudžiavimo atvejams, kai nepra-
nešti apie sudarytą santuoką yra
naudinga. Pavyzdžiui, tuomet, kai
žmonės nenori prarasti našlio pensi-
jos ar kokios kitos pašalpos, gauna-
mos už jau mirusio buvusio sutuokti-
nio nuopelnus. Neinformuoti CMS
sumano ir piktavaliai, kurie nori tik
pasinaudoti sutuoktinio pinigais. Jie
pasako sutuoktiniui, kad apie san-
tuoką pranešė, tačiau iš tiesų to ne-
padaro. Taigi tokia santuoka yra ne-
galiojanti. Apgavikas už tariamo su-
tuoktinio pinigus įsigyja neva bend-
rą turtą, kurį įregistruoja tik savo
vardu, ir jis tampa tik jo nuosavybe.

JAV pratęsė antiteroristinio įstatymo galiojimą

Vilnius (ELTA) – Kultūros mi-
nistro Arūno Gelūno teigimu, sutelk-
tos visos jėgos, kad būtų geriau iš-
spręstas užstrigęs Valdovų rūmų pir-
mojo etapo užbaigimo ir autentiško
senojo šių rūmų sluoksnio išsaugoji-
mo klausimas.

,,Sutarties nutraukimo su PST
(Panevėžio statybos trestu) tikrai ne-
pavyks išvengti, nes to neleidžia mū-
sų valstybės įstatymai. Tariamasi dėl
darbų nutraukimo ir būtinų baigti
darbų  sąrašo, pasitelkėme statybų spe-
cialistus, istorikus, architektus”, – tiki-
no ministras.

Vyriausybės valandoje Seime
Seimo narė Vida Marija Čigriejienė
grėsmingai pažadėjo ,,nežinia ką pa-
daryti”, jei nebus užbaigti darbai, iš-
saugant Valdovų rūmų autentiškus
statinius ir jų liekanas. ,,Manau, kad
yra nusikaltimas laikyti tuščias erd-
ves miesto centre, senamiestyje. Sta-
tybos darbai nevyksta jau septyni
mėnesiai. Tai kenkia ne tik atkurtam
pastatui, bet ypač – autentiškam

XIII–XVI a. sluoksniui. Tai unikalus
Lietuvos paveldas, Lietuvos mūrinės
architektūros, europietiškos civili-
zacijos Lietuvoje lopšys”, – kalbėjo
Seimo narė, klausdama, ar ministras
padarys viską, kad tai būtų atstatyta
ir nesugriūtų jau iškilę pastatai.

,,Jūsų minimas archeologinis
sluoksnis tikrai yra be galo vertin-
gas. Visa kita palaipsniui pabaigsi-
me, bet padarysime tai skaidriai ir ne-
nusižengdami įstatymams. Ir kuo grei-
čiau”, – žadėjo kultūros ministras. 

Derybas dėl Valdovų rūmų ran-
gos sutarties nutraukimo jau yra
pradėjusi kultūros ministro sudaryta
derybinė darbo grupė, kuriai pavesta
parengti ir suderinti PST ir partne-
rių TŪB ,,Vilniaus papėdė” rangos
sutarties nutraukimo sąlygas, termi-
nus bei kitus klausimus. Darbai at-
statomuose Valdovų rūmuose sustab-
dyti Viešųjų pirkimų tarnybai apti-
kus nemažai pažeidimų sutartyje su
generaliniu rangovu PST.

JAV valstybės departamentas paskyrė naują vadovę

M. Romney sieks JAV
prezidento pareigų 

R. Mladič bus išduotas Hagos tribunolui

Dovilis (BNS) – Per Didžiojo
aštuoneto viršūnių susitikimą JAV
prezidentas Barack Obama ir Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev teigė,
kad šių šalių bendradarbiavimas
gynybos klausimais pastaruoju metu
tikrai įgavo pagreitį, ir tai pagerino
JAV ir Rusijos santykius.

,,2011 metais mes planuojame 67
karines operacijas, kai JAV ir Rusi-
jos kariuomenės sujungs savo pajė-
gas. Taip pat vyks pasitarimai dėl
saugumo politikos ir kariuomenės
pratybos”, – rašoma JAV ir Rusijos
prezidentų ataskaitoje apie šių šalių

bendradarbiavimą gynybos klausi-
mais. Rusija ir JAV susitarė bendra-
darbiauti kovoje prieš pasaulinį te-
rorizmą.

Rusijos ir JAV prezidentai taip
pat pranešė apie planus liberalizuoti
vizų režimą verslininkams ir turis-
tams, keliaujantiems į Rusiją ar JAV.
Pagal naują susitarimą, verslinin-
kams ir turistams bus suteikiamos
vizos, galiojančios 36 mėnesius, už
abiejų šalių nustatytą mokestį. Val-
džios pareigūnai irgi galės gauti vi-
zas vieneriems metams.

Belgradas (BNS) – Serbijos teis-
mas nusprendė išduoti Radko Mla-
dič Hagos tribunolui. Nustatyta, kad
buvusio Serbijos kariuomenės vado
R. Mladič sveikata pakankamai gera,
ir jis gali būti išduotas Hagos tribu-
nolui ir teisiamas.

Tuo tarpu R. Mladič gynėjai tei-
gia, kad jo sveikata prasta, ir dėl to
ketina pateikti apeliaciją, be to, prašo
kaltinamąjį paguldyti į ligoninę.

Serbijos kariuomenės vadas bu-
vo suimtas šią savaitę, jis kaltinamas
genocidu ir kitais nusikaltimais per
pilietinį karą Bosnijoje. Jo išdavimas
Hagos tribunolui gali užtrukti savaitę.

Washington, DC (BNS) – JAV
Kongresas lenktyniaudamas su laiku
ir atmesdamas reikalavimus užtik-
rinti papildomus pilietinių teisių
saugiklius nubalsavo už prieštarin-
gai vertinamo antiteroristinio ,,Pat-
riotinio įstatymo” trijų skyrių galio-
jimo pratęsimą.

Europoje viešintis JAV preziden-
tas B. Obama pasirašė šį teisės aktą
likus nedaug laiko iki jo galiojimo
pabaigos. Vienas Baltųjų rūmų padė-
jėjas sakė, kad B. Obama pasinaudo-
jo ,,automatine plunksna”, atkarto-
jančia šalies vadovo parašą.

B. Obama patvirtino ,,Patrioti-
nio įstatymo” galiojimo pratęsimą
tuojau po to, kai respublikonų vado-
vaujami Atstovų rūmai ir demokratų
vadovaujamas Senatas balsavo už jį
didele persvara. Demokratai ir kai
kurie respublikonai pageidavo, kad į

,,Patriotinį įstatymą” būtų įvesta
daugiau saugiklių, užtikrinančių,
kad nebus pažeidinėjamos įstatymų
besilaikančių asmenų pilietinės tei-
sės. Tačiau Kongreso vadovai, spau-
džiami artėjančio galutinio termino,
sutiko ketveriems metams pratęsti
nepakeistus šio teisės akto skyrius,
leidžiančius įvairiomis priemonėmis
sekti įtariamus teroristus.

,,Patriotinis įstatymas”, priim-
tas po 2001 m. rugsėjo 11-ąją New
York ir Washington įvykdytų teroro
išpuolių, teisėsaugos pareigūnams
suteikia teisę gauti teismo leidimus
klausytis įtariamų užsienio agentų
telefono pokalbių, tikrinti kitus jų
ryšius, stebėti terorizmu įtariamus
asmenis, kurie nėra JAV piliečiai,
taip pat gauti tyrimams reikalingų
duomenų iš verslo įmonių arba kito-
kios informacijos.

Serbijos žiniasklaida: R. Mladič pase-
no ir sulyso.                         EPA nuotr.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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BIRŽELIS
Birželio 3 d., penktadienį: Či-

kagos  miesto centrinėje aikštėje Da-
ley Plaza vyks festivalis ,,Lietuvos
die na”. Dėl galimybės pristatyti ir
pre kiauti savo kūriniais, paslaugo-
mis arba lietuviškomis prekėmis
skam binti LR generalinio konsulato
Či kagoje darbuotojai Agnei Vertel-
kaitei tel. 312-397-0382, trump. nr. 204
ar  ba rašyti el. paštu  agne.vertelkaite
@urm.lt 

Birželio 3–5 d. ,,Maironio par -
ke” (Shrewsbury, MA)  vyks sporto
šven tė ,,2011 LAUNA/ŠALFASS”.
Dau giau informacijos internete: sal-
fass. org. Dėl registracijos kreiptis el.
paš tu ggarsys@gmail.com arba tel.
508-353-5079 (Gintas Garsys). Šešta-
die nio vakare vyks pasilinksmini-
mas ir šokiai, gros ,,Vairas”. Dėl šeš -
ta dienio bilietų kreiptis tel. 508-799-
5469 (Irena Markevičienė).

Birželio 3–5 d.: Neringos sto-
vykloje vyks kasmetinė talka stovyk-
lavietės paruošimui vasarai. Apie da-
lyvavimą pranešti el. paštu regina@
neringa.org arba tel. 978-582-5592.

Birželio 5 d., sekmadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
bus aukojamos šv. Mišios, prisime-
nant a. a. kunigą dr. Arvydą P. Žygą.

– Ateiti ninkų namuose (1380
Castle wood Dr., Lemont, IL) vyks
Ateitininkų na mų gegužinė. Pradžia
12 val. p. p. 

– Bridgeview Park prie Spring -
field ežero Lietuvių klubas Spring -
field, Illinois, rengia metinį vasaros
pik   niką. Pradžia 12 val. p. p.  Daugiau
infor ma  cijos tel. 217-264-6203 (Kazys
Totoraitis) arba 217-483-4028 (Benas
Žemaitis).

– Šv. Petro ir Povilo parapijos sa -
lė je (216 Ripley Pl., Eliza beth, NJ
07206) nuo vi dur die nio iki 5 val. p. p.
vyks tra di ci nis lietuvių fes tivalis.
Dau  giau in for macijos tel. 908-352-2271
(Julija Jesai tie nė) arba el. paš tu: jje-
sai tis@msn.com

Birželio  11 d., šeštadienį: Pal.
J. Matulaičio misijoje 5 val. p. p. vyks
Sek minių šventė. Mišios bus auko-
jamos ir šventė vyks lauke.

Birželio 12 d., sekmadienį:
PLC sodelyje vyks Gedulo ir vilties
dienos paminėjimas, kurį ruošia JAV
LB Lemonto apylinkė. Pradžia 10:30
val. r. 

– Seattle, WA vyks jungtinis lietu-
vių, latvių ir estų bendruomenių Ge-
du lo ir vilties dienos paminėjimas. 

– San Francisco lietuviai kviečia
vi   sus į tradicinį Baltijos šalių renginį ,,
Baltic Pcnic 2011” Rengi nys  vyks erd-
viame parke. Įvažiavimas į par  ką – 5
dol.; savanoriškas mokestis fon  dui – 10
dol.

Birželio 13–rugpjūčio 5 d.: Uni -
versity of  Wisconsin-Madison vyks
BALSSI rengiami intensyvūs lie tu -
 vių, latvių ir estų kalbų kursai. Dėl
išsamesnės in for macijos kreiptis į
BALSSI progra mos koordinatorę Nan-
cy Hein  gar tner el. paštu bal ssi@cre e -
ca. wisc.edu arba tel. 608-262-3379.

Birželio 18 d., šeštadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje vyks
ren ginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”
(Hope and Spirit), skirto 1941 m. birže-
lio trėmimų 70-osioms metinėms at-
min ti, atidarymas, kurio metu bus pa-
ro dytas filmas ,,Evangelijos žinia”, pri-
sta tytos dvi parodos: vaikų piešinių pa-
ro da ir istorinė paroda ,,Smurto kroni-
ka”. Pradžia 2 val. p. p. Daugiau infor -

ma cijos tel. 773-582-6500 arba www.bal-
ze kasmuseum.org

Birželio 24 d., penktadienį: Bal-
ze ko muziejuje vyks rež. Giedrės Bei-
no riūtės filmo ,,Gyveno senelis ir bo-
butė” premjera (iš renginių ciklo ,,Ne-
pa laužta dvasia”). Pradžia 7 val. v. Fil-
mas taip pat bus rodomas birželio 25–
30 d. 12 val. p. p. 

Birželio 25 d., šeštadienį: Came-
lot Banquets (8624 W. 95th., Hickory
Hills, IL) vyks muzikinis vakaras (,,Pol-
ka Music Party”), kurį ruošia Balzeko
lie tuvių kultūros muziejaus Moterų gil-
di ja. Pradžia 12 val. p. p. Vietas užsisa-
ky ti tel. 708-422-5937 (Frances Simano-
nis).  

– Vilučių sodyboje, Schererville, In -
diana vyks Filisterių skautų sąjungos
Čikagos skyriaus vasaros gegužinė.
Pra džia 1 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 630-243-6302 (fil. Aušrelė). Apie
ke tinimą dalyvauti prašoma pranešti
iki birželio 17 d. 

– Estų namuose, Jackson, New Jer-
sey, vyks vasaros šventė ,,Tėvų ir protė-
vių takais”. Kviečiami atsiliepti JAV
LB centrinio NJ apylinkės lietuviai,
galintys padėti suruošti šventę. Dau-
giau in for macijos  tel. 732-581-8796 arba
el. paš tu: lietuviskabendrija@yahoo.
com (Ra sa Miliūtė).

– Old Oak Country Club (14200 S.
Parker Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks
,,Liberty Mutual Invitational” golfo var -
 žybos Pasaulio lietuvių centrui pa -
remti. Pradžia 1:30 val. p. p. Plačiau apie
dalyvavimo varžybose sąlygas gali ma
su žinoti tinklalapyje www.lithuanian-
golf.com

Birželio 30–liepos 3 d.: Nerin-
gos stovykloje seselė Ignė ves krik š-
čio niškojo gyveni mo stovyklą.

LIEPA
Liepos 1 d., penktadienį: Bal-

ze ko muziejuje vyks dokumentinio
filmo ,,Misija Sibiras’08” premjera
(iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dva-
sia”). Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat
bus rodomas liepos 2–7 d. 12 val. p. p. 

Liepos 8 d., penktadienį: Bal-
ze ko muziejuje vyks Gintauto Alek-
nos dokumentinių filmų ,,Mirties la-
ge riai” bei ,,Išlikti ir papasakoti” prem -
je ros. Pradžia 7 val. v. Filmai taip pat
bus rodomi liepos 9–14 d. 12 val. p. p. 

Liepos 15 d., penktadienį: Balze-
ko muziejuje bus rodo mas Christopher
Swider dokumentinis filmas ,,Children
in Exile”, dalyvaus filmo autorius. Pra-
džia 7:30 val. v. Šis filmas taip pat bus
rodomas liepos 16–21 d. 12 val. p. p.

Liepos 22 d., penktadienį: Balze-

ko muziejuje vyks dokumentinio filmo
,,Mi sija Sibiras’09” premjera. Pradžia 7
val. v. Filmas taip pat bus rodomas lie-
pos 23–28 d.  12 val. p. p. 

Liepos 24 d. sekmadienį: Da-
lios Tutlytės-Mrowiec mėlynių lauke
„Blue berry Acres” (32 McRae Rd.
NE, Arlington, WA) vyks Lietuvos
Duk  t erų tradicinė Mėlynių šventė.
Šven   tė vyks nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v.

Liepos 30 d., šeštadienį: Lietu-
viš  kas susibū rimas Cle Elum-Roslyn-
Ro  nald, WA. Galima planuoti vienos
dienos ar  ba savaitgalio išvyką su pala-
pine arba apsigyvenant vieš  butyje. 

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 5 d., penktadienį:

Bal  zeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,The Soviet Story” peržiū-
ra. Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus
ro domas rugpjūčio 6–11 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį: Port -
land Lietuvių Bendruomenės gegu žinė.

Rugpjūčio 12 d., penktadienį:
Bal zeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Birželio ledas” premjera.
Pra džia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 13–18 d. 12 val. p. p.

Rugpjūčio 14 d., sekmadienį:
Le mont, ąžuolyne (1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL 60439), vyks Generolo
Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuo-
pos tradicinis piknikas. Pradžia po
šv. Mišių.

Rugpjūčio 14–20 d. Shelton Wa-
shington vyks Portland Lietuvių Bend-
ruomenės vasaros stovykla ,,Lankas
2011”. Kviečiami 7–17 metų vaikai, 20
metų ir vyresni kviečiami dirbti sto-
vykloje. Daugiau informacijos galima
gauti el. paštu: austinad@hotmail. com
(Austina De Bonte) arba tonyanicolei-
verson@gmail.com (Tonya Iverson).

Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos sto-
vykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die nos”.

– Camp Resolute (75 Hudson Road,
Bolton, MA 01749) vyks Lietuvių skau-
tų sąjungos Atlanto rajono skautų sto-
vyk la. Daugiau informacijos el. paštu:
atlantorajonas@yahoo.com arba tel.
508-376-1953 (Naida Šnipas-Johnson). 

Rugpjūčio 19 d., penktadienį:
Balzeko muziejuje vyks dokumenti-
nio filmo ,,Misija Sibiras’10” premjera.
Pradžia 7 val. v. Filmas taip pat bus ro-
domas rugpjūčio 20–25 d. 12 val. p. p. 

Rugpjūčio 20 d., šeštadienį:
Ame  rican Aid Society of  German De -
s cen dants (259 W. Grand Avenue, La -
ke Villa, IL 60046) JAV LB Waukegan
La  ke County apylinkė ruošia Vasa ros
šven  tę. Pradžia 12 val. p. p. Daugiau
in formacijos tel. 847-855-5294 (Algis B.)

ir  tel. 847-543-4313 (Algis M.)

RUGSĖJIS
Rugsėjo 3–4 d., šeštadienį–sek-

madienį: Jaunimo centre, Čikagoje,
vyks JAV LB Archyvų komiteto rengia-
ma Archyvų ir bibliotekų konferencija.
Pradžia 9 val. r. 

Rugsėjo 9–10 d. Lietuvių dailės
mu  ziejuje, PLC vyks ,,Santaros-Švie -
sos” 58-asis suvažiavimas. Pradžia 10
val. r.

Rugsėjo 10 d., šeštadienį: Bal-
ze   ko muziejuje vyks Juozo Kazlausko
fo   tografijų parodos ,,Lithuania in
Exile, 1988–1989” atidarymas (iš ren-
gi  nių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).
Pra  džia 7 val. v. 

Rugsėjo 11 d., sekmadienį:
PLC vyks organizacijos ,,Vaiko var-
tai į mokslą”  ruošiami ,,Derliaus pie-
tūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.

Rugsėjo 17 d., šeštadienį: New
York, Brooklyn, vyks New York lietu-
vių šventė.

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: Bal-
ze ko muziejuje vyks susitikimas su
kny gos ,,Bloodlands. Europe Between
Hit ler and Stalin” autoriumi Timothy
Snyder (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta
dva sia”). Pradžia 5 val. p. p.

SPALIS
Spalio 1–2 d.: Lietuvių dienos

Los Angeles mieste.
Spalio 2 d., sekmadienį: PLC di-

džio joje salėje vyks Lietuvos Dukterų
drau gijos metiniai iškilmingi ,,Rudens
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

Spalio 7–9 d.: ,,Renaissance New-
ark Airport” viešbutyje, Newark, NJ
vyks JAV LB tarybos III sesija.

Spalio 9 d., sekmadienį: PLC di-
džiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio ,,Saulutė” organizuojamas
kaimo kapelos ,,Sodžius” labdaros kon-
certas. Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 14 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininko Osvaldo Jablonskio akvare-
lių parodos „M. K. Čiurlionio Lietuva”
atidarymas. Dalyvaus dailininkas.

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -
ri  tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de  minio skautų sąjūdžio metinė
šven  tė ir Studijų dienos. Daugiau in -
for  macijos tel. 708-567-9611 (fil. Vilija).

Spalio 21 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre, vyks
susitikimas su rašytoju Vytautu Račic-
ku.  Pradžia 7 val. v. Ruošia LR gen.
konsula tas Čikagoje ir Lietuvių rašy-
tojų drau gija. 

Spalio 22 d., šeštadienį: Camelot
Ban quet salėje (Hickory Hills, IL) vyks
Či kagos lietuvių moterų klubo (CLWC)
su kak tuvinis 50 metų ,,Gintaro poky -
lis”. Pradžia 5 val. p. p. 

Spalio 23 d., sekmadienį:  Lietu-
vių dailės muziejuje PLC  Lietuvos vai-
kų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia lab -
da  ros koncertą. M. K. Čiurlionio kū ri -
nius atliks Edvinas Minkštimas. Pra-
džia 12:30 val. p. p. 

GRUODIS
Gruodžio 17 d. Portland Lietuvių

Bendruomenėje bus švenčiamos Kū-
čios, vyks kalėdinė eglutė. 

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com              Redakcija

Birželio 24 d. švęsime Jonines.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

gYDYMAS BEI CHIRURgIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOgAS – ŠIRDIES  LIgOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIgŲ gYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIgOS – CHIRURgIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO gYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

AnDREw J. yU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSky, mD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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Išsaugokime suvalkietišką
kaimo sodybą

Užsienyje, o ir Lietuvoje, užaugo
karta, kuri su nuostaba atranda
senojo lietuviško kaimo vaizdus ir
daiktus. Klumpės, vyžos, dalgiai,
spragilai, rogės, mediniai šaukštai –
tai lyg kito pasaulio vaizdai, suran-
dami tik muziejuose. O juk Lietuvos
kaime dar galima paragauti naminės
duonos, lašinukų ar ką tik pamelžto
pieno.

Iš miestų į muziejų atvykę pa -
augliai trokšta įsistoti į klumpes,
mušti sviestą ar pamojuoti spragilu,
kurį vienas vilnietis sugebėjo įvar -
dyti kaip ,,nunčiaką’’.

Trokštantys kaimo idilės, lanky-
tojai pageidauja ne miestietišku pa -
togumu viliojančių kaimo turizmo
sodybų, o pabūti vienatvėje, kaimo
ty loje, prisiliesti prie senoviškų
namų buities ir darbo įrankių, pa -
sėdėti ant suvalkietiško ,,prico” ar
,,mašinsuolio”, ragauti krosnyje kep-
tos, iš kaimo rugių girnomis sumaltų
miltų duonos. Jauni ir pagyvenę
trokšta pasukti girnas, sėsti į audimo
stakles ar pasivažinėti vežimu kaimo
keliukais.

Šią gražią svajonę puoselėdamas
Vilkaviškio krašto muziejus planuo-
ja visus senojo kaimo suvalkietiškus
so dybos elementus turinčiuose pas-
ta tuose ne tik parodyti senojo kaimo
buitį, bet ir suteikti galimybę prisi -
liesti prie buities ir darbo įrankių ir
juos išbandyti.

Gražioje lygumoje įsikūrusiame
kaime netoli dr. V. Kudirkos, skulpto-
riaus P. Rimšos tėviškių yra išlikusi
apie 200 metų senumo sodyba su visa
senojo kaimo ,,dvasia’’. Puiki troba
su ,,uslanais’’ (suolais) ir kaimo kros-
nimi, klėtelė, kluonas, tvartas ir gau -

sybė ūkio padargų: nuo šakių iki
rogių. 

Erdviame kieme ar kluone galė-
tų vykti kaimo teatro mėgėjų spek-
tak liai, folklorinių dainų vakarai.
Vai kai ir moksleiviai, keliaudami po
so dybą, pažintų senovės daiktus,
jiems būtų parodomi seni papročiai,
primenamos tradicijos. Į šią sodybą
būtų galima perkelti etnografinius
rodi nius iš dr. V. Kudirkos klėtelės,
nes šį mūsų himno autorių menanti
klėtelė jau yra privatizuota ir gali
būti parduota. Galbūt šios sodybos
klėtelėje būtų galima įrengti parodą,
primenan čią šio krašto asmenybes:
V. Ku dirką, V. Pietarį, A. Kriščiu-
kaitį-Aišbę, J. Kauką, P. Rimšą, profe-
sorius: K. Brundzą ir K. Bieliuką,
vys kupą V. Borisevičių.

Šią seną, istorinius laikus me -
nan čią sodybą prižiūri jos paveldėto-
ja, mokytoja lituanistė. ,,Labai norė -
čiau, kad ši sodyba išliktų ne tik kaip
mano giminės ir viso suvalkietiško
kaimo atmintis’’, – sako sodybos šei-
mininkė. Jau yra ir savanorių, kurie
sutiktų čia gyventi ir puoselėti seno-
jo kaimo tradicijas.

Vilkaviškio krašto muziejus ieš -

ko suvalkiečių tradicijas gerbiančių
rėmėjų, kurie padėtų įgyvendinti šį
sumanymą, t. y. nupirktų sodybą, ku -
rią puoselėtų muziejus, ir taip pado -
vanotų galimybę susipažinti su su -
valkiečių kultūros paveldu visiems
šio krašto istorijos ir papročių gerbė-
jams. 

Jei susidomėjote, kreipkitės el.
paštu: vilkaviskiokrastomuziejus@
takas.lt. 

Antanas Žilinskas – Vilkaviškio
krašto muziejaus direktorius. 

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

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

Suvalkietiška sodyba.

ANTANAS ŽILINSKAS

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienį ir ketvirtadienį, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGInĖ PAGALBOS LInIJA



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ gYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ gYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ gYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DR. Raimundas Jeleniauskas
DAnTŲ GyDyTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos įvairios
apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC

1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018

Tel. 847-299-4811

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

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

kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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Kryžiažodis Draugas Nr. 077

Vertikaliai:
1. Afrikos gandrinis paukštis. 2. Tamsi vieta. 3. Neskaidrūs vandeniniai

dažai. 4. Vieta, žemė apie namus su visais trobesiais. 5. Arklio uodegos ar
karčių plaukai. 7. Senovės graikų pasakėčių autorius. 8. Atžala, atvaša. 13. …
drumsti (kelti nesantaiką). 14. Namai – pragarai, be namų … . 15. … iš juoko
(smarkiai juokiasi). 17. Ryškiai raudonas, skaidrus brangakmenis. 18. Zuikio
kailis. 20. Rašytinis įsakymas ar leidimas. 21. Amerikos žvirbliniai paukš-
čiai, „garsėjantys žiaurumu”. 22. Patalpa su garso ar vaizdo technikos įranga.
23. Muzikinis scenos veikalas. 24. Žydų plonas paplotėlis iš neraugintos teš-
los. 32. Kietėjanti masė išgręžtame dantyje. 33. Akvariumų žuvytė inertinių
dujų pavadinimu. 35. Švenčiausioji ... – Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas
Šventoji Dvasia. 37. Pučiamasis instrumentas iš tošies. 38. Seniau – pietinė
Palestinos dalis su sostine Jeruzale. 39. Vabzdžiai parazitai. 40. Pasakų kūrė-
jas … Kristianas Andersenas.

Horizontaliai:
1. Automobilis „Ford …”, gaminamas nuo 1964 metų iki šių dienų. 4.

Skaudžiai geliantis, kraują siurbiantis vabzdys. 6. Priemonė, kuria vilkas iš
pasakos eketėje žuvis gaudė. 9. Ritmų sistema. 10. Vienas lietuvių litera-
tūrinės kalbos kūrėjų XVI a. („Postilė”). 11. Mįslė: „Už gerą darbą į kampą
stato”. Kas? 12. Kojos dalis nuo čiurnos iki kelio. 13. Maloniai nosį kutenantis
prieskonis. 16. Baigtą mintį reiškiantis žodžių junginys, posakis. 19. Vieta,
kurioje sargybinis atlieka savo pareigas. 25. Moterų grožio ir gynybos
priemonė. 26. Renginių lankytojai, žiūrovai. 27. „…, o ne žodžiais mes tėvynę
mylim”. 28. Europos Sąjungos bendra valiuta. 29. Daikto ąselė, už kurios ga-
lima paimti. 30. „Tindi … riuška, kas ten miške triuška?”. 31. Į kasas pinamas
raištis, kaspinas. 34. Rytų vėjas. 36. Mišioms ir komunijai skirtas apvalus
paplotėlis. 41. Fantastinis religinio ar mitologinio siužeto pasakojimas. 42.
Liguistai stiprus potraukis. 43. Grožinės literatūros žanras (trumpas apsaky-
mas). 44. Tam tikrais grybeliais raugintas pienas. 45. Valgomas dvigeldis
moliuskas. 46. Atkirptas audeklo gabalas, atraiža. 47. Aštrios Amūro … .

IEŠkO DARBO

Skelbimų skyriaus tel. 773-585-9500 

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

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

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti

atostogų. Tel. 708-527-2144.

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

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos, lega-
lūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kal-
bančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.



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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.
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Accent Realty

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

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

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

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

IŠnUOmOJA

SIŪLO DARBą

SIŪLO DARBą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

www.draugas.org

Atkelta iš 7 psl.    išsilaisvindavo
nuo rūpesčių. Meilę lietuviškam folk-
lorui Arvydas įžiebė ir savo studen-
tams,  tarp jų ir Astai Čuplinskienei: 

,,Sutikau Arvydą Žygą 1987 m.,
kai pradėjau lankyti Pedagoginį litu-
anistikos institutą Čikagoje. Arvydas
mums dėstė etnografiją, tautosaką,
pasaulėjautą. Praleidęs keletą vasarų
Punske, kur jis rinko dainas, pasako-
jimus ir net fotografavo vyresnius
gyventojus, Arvydas grįžo baisiai už-
sidegęs perduoti tą informaciją
mums, čia augusiems. Aš tų dainų
niekada nebuvau girdėjusi, nors
augau labai lietuviškuose namuose.
Mūsų bendraamžių ‘repertuaras’
apėmė tik lengvesnes, modernesnes
tarpukario, stovyklų ir pokario metų
dainas. Dainuodavome daug ir daž-
nai, tačiau tai nebuvo etnografinės
dainos.

Arvydas visa tai pakeitė, subur-
damas studentus į vieną pirmųjų
išeivijoje etnografinių ansamblių.
Mes buvome šiek tiek abejingi, ta-
čiau pasitikėjome savo jaunu dėstyto-
ju. Burdavomės šeštadieniais po
pamokų. Senoviška disonansija buvo
neįprasta mūsų ausims. Tačiau ilgai
netrukome užsikrėsti Arvydo entuzi-
azmu. Pradėjome tas dainas pajusti
ir netrukus patys jomis užsidegėme.
Taip gerai išmokome dainuoti ‘visa
gerkle’, kad reikėjo susivaldyti nuo
pernelyg entuziastingo ‘bliovimo’. 

Mūsų ansamblis pasirodė ne tik
Čikagoje. Su ‘Rugiapjūtės šventės’
spektakliu keliavome į Toronto ir Los
Angeles. Buvome mėgėjai, tačiau
žmonėms patikome, mus dar ir šian-
dien mini. Gastrolės paliko mums
gražių prisiminimų, užmezgėme
naujų draugysčių. Pajutome, kad
skleidžiame kažką svarbaus.

Būdami vyresni, kūrėme kuk-
lesnius etnografinius ansambliukus
su kitais draugais. Aš asmeniškai
mokiau etnografinių dainų mokslei-
vius stovyklose. Dainuodavome vieni
kitų vestuvėse. Buvau taip tos  etno-
grafijos pakerėta, kad sutikau su sa-
vo būsimu vyru kelti tris dienas
trunkančias vestuves su kuo daugiau
dainų bei papročių Dainavos stovyk-
loje. Vėliau pati rinkau dainas Lie-
tuvoje, dirbdama su jaunimu, tačiau
ne taip plačiai, kaip tai darė Arvy-
das. Porą kartų teko prie kavos puo-
delio padainuoti su etnografais iš
Lietuvos. Aš juos nustebinau – atvy-
kusi iš taip toli, o moku tokių dainų!
Dabar dainuoju savo vaikams.”

Asta su šypsena pakartojo Ar-
vydo sudrausminimą etnografinio
ansamblio dalyviams: ,,You guyyyz,
start singgingg!” 

Susipažinome būdami
klapčiukais

Mano pirmoji pažintis su Arvy-
du įvyko Rako skautų stovykloje 1967
metais. Mudu kasryt patarnauda-
vome šv. Mišioms, kurias laikyda-
vo jėzuitas kunigas Algimantas
Kezys. Paauglystėje matydavomės
retai. Draugystė sustiprėjo dalyvau-
jant Jaunimo sąjungos veikloje ir
vėliau.

1982 m. išsinuomavau vieno mie-
gamojo butelį Čikagos Gold Coast
apylinkėje, netoli Istorijos muzie-
jaus. Man ten patiko – aplink kunku-

liavo kultūrinis ir naktinis gyveni-
mas. Dažnai Arvydas paskambinda-
vo man pirmą ar antrą nakties (vis
dar iš universiteto laboratorijos!),
teiraudamasis, kaip sekasi gyventi
tarp dangoraižių ir prabangių isto-
rinių pastatų. Pasakodavo apie savo
mokslinius tyrimus. Tuo metu jis
praktiškai gyveno laboratorijoje.
Girdėdamas jo pavargusį balsą neri-
maudavau – kaip galima taip ,,arti”,
neturint kur pailsėti? Sužinojęs apie
išnuomojamą dviejų miegamųjų bu-
tą kaimynystėje, skambinau savo
draugui – atvažiuok pasižiūrėti, gali-
me nuomotis kartu, netoli universi-
tetas... Kaip visada, gerokai vėluoda-
mas, jis atlėkė ir nuėjome pasižiūrėti
to buto. Prisimenu, kaip nušvito jo
akys, bet mano pasiūlymu nesusi-
gundė, nors ir buvau pažadėjęs mo-
kėti didesnę dalį nuomos. Po kiek
laiko sužinojau, kad už tuos pačius
300 dol. jis susirado kambarėlį pus-
rūsyje Marquette Park.

1990 m. sausio mėn. Arvydas da-
lyvavo ypatingoje mūsų šeimos šven-
tėje – mano sužadėtinės Ramunės ir
mano išleistuvių į JAV vakarienėje
,,Stiklių” restorane Vilniuje. Tai bu-
vo intymus vakaras – tik šeimos na-
riai ir keletas artimų draugų: dai-
lininkai Gaiva ir Vytenis Lingiai, re-
žisierė Dalia Ibelhauptaitė, na, ir mū-
sų Arvydas Žygas. 

* * *
Arvydas buvo smalsus, viskuo ir

visais domėjosi, su visais norėjo ben-
drauti. Ir kiti siekė jo dėmesio, no-
rėjo su juo būti, kalbėtis. Gal dėl to jis
nuolat užtrukdavo vienoje vietoje ir
vėluodavo į kitą? Ant jo niekas ne-
pyko, gaila tik, kad šioje žemėje jis
neužtruko… Kaip savo atsisveikini-
mo žodyje Šv. Antano bažnyčioje Ci-
cero, išreikšdama daugelio jausmus,
pasakė gera Arvydo draugė skautė
Ramutė Kemežaitė-Kazlauskienė,
,,Dažnai vėlavai, o šįkart kažkodėl
paskubėjai…” Hey man?

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

,,Dažnai vėlavai, bet šįkart…” 

Arvydas Žygas Ramunės ir Raimundo
išleistuvėse ,,Stiklių” restorane. Vilnius,
1990 metų sausis.



PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

BRIGHTOn PARk 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.
TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHOnES

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

– Po keleto dienų vyks
ŠALFASS sporto šventė. Kaip
sekasi jai ruoštis? 

– Š. m. birželio 3–5 dienomis di-
džiausia kasmetinė Šiaurės Ameri-
kos lietuvių sporto šventė pirmąsyk
ŠALFASS istorijoje atkeliaus į netoli
Boston esantį Shrewsbury (MA)
miestelį, kuriame yra ,,Maironio par-
kas”. Jis įsikūręs šalia Worcester
(MA), ten veikia lietuvių organizaci-
ja, jau beveik šimtmetį tarnaujanti
mūsų tautiečiams ir vietinės bend-
ruomenės reikmėms, nuomojanti po-
kyliams patalpas prie Quinsigamond
ežero pakrantės. 

– Šventė vyks jau 61-ą kartą,
kuo ji išsiskirs šįkart?

– Stambiausios užjūrio lietuvių
sporto mėgėjų sąjungos vadovybė
stengiasi, kad kiekvienais metais
šios šventės būtų skirtingos, pado-
vanotų dalyviams ir žiūrovams ne
vieną įsimintiną akimirką, nepa-
mirštamų įspūdžių. Nors pajėgiausi
Šiaurės Amerikos lietuviai suvažiuo-
ja kovoti dėl taurių ir medalių, svar-
biausias mūsų visų uždavinys yra
lietuvybės palaikymas per spor-
tą, tarpusavio bendravimą. 61-oji
ŠALFASS sporto šventė išsiskirs tuo,
kad bene pirmą sykį pagrindines me-
tų varžybas rengiame tokioje lietu-
vių bendruomenėje, kurioje šiuo me-
tu nėra oficialaus Sąjungai priklau-
sančio, ilgametes tradicijas turinčio
sporto klubo. Nepaisant to, esu įsiti-
kinęs, kad šiame regione užaugusio
ir dabar Minnesota valstijoje gyve-
nančio Amerikos lietuvio Gintauto
Garsio, mūsų tautiečio Ron Špa-
kausko iš Worcester ir mano kartos
imigranto iš Lietuvos Vytauto Braš-
kaus organizacinių sugebėjimų dėka
ir šių metų žaidynės bus aukščiausio
lygio.

– Sportininkai iš visos Šiaurės
Amerikos rinksis Worcester. Ko-
dėl pasirinkta ši vieta? 

– Tiesiog negalėjau atsispirti vie-
nos pagrindinių ,,Maironio parko”
renginių organizatorių ir Lietuvių
skautų sąjungos atstovės Worcester
Irenos Markevičienės spaudimui –
per Kaziuko mugę ji pareiškė: ,,Kodėl
pas mus vežate tik atlikėjus koncer-
tams, prašote sukviesti kuo daugiau
garbaus amžiaus žiūrovų? O kur ‘tre-
čiabangiai’,  jaunimas, t. y. jūsų kar-
tos atstovai? Padarykite Shrewsbury
miestelyje ką nors tokio, kad kaip
New Jersey ar Čikagoje susirinktų
šimtai naujųjų imigrantų iš Lietu-
vos.” Esu nuo mažens pratęs klausyti
vyresniųjų – tad pirmą birželio mėn.

savaitgalį dviejuose ŠALFASS žaidy-
nėms skirtuose koncertuose ,,Mai-
ronio parke” ir Worcester-Shrewsbu-
ry rengiamose varžybose dalyvaus
apie 500 žmonių, dauguma jų – Ame-
rikoje gimę lietuvaičiai ir jaunimas
iš mūsų gimtinės.  

– Kiek dalyvių jau užsiregist-
ravo? Kurios sporto šakos tarp lie-
tuvių populiariausios? Kokio am-
žiaus sportininkų tikitės sulaukti
daugiausia?

– Į  šią sporto šventę suvažiuoja
daugiau kaip 30 Kanados ir JAV lietu-
vių krepšinio bei tinklinio komandų.
Jau užsiregistravo apie 300 sporti-
ninkų – bus 23 krepšinio komandos
(jaunių iki 18 m. amžiaus, vyrų ir mo-
terų). Geografija tikrai plati – nuo
saulėtosios Floridos, pietuose esan-
čio Texas iki naujai užsiregistravu-
sių dalyvių iš Kanados sostinės Otta-
wa, dar 4–8 paplūdimio ir salės tink-
linio komandos. Tikimės surinkti gal

iki 100 pavienių dalyvių stalo teniso,
biliardo ir strėlių mėtymo į taikinį
(angl. ,,darts”) varžybose. 

– Ar be sporto varžybų vyks ir
kultūrinė programa? 

– Be abejo. Kaip minėjau,
ŠALFASS organizuojamų turnyrų
uždavinys yra toli gražu ne tik išda-
linti medalius stipriausiems Ameri-
kos lietuvių krepšininkams ir tinkli-
ninkams. Sportiniuose renginiuose
privalome išlaikyti lietuviškumą,
puoselėti savo tautos kultūrą, per-
duoti nuoširdų patriotizmą jaunajai
kartai, kuri auga išskirtinai tarp ki-
tataučių. Taigi birželio 3 dieną 61-
osios ŠALFASS žaidynės Shrewsbury
prasidės 7 val. v.  Colorado Romo kon-
certu ,,Maironio parke”, po kurio tę-
sis susipažinimo vakaras. Šeštadie-

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

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

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

Amerikos lietuviai rinksis 
į ŠALFASS sporto šventę    

nio, birželio 4 d., vakaronė žada fan-
tastiškas linksmybes ten pat nuo 8
val. v. su ,,Vairu” iš Šiaulių ir daino-
mis iki aušros. Na, o sekmadienį, bir-
želio 5 d., Worcester Academy (81
Providence Str., Worcester, MA 01604)
apdovanosime naujuosius mūsų Są-
jungos krepšinio ir tinklinio varžybų

nugalėtojus, stipriausiai vyrų ,,A”
(pusiau profesionalų) lygio koman-
dai įteiksime Lietuvių Fondo įsteigtą
taurę ir 1,000 JAV dol. piniginį prizą,
kurį laimėtojai kasmet (nuo 2006 me-

tų) skiria savo pasirinktai JAV vei-
kiančiai lituanistinei mokyklai. 

– Kas remia žaidynes? Užtenka
pagalbininkų? 

– Nė vienas toks renginys neišsi-
verčia be ištikimų ŠALFASS pagal-
bininkų ir rėmėjų. Jau minėjau, kad
kertiniai 61-ųjų mūsų organizuoja-
mų žaidynių ,,akmenys” yra G. Gar-
sys, R. Špakauskas ir V. Braškus. Esa-
me labai dėkingi ir visam ,,Maironio
parko” kolektyvui (vad. Romas Ja-
kubauskas) su Irena Markevičiene
priešakyje, nepabūgusiai ant savo pe-
čių užsikrauti trijų dienų tikrai įspū-
dingo sportininkų susibūrimo ,,svo-
rio”. Žaidynėms skirta parama jau
plaukia iš įvairių Amerikos lietuvių
organizacijų ir pavienių asmenų.
Kas dar nespėjote prisidėti prie di-
džiausio 2011 metų Šiaurės Amerikos
sporto turnyro rengimo, Jūsų indėlio
maloniai laukiame. Čekį arba pini-
ginę perlaidą (money order) siųsti
LAUNA vardu Irenai Markevičienei
adresu 17 Agate Ave., Worcester, MA
01604 arba galima aukoti per ,,Pay-
Pal” sistemą, apsilankius ŠALFASS
tinklalapyje www.salfass.org. Iš
anksto dėkojame. Iki pasimatymo
vos už kelių dienų!

Kalbino Loreta Timukienė 

Ateinantį savaitgalį Boston vyks Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) sporto šventė. Apie pasiruošimą šventei
kalbamės su ŠALFASS vadovu Laurynu Misevičiumi.

L. Misevičius per 2009 m. Pasaulio lietuvių žaidynes Vilniuje atsiima JAV skirtą prizą už
stambiausią užsienio lietuvių varžybose dalyvaujančiųjų delegaciją. 

Alfredo Pliadžio nuotr.   

2010 m. jubiliejinėse 60-osiose ŠALFASS žaidynėse Cleveland (OH) ,,be konkurencijos”
pasirodė prieš keletą metų taip pat savo organizacijos šešiasdešimtmetį atšventę To-
ronto ,,Vyties” krepšininkai – pergalėmis džiaugiasi kanadiečių vyrų  ,, A” ir ,,B” lygio bei
moterų komandos.                                                                     Eugenijos Misevičienės nuotr. 
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ČIKAGojE 
IR

APYLINKėsE

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Šių metų gegužės mėn. 8 dieną, sekmadienį, Los Angeles lietuvių visuomenė susitiko
su vysk. Gintaru Grušu. Apie tai skaitykite šio numerio 5 puslapyje. Nuotraukoje: vysk.
Gintaras Grušas su Lietuvos Respublikos garbės konsule Los Angeles Daiva Čeka-
nauskaite-Navarrette.                                                                                  Inos Petokas nuotr.

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Ma žosios
Lietuvos lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $200 Nika Trumpjonaitė-
Buckhalter. $100 kun. Matas Čyvas,
Victoria Karaitis. $50 Grožvyda Gied -
raitienė, Ervynas ir Rūta Naujokai,
Ema Žiobrienė. $25 Kęstutis Keblys,
Vytautas ir Danutė Anonis, James
Stokas. $10 Aniceta Gedimintas. $5
Antanas Zasčiurinskas. Dėkojame vi -
siems rėmėjams. Mažosios Lietuvos
lietuvių draugija, 1394 Middle -
burg Ct., Naperville, IL 60540

Lietuvos Našlaičių globos ko-
mitetas praneša, kad gegužės mėnesį

yra gautos šios aukos: $250 – Peter P.
Pranis, Jr., McAllen, TX. $150 – Biru-
tė ir Juozas Kasperavičius, St. Peters-
burg,  FL; Jane Scriptunas (St. Jo-
seph Church), West Chester, PA. Lie-
tuvos Dukterų draugija (Daugh ters
of  Lithuania),  Chicago, IL.

Mieli Lietuvos našlaičių ir vargs -
tančių vaikų globėjai, dėkojame
Jums visiems, kad nenuilstamai pa -
dedate Lietuvos jaunimui. Mes labai
įvertiname Jūsų pastangas, aukas ir
linkime geros kloties Jūsų gyvenime.
Lietuvos Našlaičių Globos komite-
tas, Fed. Tax ID #35-412419, 2711
W. 71st St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655

D R A U G o
F o N D A s

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

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus – gyvus ir mi rusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonų, Petrų, Povilų, Adolfų...
Lietuvoje per Jonines ieško me paparčio žiedo, o ką darome čia, Ame rikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis –
savus draugus ir pasveikinkime juos per „Draugą” ar įamžinkime iškeliavu-
sius amžinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia laikraštį „Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas.

Įrašykime Draugo fondą į savo testamentus. DF aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Čekius ra šyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

� Gegužės 31 d., antradienį, Pal. Jur-
gio Matulaičio misijoje vyks vaikų choro
„Vyturys” veiklos metų užbaigimo kon-
certas. Pradžia 7 val. v.

� JAV LB Lemont apylinkės Soc. rei-
kalų skyrius birželio 1 d., trečiadienį, 1
val. p.p. Pasaulio lietuvių centro skaityk-
loje filmų popietėje rodys filmo apie Ve-
liuonos miestelį antrąją dalį.  Praėjusią
savaitę negalėjusiems dalyvauti bandy-
sime dar kartą parodyti trumpus filmus
apie Lietuvai reikšmingus istorinius įvy-
kius, pradedant Tautos atgimimu prieš
Pirmąjį pasaulinį karą, baigiant Nepri-
klausomybės praradimu 1940 metais.

� Birželio 3 d., penktadienį, Čikagos
miesto centrinėje aikštėje Daley Plaza
vyks festivalis ,,Lietuvos diena”. Pradžia
10 val. ryto. 

� Prisimenant a. a. kunigą dr. Arvydą
P. Žygą, minint 30 dienų po jo mirties,
birželio 5 dieną, sekmadienį, 10:30 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijoje šv. Mišiose melsimės už a. a.
kun. Žygą. Kviečiame visus aktyviai da-
lyvauti Mišiose. Po Mišių parapijos salė-
je vyks pabendravimas, dalijimasis min-
timis ir prisiminimais apie a. a. kun. Ar-
vydą.

� Birželio 5 d., sekmadienį: Ateitininkų
namuose (1380 Caslewood Dr. Lemont,
IL) vyks Ateitininkų namų gegužinė.
Pradžia 12 val. p. p.

� Sekminių išvakarėse, birželio  11 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p. vyks Pal. J. Matu-
laičio misijos Sekminių šventė, į kurią
mielai kviečiami visi, o ypač Misijoje
krikštytieji bei sutvir tintieji. Mišios bus
aukojamos ir šventė vyks lauke. 

� Birželio 12 d., sekmadienį: PLC so-
delyje vyks Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimas, kurį ruošia JAV LB Lemonto
apylinkė. Pradžia 10:30 val. r.

� Birželio 3–5 d. ,,Maironio parke”
(Shrewsbury, MA) vyks sporto šventė
,,2011 LAUNA/ŠALFASS”. Daugiau in-
formacijos internete salfass.org. Šešta-
dienio, birželio 4 d., vakare vyks pasi-
linksminimas ir šokiai, gros ,,Vairas”.
Dėl šeštadienio bilietų kreiptis tel. 508-
799-5469 (Irena Markevičienė).

� Birželio 3–5 dienomis Neringos sto-
vykloje vyks kasmetinė talka stovykla-
vietės paruošimui vasarai. Apie dalyva-
vimą praneškite el. paštu: regina@ne-
ringa.org arba tel. 978-582-5592.

� Birželio 5 d., sekmadienį, nuo vidur -
die nio iki 5 val. p. p. kviečiame į tra -
dicinį lietuvių fes tivalį Šv. Petro ir Povilo
parapijos salėje (216 Ripley Pl., Eliza -
beth, NJ 07206). Dau giau informacijos
suteiks Julija Jesai tie nė tel. 908-352-
2271 arba el. paštu jjesaitis@msn.com. 

� Lietuvių klubas Springfield, Illinois,
ruošia metinį vasaros pikniką, kuris
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. Bridge-
view Park prie Springfield ežero. Pradžia
12 val. Kviečiame visus narius, draugus
ir svečius dalyvauti. Kaina 4 dol. Dau-
giau informacijos suteiks Kazys Toto-
raitis tel. 217-264-6203 arba Benas
Žemaitis tel. 217-483-4028.

� Birželio 12 d., sekmadienį, Seattle,
WA vyks jungtinis lietuvių, latvių ir estų
bendruomenių Gedulo ir vilties dienos
paminėjimas. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 18 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyks renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia” (Hope and Spirit), 

skirto 1941 m. birželio trėmimų 70-osioms metinėms atminti, 
atidarymas, kurio metu bus parodytas filmas ,,Evangelijos žinia”, 

pristatytos dvi parodos: 
vaikų piešinių paroda ir istorinė paroda ,,Smurto kronika”

Pradžia 2 val. p. p.

Net 52 vaikai iš įvairių vietovių Kanadoje ir JAV atsiuntė savo kūrybą. 
Įvertinimo komisija jau atrinko laimėtojus, 

kurie bus paskelbti per parodos atidarymą. Visi kviečiami!
Visų vaikų meno darbus jau galima pamatyti Balzeko muziejaus tinklalapyje adresu:
http://www.balzekasmuseum.org/hope&spiritslideshow/hs_slideshow_main.html

Daugiau informacijos tel. 773-582-6500 arba www.balzekasmuseum.org

Iš vaikų meno parodos ,,Nepalaužta dvasia”. Bernardas Covalesky, 7 metų,
Randolph, NJ, ,,Ilgas ir liūdnas kelias į Sibirą”.


