
Wisconsin protestuoja tarnautojai

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.52 LT
1 EUR — 3.45 LT

• Du požiūriai

• Neatsisveikinant

• New York mieste paminėta
Vasario 16-oji

• Lietuvos trispalvė – Cicero
rotušės kiemelyje

• NIU pagerbtas dr. R. Kašu-
ba

• Pristatoma išeivio R. Lapės
kūryba

• Pasiutligė

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
-
D

O
N

O
T

D
E
L
A
Y

-
D

at
e

M
ai

le
d

02
-2

1-
11

ANTRADIENIS – TUESDAY, VASARIO – FEBRUARY 22, 2011 • Vol. CII Nr. 32 Kaina 75 c.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Gardinas (Lrt.lt) – Gardino
Jankos Kupalos valstybiniame uni-
versitete įkurtos lietuvių kalbos
studijos, taip pat planuojama rengti
lietuvių kalbos kursus vietos gyven-
tojams.

Keturis mėnesius lietuvių kalbos
besimokantys Gardino Jankos Ku-
palos valstybinio universiteto stu-
dentai lietuviškai pramoko jau visai
neblogai, o lietuvių kalbos studijas
sako pasirinkę dėl kelių priežasčių –
Lietuva šalia, abi šalis sieja bendra
istorija, mokant lietuvių kalbą leng-
viau įsidarbinti.

Iš trisdešimties studentų, besi-

mokančių lietuvių kalbos, pusė žinias
gilino Lietuvoje, lietuvių kalbos kur-
suose. „Grupė 16 studentų važiavo į
Vilnių, ten juos šnekamosios kalbos
dvi savaites mokė profesorius Temči-
nas”, – pasakojo dėstytojas Petras
Stočkus. Anot Gardino J. Kupalos uni-
versiteto prorektoriaus Jurij Vaitu-
kevič, vis daugiau žmonių reiškia no-
rą išmokti lietuvių kalbą, ypač lau-
kiant supaprastinto pasienio režimo.

„Daugiau kaip trisdešimt kartų
išaugo verslo vizų į Lietuvą poreikis.
Taigi padėtis keičiasi, ir žmonėms
lietuvių kalba tampa svarbia ir rei-
kalinga. Reikalinga suprasti ekono-

minių partnerių kalbą”, – teigė uni-
versiteto prorektorius. „Planuojame
rengti lietuvių kalbos kursus ir gy-
ventojams. Gardiniečiai skambina ir
klausia, kur galima mokytis lietuvių
kalbos. Reikia išspręsti didžiausią
problemą – rasti lietuvių kalbos dės-
tytojų”, – sakė Gardino J. Kupalos
universiteto Anglų kalbos katedros
vedėja Volga Malyševa.

Pasak Lietuvos generalinio kon-
sulo Gardine Rimanto Latako, Gar-
dino srityje – buvusiose lietuvių etni-
nė žemėse – gyvena daug lietuvių,
primiršusių savo kalbą, tad tokios
studijos tikimasi sudomins ir juos.

Čikaga (,,Draugo” info) – Šių
metų vasario 20 dieną JAV LB Le-
mont apylinkės valdyba ir Pasaulio
lietuvių centro administracija visus
kvietė į Lietuvos nepriklausomybės
– Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios –
minėjimą. Minėjimo metu kalbėjo dr.
Jonas Prunskis, buvo įteiktos JAV
LB Švietimo tarybos Švietimo premi-
jos, kurias šiais metais gavo buvusi
Maironio lituanistinės mokyklos
direktorė Audronė Elvikienė ir Čika-
gos lituanistinės mokyklos direktorė
Jūratė Dovilienė. Renginio metu kas-
metinę Lietuvių Fondo (LF) premiją
lituanistinėms mokykloms įteikė LF
tarybos pirmininkas Rimantas Griš-
kelis. 2010 m. 28 lituanistinėms mo-
kykloms JAV Lietuvių Fodas skyrė
70,000 dol.

LF kasmetinė parama lituanistinėms mokykloms

Gardino universitete – lietuvių kalbos studijos

Iš kairės: ,,Rasos” lituanistinės mokyklos
Naperville, IL, atstovė Šarūnė Bražulienė,
Montessori mokyklos direktorė Žibutė Ma-
čiulienė, Maironio lituanistinės mokyklos
direktorė Svajonė Kerelytė ir Lietuvių
Fondo tarybos pirmininkas Rimantas
Griškelis. Laimos Apanavičienės nuotr.

Moterų klubas ,,Alatėja” kvietė švęsti
šv. Valentino dieną. 6 psl.

Madison (BNS) – Apie 70,000 JAV Wisconsin valsti-
jos gyventojų vasario 20 d., sekmadienį, vėl dalyvavo
naujose protesto akcijose prieš biudžeto lėšų mažinimą,
kuriam ryžosi gubernatorius respublikonas Scott
Walker.

Protestuotojų minioje švysčioja plakatai su S.
Walker nuotrauka, po kuria klausiama: ,,Hosni Muba-
rak?” ,,Egiptiečiai mums buvo puikus pavyzdys; tai, kas
vyksta čia, ne mažiau svarbu kaip ir protestai Egipte ir
kitose Artimųjų Rytų šalyse”, – sakė 69 metų mokytojas
Jim Schneider.

Pasak respublikonų, valstijų biudžetai turi būti ma-
žinami dėl pinigų stygiaus. Demokratai primygtinai tvir-
tina, kad biudžetinių įstaigų darbuotojai neturi kentėti
dėl to, kad respublikonai taiko mokesčių lengvatas pasi-
turintiems amerikiečiams.

Pasak respublikonų, valstijų biudžetai turi būti ma-
žinami dėl pinigų stygiaus. Demokratai primygtinai tvir-
tina, kad biudžetinių įstaigų darbuotojai neturi kentėti
dėl to, kad respublikonai taiko mokesčių lengvatas pasi-
turintiems amerikiečiams.

Protestuotojų minioje švysčioja plakatai su S. Walker nuotrau-
ka, po kuria klausiama: „Hosni Mubarak?” Reuters nuotr.
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Po visą JAV nuvilniję Vasario 16-
osios minėjimai ir dar laukianti Kovo
11-osios šventė dar ir dar kartą prime-
na mums, ką turime šiandien ir kokia
kaina tai gavome. Laisvė net ir XXI a.
lieka ypač trapi vertybė, deja, vis dar
nemažam skaičiui šalių – tik siekiamy-
bė. Viena iš tokių valstybių yra Lietu-
vos kaimynė Baltarusija, kuri jau 17me-
tų yra valdoma vienvaldžio prezidento
Aleksandr Lukašenka. Apie gyvenimą
ir išgyvenimą nelaisvėje, smurtą, paty-
čias, nužmoginimą autoritarinėje šaly-
je keletą savaičių čikagiškiams pasako-
jo iš Baltarusijos atvykusi teatro grupė
„Belarus Free Theatre“. Susikūrusi slap-
ta 2005m., antrosios Lukašenka kaden-
cijos metu, teatro grupė iki šiol vaidi-
na slapta – privačiuose namuose, miš-
kuose, mažose kavinėse. Pažiūrėjus į
aktorių biografijas, nesunku pamatyti
vieną, visiems bendrą panašumą – visi
jie buvo išmesti iš valdžios remiamų
darbų: teatro grupių, universitetų. Ne
tik iš vadovėlių žinome, jog laisvės
kaina neretai būna aukšta. Baltarusijos
aktoriai su savo spektakliu „Being
Harold Pinter“ yra gyvas to įrodymas.

Vyr. redaktorėDalia Cidzikaitė

Užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis prieš
kelionę į Maskvą vylėsi,

kad gal pavyks pažengti bent mi-
limetrą į priekį, ir tai jau būsią
gerai. Atrodo, pavyko daugiau.
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergej Lavrov komentavo abiejų
neviešą pokalbį taip, kad buvę
paliesti ir sunkesni praeities klausimai, įskaitant seniai
įvertintą okupaciją.

Tai pirmąsyk įvardyta be kabučių, ironijos, šaipymo-
si. Išties, turime šią skaudžią paveldėtą problemą. Jeigu
po dvidešimties metų pradedame kalbėtis, yra daugiau
negu milimetras pirmyn. Žinoma, egzistuoja ne vien dvi-
šaliai santykiai. Rusija bene suvokė, kad Lietuva šian-
dien prabyla Europos reikaluose kaip ESBO pirmininkė,
kuri nori pažangos ir Moldovoje, ir energetikoje, ir kai
kuriais klausimais yra ne viena arba kalba ne tik savo
vardu.

Taip ir dėl istorijos, kurios nepavyks visai atiduoti
draugelių istorikų klubui ir nebesvarstyti valstybių san-
tykiuose. Jau aptilo šauksmai apie Stalin gerumą arba
mažesnį blogumą, šaudant žmones švelniau ir marinant
ilgiau; jau ir Maskvoje pradedama suvokti, kad reikalin-
gas tos epochos įvertinimas su visais nusikaltimais. Jei-
gu Lietuvos dvidešimties metų nuoseklumas prie tos
brandos bent kiek prisidėjo, tai neturime ko apgailestau-
ti – poslinkio išties reikia ir Europos, ir Rusijos ateičiai.

Artėjant Sausio 13-ajai Lietuvos premjeras kreipėsi
laišku į Rusijos premjerą dėl šios konkrečios dvidešimt-
metės skriaudos moralinio ir kitokio reguliavimo. Atsa-
kymo tebelaukia ir Andrius Kubilius, ir Lietuvos visuo-
menė, ir, tikėkimės, Europos Sąjunga. Žingsnis pirmyn
vienu atskiru klausimu, panašiai kaip Katynės nusikalti-
mo atveju, taptų vilties ir
pasitikėjimo ženklu. Toks
buvo ir užsienio reikalų
ministro apsilankymas
pas kolegą Maskvoje, dėl
kurio nemažas būrys ži-
niasklaidos profesionalų
laukė bent kokio kivirčo,

skandaliuko. Jei nėra, gal pavyk-
tų įžiebti?

Lietuviškos žiniasklaidos
liūtai nūnai atrodo nusivylę. Kas
Lietuvai naudinga, to bemaž ne-
pastebėjo. Vienas kontroversiš-
kas sakinys, kurį pavyko vietoje
išprovokuoti, tai dar nedidelis
derlius prieš rinkimus. Žinia,

gal ministras ir netiksliai, ir nešvelniausiu veidu pasiun-
tė juos žinoma kryptimi. – Ar išlupai žalos atlyginimą?
Kiek mes reikalaujam? – čia ne pats vaisingiausias diplo-
matijos kelias, bet aiškinti reikia kantriai ir nuobodžiai,
nes ir grynai žurnalistinis požiūris, kad tai diskutuotina
per laikraščius, turi siaurą profesinį pagrindą bei inte-
resą. Dirba žmonės savo naudai, nors ir ne geriausiai
Lietuvos gėrybei.

„Sutarimas” dėl bendros praeities, be abejo, bus uto-
pija dar daug metų, nebent kokiai sukiužusiai Lietuvos
valdžiai jį padiktuotų iš aukščiau. O jei taip neįvyks,
turėsime ir turėsime pseudoistorinę dilemą: ar sovietų
okupacija, ar agentūros bei vietinio proletariato sava-
noriškas prisijungimas vis dėlto karinės bei NKVD oku-
pacijos sąlygomis? Norėtų mums primesti begalines kon-
ferencijas tuo klausimu, kad aiškų dalyką galų gale vaiz-
duotų kaip neaiškų. Matykite, viskas prasidėjo dar prieš
Antrąjį pasaulinį karą... Kitas vėl ateis, keikdamas
nelemtą Versalio taiką... Nebūtų Lietuvos, nebūtų proble-
mos.

Tikiu, kad neįklimpsime, kiek besistengtų plačia-
žiūriai slidininkai ar tiesiog įtakos agentūra, nes turime
įstatymą, pagrįstą tautos referendumu. Ten pasakyta
apie tikslą – su žmonių teisėmis – ir valstybės pareigą jas
ginti. Kelias – dvišalis pasikeitimas nuomonėmis kitai
pusei žinant, kad kintanti Lietuva gali tarpais ir patylėti,

bet niekad nesitrauks. Abi
šalys proto kelyje, ir galų
gale tai prasideda.

Alfa.lt
Vytautas Landsbergis

– Lietuvos politikas, visuo-
menės veikėjas, meno, mu-
zikos ir kultūros istorikas.
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Du milimetrai 
pirmyn

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Lapkritį priminėme,
kad lygiai prieš 10
metų, 2000-ųjų rude-

nį, iškart priėmus įstaty-
mą dėl sovietinės okupaci-
jos žalos atlyginimo, buvo
sudaryta Vyriausybės dar-
bo grupė, kuriai pavesta „nuo-
latos siekti, kad Rusijos Federa-
cija atlygintų Lietuvos žmonėms
ir Lietuvos valstybei SSRS oku-
pacijos padarytą žalą”. Buvo įvar-
dyta net ir suma, kurią SSRS tei-
sių ir įsipareigojimų perėmėja
Rusija turi atlyginti – 80 mlrd. litų
(apie 31 mlrd. dolerių). Bet kuo
toliau, tuo labiau šis reikalavimas ir konkreti suma
įsivelia į prieštaringų, nepasvertų nuomonių, pareiški-
mų šabakštyną, ir tada eilinis žmogelis, dažniausiai nu-
kentėjęs nuo tos okupacijos, numoja ranka: et, nieko čia
nebus. Kitas piktai mesteli, kad nereikia tampyti liūto už
ūsų, jei tas liūtas – ekonomiškai galinga kaimynė.

Vasario pradžioje Maskvoje lankęsis Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Audronius Ažubalis po susitikimo
su Rusijos kolega Sergej Lavrov spaudos konferencijoje į
klausimą apie tai, kad Lietuva tikisi pareikalauti tokio
atlyginimo, naujienų agentūros „Regnum” tvirtinimu,
tik gūžčiojo pečiais: „Aš nežinau tokių skaičių.” Ministro
nuomone, žalos atlyginimas – „tai ilgalaikis uždavinys”.
„Man teikia vilčių, kad kartu su Rusija mes artėjame prie
vienodo praeities vertinimo. Bendra istorikų komisija
dirba jau šešti metai, greitai bus išleistas antrasis doku-
mentų tomas ‘Lietuva ir Rusija, 1939–1940 m.’. Mes disku-
tuojame dėl mūsų praeities. Tačiau be bendro sutarimo
visos kalbos apie kompensacijas skamba juokingai ir
nerealiai”, – toliau žurnalistams kalbėjo Lietuvos diplo-
matinės tarnybos vadovas. Grįžęs į Vilnių ministras gavo
pylos nuo opozicijos. (...) 

Tad klausimas – kas geriau? Ar nuolat erzinti Rusiją
reikalavimu atlyginti sovietinės okupacijos padarytą ža-
lą, ar viską palikti savieigai, t. y. nežinia ar egzistuojan-
čiai Vyriausybės darbo grupei, ar prezidento Valdo
Adamkaus 1998 m. rugsėjo 7-osios įsaku sudarytai, bet iš

esmės merdinčiai Tarptau-
tinei komisijai nacių ir
sovietinio okupacinių re-
žimų nusikaltimams Lie-
tuvoje įvertinti ar kažko-
kiai Rusijos ir Lietuvos is-
torikų grupei, kuri iš es-

mės šoka pagal Maskvos ideolo-
gų dūdelę? Kažkada Seime gimė
praktika pagrįstas posakis: „No-
ri numarinti gerą idėją – kurk
komisiją.” Sunku pasakyti, ar tos
„komisijinės” priemonės duoda
kokį nors rezultatą, nes informa-
cijos apie jų darbą aptikti be galo
sunku.

Tiesa, šioks toks „judėjimas” yra. Šių metų sausio
pabaigoje Lietuvos teisingumo ministerija pranešė pa-
rengusi įstatymo „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyvento-
jų genocidą” pataisas. Įstatymą siūloma papildyti nuosta-
ta, kad dėl genocido žalą per nacistinę ir sovietinę oku-
pacijas 1940–1991 m. patyręs asmuo turi teisę reikalauti iš
kaltų asmenų atlyginti tiek turtinę, tiek ir neturtinę žalą,
o tai padaryti gali nevaržomas jokių senaties terminų.
Anksčiau šiame įstatyme tokios nuostatos nebuvo. (...)

Kaip 2010 m. lapkritį rašė laikraštis „Izvestia”, rude-
nį Maskvoje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konfe-
rencija ,,Nekonfliktinis bendros istorijos perskaitymas –
geros kaimynystės pagrindas”. Joje buvo pristatytas Ru-
sijos nacionalinės užsienio politikos laboratorijos praneši-
mas ,,Baltijos šalys ir Vidurinė Azija Rusijos imperijos ir
SSRS sudėtyje: posovietinių šalių šiuolaikinių vadovėlių
mitai ir socialinių ekonominių paskaičiavimų realybė”.
Rusijos mokslininkai išnagrinėjo 12 buvusių sovietinių
respublikų mokyklinius istorijos vadovėlius ir priėjo išva-
dą, kad knygos parašytos taip, jog ,,nestebina mitai apie
išnaudojimą ir nelygiaverčius mainus Sąjungos viduje”.

Iš tikrųjų tie ekonominiai mainai tarp „centro” ir
sąjunginių respublikų vyko visai kitaip, negu kuria mitą
Baltijos šalys, tvirtina ataskaitos autoriai. Jie teigia, kad
Latvijos ir Estijos pramonė prieškario laikotarpiu „deg-
radavo”, nes ji taip ir nepasiekė 1913 m. lygio. Pavyzdžiui,
Latvijos mašinų gamybos pramonė           Nukelta į 9 psl.

Žodžių žaismas ir
nieko daugiau?

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Kuo skiriasi didis poetas nuo ei-
linio žmogaus, nuo manęs?
Poetas pasako tai, ką kitas

žmogus nori, bet nesugeba pasakyti.
„Pargriuvo, nešdamas dangų”, J.
Marcinkevičius, 1978. 

Atnešė man Justinas Marcinke-
vičius atvertą langą, pro kurį švietė
tėvynės meilė, jos istorija, jos kan-
čios ir pergalės. Pro tą atvertą langą
matėme dangų.

Negaliu pasakyti, kada susi-
pažinau su Justino kūryba, atrodo,
lyg ji visada buvo kartu – dainomis,
žodžiais, eilėmis, tėvynės meile. Juk
Lietuva visada buvo mūsų širdyse.
Turbūt „Mindaugas” buvo pirmasis
mano žingsnis į Justino pasaulį: „Esu
valdovas ir darysiu viską, kas mano
dievui – Lietuvai – naudinga.” O Jus-
tino Mažvydas išmokė mus tarti  žodį
„Lietuva” ne kaip kasdieninį: „Kai
tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite
medaus ir kraujo skonį.”

Su Justinu turėjome laimę ir
privilegiją susipažinti per aktorių ir
skaitovą Laimoną Noreiką. Laimo-
nas atliko svarbius vaidmenis Justi-
no dramose, o sovietinės okupacijos
lai kais jiedu važinėjo po Lietuvą, lan -

kydami miestelius ir kaimus, skaity-
dami Justino patriotinę meilės Lie tu -
vai išpažinimo kūrybą, paliesdami ir
budindami prispaustus, daugelio už -
mirštus žmones. Kartą Vilniuje 1976
metų vieną vėlyvą vakarą ilgai ben-
dravome su Laimonu, o jis mums
skaitė ir aiškino Justino „Mažąją tri -
logiją” ir keletą kitų eilėraščių, dar
tuo metu buvusių tik rankraštyje.
Neišblėstantis prisiminimas: „Vaka-
rinio dangaus šviesoje koks gražus
ta vo veidas, gimtine!”

Netrukus su Justinu susipaži-
nome asmeniškai, ir toji pažintis su
šiuo nuostabiu kukliu žmogumi,
pagrįsta draugiškumu ir pagarba, tę -
sėsi iki... Galiu tik sakyti Justino pa -
rašytais žodžiais: „Neištarsiu Tavo
mir ties. Nenoriu girdėti jos vardo.”

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė savo užuojautos žodyje, tu rėda-
ma omenyje Joną Basanavičių ir Jus-
tiną Marcinkevičių, sakė: „Dvi iš ki-
liausios asmenybės – Tautos Pat riar -
chas ir Tautos Poetas – mirę Vals ty-
bės atkūrimo dieną suriša ir įprasmi -
na Lietuvos valstybingumo istoriją.”

Skaitydavau Justino kūrinius ra -
dijo laidose, minėjimuose, cituoda -
mas ir straipsniuose, ir kalbose ir
čia, Australijoje, ir Lietuvoje, ir ki-
tuo se kraštuose. Suaugau su juo lyg
jo septintoje meilės elegijoje: „Čia bū -
ta mano lūpų ir akių./ Čia mano ran -
kų klaidžiota. Po žodžiais/ Ir po tyla
gy venta. Atminties/ Gyva žieve pri-
au gau aš prie jūsų.”

Nešė Justinas trispalvę su Sąjū -
džiu į kovo 11-tąją. Siekdamas laisvės

Lie tuvai, jis suprato, kad „gyventi
lais vėje nėra lengva, nes tada pats esi
už viską atsakingas”. Atkurtos nepri -
klausomybės pradžioje pasitraukęs
iš politikos išsaugojo savo moralinį
au to ritetą. Neabejoju, kad jeigu Jus-
ti nas Marcinkevičius būtų kandida -
tavęs į Lietuvos prezidentus, apie ką
visuomenėje buvo ne kartą kalbama,
tauta būtų jį išrinkusi absoliučia bal -
sų dauguma. Nėra dabar Justinas
Mar cinkevičius „buvęs prezidentas”
ar dar koks nors „buvęs”, bet turi
aukš čiausią pagarbos epitetą – „Tau -
tos Poetas, Tautos Dvasia”.

Šiandien verkiu su visa Lietuva,
bet tik laikinai. Neseniai, dar turint
vil čių, kad Justinas pasveiks, girdė-
jau sakant, kad negalima įsivaizduoti
Lietuvos be Marcinkevičiaus. Taip
nie kada nebus, nes jis yra Lietuva.

„Iškirskite langelį karste, kad
visus jus matyti galėčiau” (Justinas
Mar  cinkevičius, 1978). Tegul Jis mus
mato savo įvaizdyje – gerus, sąžinin -
gus, teisingus, tėvynę ir laisvę mylin -
čius.

Gabrielius Žemkalnis – buvęs
PLB valdybos pirmininkas, ilgametis
PLB atstovas Lietuvoje.
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Neatsisveikinant
GABRIELIUS ŽEMKALNIS

LLAAIIŠŠKKAAII  

neJAU LikSiMe Be
LieTUViŠko ReSToRAno?!

Šių metų sausio 31 d. užsidarė
lietuviška radijo laida ,,Margutis II’’.
Kalbama, jog po trijų savaičių užsi-
darys ir ,,Seklyčia’’. Manau, jog tai
ne sutapimas, bet iš anksto priimti
sprendimai. O ,,Drauge’’ apie tuos
sprendimus iš anksto nėra praneša-
ma. 

,,Seklyčios’’ netekimas būtų di -
delis smūgis Čikagai. Kur dėsis pen -
sininkai, kurie susirinkdavo trečia  -
die niais pabendrauti ir papietauti? 

Atrodo, jog spren dimus dėl ,,Sek-
ly čios’’ daro asmenys, kurie negyve-
na ir nenori gyventi Čikagoje. 

Gediminas Indreika
Chicago,�IL

* * *
Jau kurį laiką sklandė gandai,

kad lietuviškas restoranas ,,Sekly-
čia”, veikiantis Čikagos rajone Mar-
quette Park, gali užsidaryti. Dabar iš
įvairių šaltinių girdėti, kad jis iš
tikrųjų netrukus užsidarys. Nejaugi
lietuvių apgyvendintoje Čikagoje lik-
sime be lietuviško restorano?! Kaip

su vyresniųjų centru? Kur rinksis
mūsų vy resnieji, norintys paben-
drauti savai tės metu?

Nors ekonomika pablogėjo, vis
vien galima laikas nuo laiko paval-
gyti restorane. Taip pat galima para   -
gin ti savo draugus ir pažįstamus
atvykti į ,,Seklyčią”. Čia gana didelis
patiekalų pasirinki mas. Jau kioje
aplinkoje smagu pavalgyti ir paben-
drauti su draugais ir pažįstamais.
Neretai ,,Seklyčia” tam pa susitikimo
vieta.

Sakoma, kad reikia palaikyti
savo žydą. Tai palaikykime vienintelį
likusį lietuvišką restoraną Čikagoje
– ,,Seklyčią”. 

Vida Sakevičiūtė
Hometown,�IL

* * *
Viliuosi, jog gandai, kad užsida-

ro restoranas ,,Seklyčia”, tėra tik
gandai. ,,Seklyčioje” – skanus mais-
tas, puiki virėja, nuostabus patarna-
vimas ir labai geros kainos. Būtų
didelė gėda visiems lietuviams, jei
restoranas užsidarytų.

John A. Gibaitis
Chicago,�IL

PATogU PiRkTi?

Skamba gana viliojančiai, ir, ma-
nau, kad kurdami bendrovę Patogu-
pirkti.lt, verslininkai tikrai norėjo
padėti išeiviams iš Lietuvos, gyve-
nantiems visame pasaulyje, o ir pa-
tiems tėvynainiams patogiai, greitai
ir, kas visiems aktualu – geromis
kainomis, įsigyti lietuvių ir užsienio
autorių knygų, video, muzikos.

Ne paslaptis – taip ir buvo. Esu
pora kartų naudojęsis bendrovės
paslaugomis ir likau patenkintas.
Užsakymai buvo atliekami laiku ir
profesionaliai. Todėl nieko negalvo-
damas ir šį kartą nusprendžiau įsi-
gyti porą savo mėgstamiausio rašyto-
jo John Irving knygų.

Iš pradžių viskas vyko gana
sklandžiai: gavau el. laišką, kad ma-
no užsakymas gautas ir bus pradėtas
vykdyti, kai tik bendrovė sulauks
apmokėjimo per ,,PayPal’’ mokėjimo
sistemą. Per 48 valandas turėčiau
gauti žinutę su nuoroda apmokėti.
Žinutę gavau net tą pačią dieną, todėl
iš karto ir sumokėjau, norėdamas
kuo greičiau gauti savo išsvajotas
knygas. Žinutę pasirašė Vygantas
Milašiūnas. Tą pačią dieną gavau ir
elektroninį čekį, kad sąskaita ap-
mokėta.

Po dviejų dienų gavau el. laišką,
kad mano mokestis gautas ir užsaky-
mas Nr. xxxxxxx paruoštas išsiųsti.

Na, o dar po 3 dienų Vilma Pau-
lauskienė atsiuntė el. laišką, kad ma-
no užsakymas buvo išsiųstas gruo-
džio 10 dieną ir pas užsienyje gyve-
nančius užsakovus atkeliauja per
10–14 dienų. Jau ėmiau trinti rankas
– greitai vartysiu Irving.

Deja, praėjus 29 dienoms ir nieko
negavus ėmiau nerimauti. Parašiau
užklausimą, kur yra mano užsaky-
mas. Vilma Paulauskienė maloniai
atrašė, kad ,,turime informacijos iš
klientų, kad siuntos vėluoja į JAV’’
ir pasiūlė pagal siuntos numerį
(tracking number) pasitikrinti, ku-
rioje JAV vietoje yra mano siunta.
Nieko nedelsdamas nuvykau į arti-
miausią pašto skyrių ir paprašiau
patikrinti, kur yra mano siuntinys.
Už kelių minučių skyriaus vedėjas

labai nustebino mane, pranešdamas,
kad siunta dar nėra iškeliavusi iš
Lietuvos ir yra Vilniuje, net nenu-
skanuota išsiuntimui. O jau sausio 7
dieną (Prisimenate, man buvo pra-
nešta, kad siunta išsiųsta gruodžio 10
dieną!). Pranešus tai, Paulauskienė
pareiškė, kad siunta pas juos negrįžo,
vadinasi, yra kažkuriame JAV pašto
skyriuje.

Kitame laiške man sakoma  kad
,,Tai didelis nesusipratimas, kurį
stengsimės kuo greičiau išspręsti.
Tiesiog pateiksime skundą Lietuvos
paštui, bet tai tikrai užtruks apie
mėnesį, o Jums išsiųsime šį užsaky-
mą pakartotinai. Tik išsiuntę Jus
informuosime el. žinute. Bet jei taip
atsitiktų, kad užsakymas Jus pasiek-
tų, informuokite mus. Atsiprašome
už nepatogumus. Apie tyrimo eigą
Jus informuosime.

Pagarbiai, Vilma Paulauskienė
www.patogupirkti.lt
Didžiausias knygų lietuvių kalba

pasirinkimas!’’.
Ir čia prasideda pats įdomumas.

Norėdamas sužinoti, kas daroma dėl
mano užsakymo, bandau susisiekti
su Paulauskiene, bet... jos telefonas
tiesiog neteisingas ar neveikia ir t. t.
Ir visa tai automatas man dėsto rusų
kalba. Per 2 dienas siunčiu vieną pas-
kui kitą 12 el. laiškų, bet jie visi grįž-
ta po 6–12 sekundžių... Kas tai? Ban-
dymas vilkinti laiką ar nenoras pra-
nešti ,,įkyriam’’ klientui, kas daro-
ma dėl jo 134.22 Lt. (53.21 JAV dol.)
užsakymo? Griebiausi paprastos gud-
rybės – jeigu mano el. pašto adresas
užblokuotas, išsiųsiu dar vieną laiš-
ką, šįkart – paskutinį, iš kito adreso.
Mano el. laiškas sėkmingai nukeliau-
ja. Ir jei šį straipsnį skaito JAV ir
Kanados lietuviai, ,,Lietuvos ryto’’ ir
Delfi.lt skaitytojai, vadinasi Vilma
nepanoro man atsakyti.

Tad ar tikrai patogu pirkti Pato-
gupirkti.lt?

Narimantas Gruzdys
JAV�LB�Colorado�apylinkės

viceprezidentas
Loveland,�Colorado

Joe Kulys nuotr.
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CICERO,�IL

Lietuvos trispalvė plevėsuoja
Cicero rotušės kiemelyje

Jau keleri metai iš eilės Cicero
lie tuviai mini Lietuvos Nepri-
klau so my bės šventę kartu su

amerikie čiais prie pat naujos Cicero
rotušės rūmų esančiame name „The
Community Center” (2250 So. 49 Ct.).

Kaip ir pernai, taip ir šiemet,
minėjime pagrindine kalbėtoja buvo
Lietuvos Respublikos generalinė
konsulė Či kagoje Skaistė Aniulienė,
savo kalbą pasakiusi angliškai (visa
programa vyko anglų kalba, nes ren-
ginyje dalyvavo ne mažai miesto tary-
bos narių, policijos pareigūnų ir
šiaip amerikiečių tarnautojų).

Kalbėtoja pagyrė Cicero miesto
pareigūnų pastangas kartu paminėti
šią svarbią lietuviams sukaktį. Ji
trumpai pateikė keletą istorinių fak -
tų, pasakojančių, kaip prieš Antrąjį
pasau linį karą Lietuva buvo jėga
inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Kaip
Ame rikos lietuviai po pasaulį pa-
skleidė faktus apie tikrąją padėtį, ir
kaip ilgainiui šios pastangos at nešė
Lie tuvai ir jos žmo nėms laisvę. Visą
tą laiką Amerika smerkė sovietų
įvyk dytą Baltijos kraštų aneksavimą
ir 50 metų nepripažino Lietuvos oku-
pacijos, palaikė diplomatinį Lie tuvos
atstovavimą JAV, buvo tęsia mos tau-
tinės, kultūrinės ir meniškos tradici-
jos. Baigdama gen. konsulė padėkojo

už lojalumą ir laisvės atga vi mo šven-
timą.

Nemažai apie praeitį kalbėjo ir
buvęs miesto valdybos narys John
Kosciolko, kuris panašiuose minėji -
muose (tik kitoje vietoje – prie seno-
sios rotušės) jau nuo 1974 metų sako
kalbas Lietuvos Nepriklausomybės
šventės proga. Šį kartą jis įteikė
miesto valdybos kreipimąsi, kuriame
laikas nuo vasario 16 d. iki va sario 23
d. Cicero yra paskelbtas lietuvių
dienomis. Kitas kalbėtojas iškėlė
Ronald Reagan, didelio lietuvių drau-
go, nuo pelnus, išlaisvinant sovietų
paverg tas tautas.

Minėjimą atidarė JAV LB Cice-
ro apylinkės valdybos pirmininkas
Min daugas Baukus, invokaciją su-
kalbėjo Šv. Antano parapijos kle-
bonas kun. Sergio Solis. Buvo sugroti
JAV ir Lietuvos himnai.

Po oficialios dalies vyko kuklios
vaišės. Gaila, kad šiemet žmonių atsi-
lankė kiek mažiau negu pernai.
Greičiausiai dėl to reikėtų kaltinti
nepa lankų laiką – minėjimas prasi-
dėjo trečiadienį 11 val. ryte, kada
dauguma jaunesnių žmonių dirba.

Po minėjimo  Rotušės kieme ša -
lia kitų JAV, miesto vėliavų buvo
iškelta ir lietuviška trispalvė, kuri
plevėsuos visą savaitę.

EDVARDAS ŠULAITIS

NEW�YORK,�NY

Paminėta Lietuvos Valstybės
atkūrimo diena

Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios – mi-
nėjimas New York mieste šie-

met prasidėjo vasario 13-ąją, po iš-
kilmingų sekmadienio šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažny-
čioje Tautos Fondo, JAV Lietuvių
Bendruomenės NY apygardos ir
Amerikos Lietuvių Tarybos orga-
nizuotu renginiu Our Lady of  Mount
Carmel parapijos salėje. Sugiedojus
Lietuvos ir JAV himnus, susirinku-
siuosius pasveikino Tautos Fondo
tarybos pirmininkė dr. Giedrė Kum-
pikaitė, New York apygardos pirmi-
ninkė Ramutė Žukaitė, invokaciją
sukalbėjo Salvijus Kungys. Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas NY
Valdemaras Sarapinas, sveikinda-
mas tautiečius, kalbėjo apie 1918 m.
vasario 16-osios Valstybės atkūrimo
akto prasmę, linkėjo neprarasti pasi-
didžiavimo savo tautos istorija, žmo-
nių stiprybe atsilaikant nuo ne kartą
kilusių grėsmių, pasidžiaugė, kad
Lietuva šiandien, būdama visateise
Europos Sąjungos ir NATO nare, iš
tiesų lygia greta žengia kartu su

Europos ir pasaulio valstybėmis.
,,Išlikime ir toliau viena šeima, viena
tauta, viena Valstybe, kad ir kur be-
gyventume, diekime savo vaikų ir
anūkų širdyse pasididžiavimą lietu-
viška tapatybe, savo Lietuva, skatin-
kime švęsti ir minėti savo Valstybės
gimimo dieną”, – kalbėjo V. Sarapi-
nas. 

Renginio metu buvo skaitomi
sveikinimo laiškai – tarp kurių – ir
LR užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio laiškas tautiečiams.
,,Vasario 16-oji – tai amžinas mūsų
Tautos tvirtybės liudijimas ir gyvas
įsipareigojimas ateities kartoms. Tad
būkime verti šios atsakomybės, bran-
dinkime pilietiškumą ir bendruo-
meniškumą, puoselėkime lietuvių
kalbą, papročius ir tradicijas, o savo
energiją, žinias ir patirtį skirkime
mūsų visų Lietuvai kurti”, – rašė
ministras. Minėjimo pabaigoje susi-
rinkusieji klausėsi jaunos lietuvių
smuikininkės Barboros Valiukevi-
čiūtės atliekamų kūrinių.

Lietuvos Valstybės Atkūrimo
dienos minėjimas, organizuotas LR
generalinio konsulato NY ir Nuola-
tinės misijos Jungtinėse Tautose įvy-
ko 2011 m. vasario 14 d. vakarą, kur
dalyvavo ir JAV besilankęs LR užsie-
nio reikalų ministras A. Ažubalis.
New York Šv. Petro bažnyčioje vyku-
siame renginyje gausiai dalyvavo
New York mieste reziduojantys už-
sienio šalių diplomatinių atstovybių
vadovai bei šio miesto lietuviai. A.
Ažubalis susirinkusiuosius pasveiki-
no Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
nos proga, padėkojo tautiečiams už
uoliai gintą ir tebepuoselėjamą vals-
tybingumą, bendruomeniškumą, pa-
sidžiaugė Lietuvos kaip dabartinės
Europos ir saugumo bendradarbiavi-
mo organizacijos pirmininkės veik-
la. Vėliau susirinkusieji klausėsi
JAV viešinčio pianisto profesoriaus
Petro Geniušo atliekamos progra-
mos. Po meninės dalies susirinkusie-
ji buvo pakviesti į diplomatinį pri-
ėmimą.

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato NY info

JAV LB Cicero apylinkės valdybos pirmi-
ninkas Mindaugas Baukus priima Cicero
miesto valdybos pareiškimą, skelbiantį
vasario 16-vasario 23 dienas lietuvių die-
nomis. Pareiškimą perduoda buvęs mies-
to valdybos narys John Kosciolko.

Jūros šauliai, dalyvavę Lietuvos Nepriklausomybės minėjime prie Cicero rotušės.
EEddvvaarrddoo  ŠŠuullaaiiččiioo nuotr.Griežia Barbora Valiukevičiūtė.

Lietuvos gen. konsulė Čikagoje kalba
Cicero miesto prezidento ir JAV LB Cicero
apylinkės valdybos surengtame bendra-
me Lietuvos Nepriklausomybės minėjime
prie Cicero rotušės esančiame pastate.

LR gen. konsulas New York V. Serapinas  (trečias iš k.) su minėjimo rengėjais ir dalyviais.
LLRR  ggeenn..  kkoonnssuullaattoo  NNYY  nuotraukos
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Ne kartą Florida apylinkėje
lankosi gydytoja Vida Ramo-
nas iš Palm Beach, Florida su

paskaitomis istorine-tautine temati-
ka. Artėjant daktaro Jono Basanavi-
čiaus gimimo dienai, gyd. Ramonas,
kurios vyras Sigitas yra dr. Jono Ba-
sanavičiaus ainis, vėl atvyko pas
mus su įdomiu pranešimu apie dr. Jo-
ną Basanavičių. Ji ne tik papasakojo
apie mūsų tautos atgimimo tėvo
gyvenimą ir veiklą, bet ir pateikė
daug vaizdinės medžiagos apie jį.

Lietuviams dr. Basanavičius yra
moralinis Lietuvos prezidentas, sa-
kęs, kad jo partija esanti senoji Lie-
tuvos Didžioji Kunigaikštystė. Tai
veikėjas, kuriam per visą amžių švie-
tė tik vienas tikslas, teviliojo tik vie-
nas uždavinys – tarnauti savajai tau-

tai, tokiai, kokia yra, kad tik ji būtų
gyva ir į žmonijos tautų iždą įdėtų
tai, ką ji turi originalaus, šviežio,
naujo. 

Tautos sąmoningumo žadintojas,
pirmasis Lietuvos publicistas, auš-
rininkas, etnografas ir etnologas tei-
gė, kad, norint pažinti, kas yra tauta,
reikia pažinti, kas ji pirmiau bu-
vusi. Daktaro lietuviškos dvasios gai-
vinimas ir puoselėjimas buvo neat-
siejamas nuo jo meilės Lietuvos pra-
eičiai, lietuvių senovei, renkant ir
skelbiant didžiulį tautos turtą – lietu-
vių tautosaką. Dr. Basanavičius,
daug dirbęs, veikęs, paliko svarbiau-
sią priesaką mūsų tautai – „kovoti ir
budėti’’, gaivinti ir puoselėti lietu-
višką dvasią. Visur besilankydamas
jis visada pabrėždavo esąs lietuvis, o
jo Tėvynė – Lietuva.

JAV lietuvių dienraščiui „Drau-
gas” 1993 m. liepos 26 d. rašiau:
„Trečiadienis, liepos 31 diena,

buvo ypatinga diena ne tik Northern
Illinois universiteto (NIU) istorijoje,
bet ir dr. Romualdo Kašubos, PE gy-
venime. Tą rytą oficialiai pradėta
naujojo inžinerijos pastato statyba.
Tai didelis pasiekimas dr. Romualdo
Kašubos, NIU College of  Engineering
and Engineering Technology deka-
no.” Gimęs 1931 m. Kaune, Romual-
das Kašuba į JAV atvyko 1948 metais.
University of  Illinois Urbana studi-
javo mechaninę inžineriją, studijas
apvainikuodamas magistro (MS) ir
daktaro (Ph.D.) laipsniais bei Profes-
sional Engineer (PE) atžymėjimu.
Nuo 1986 m. jis buvo Northern Illi-
nois University College of  Enginee-
ring and Engineering Technology
(CEET) dekanas, kuriame yra elek-
tros, pramoninės, mechaninės inži-
nerijos ir technologijos departamen-
tai.

Inžinerijos programų akreditaci-
ja buvo gauta per ypač trumpą laiką
– 1989–1990 akademiniais metais.
Tada JAV Accreditation Board for
Engineering and Technology suteikė
dr. Kašubos CEET pilną pripažinimą.
Pinigai statybai buvo gauti 1993 me-
tais.

Liepos 21 d. rytą naujos statybos
vietoje susirinko apie 400 universite-
to atstovų, Illinois valstijos pareigū-
nų ir Kašubos draugų. Simbolinę sta-
tybos pradžią įamžinusioje nuo-
traukoje matome Valdą Adamkų, Ni-
jolę Kašubienę, dr. Kašubą ir dr. Do-
natą Tijūnėlį paauksuotais kastuvais
kasusius pirmuosius statybos žemių
grumstelius. Vyravo pakili nuotaika,
buvo daug sveikinimų. Raštu pa-
sveikino Illinois gubernatorius Jim
Edgar, o asmeniškai – NIU preziden-
tas dr. John La Tourette, nes dr. Ka-
šubai vadovaujant koledžas ne tik
plėtėsi, bet ir pelnė Illinois valstijos
pramonės aukštą įvertinimą.

Dr. Kašubos gyvenime netrūksta
ypatingų dienų: 1961 m. jis vedė bio-
logę Nijolę Mekytę, kartu jie užaugi-
no dvi dukras – verslo mokslus bai-
gusią Dalią ir medicinos mokslus
baigusią Vidą. Jų kasdienybę papildo
2 anūkai Romas ir Lukas.

Tačiau 2011 m. vasario 8 d. buvo
įsimintina, nepaprastai įspūdinga
diena – žymios architektūrinės ben-
drovės „Holabird and Root” supro-
jektuoto didžiulio stiklo, plieno ir
betono (angl. limestone) NIU CEET
pastato priešakinei auditorijai buvo

suteiktas „Dean Romualdas Kasuba
Auditorium” vardas. Tai rodo univer-
siteto įvertinimą ir pagarbą dr. Ka-
šubai už jo įnašą ir pasiaukojimą sa-
vo pareigoms. „Universitetas Romui
buvo ne darbas, o didelė meilė ir ma-
lonumas. Tai buvo jo gyvenimas”, –
sakė savo vyro nuopelnais ir pasieki-
mais santūriu pasididžiavimu trykš-
tanti žmona Nijolė. Džiaugiamės ir
visi Romo draugai dėl tokio ryškaus
jo atsidavimo savo profesijai pripa-
žinimo.

Žvarbų, bet saulėtą antradienio
rytą, kai po rekordinės pūgos žemė
buvo apklota storu žvilgančio sniego
sluoksniu, į inžinerijos pastatą, į
naujosios salės atidarymą „Dean
Romualdas Kasuba, Founding Dean –
College of  Engineering and Engi-
neering Technology” garbei rinkosi
NIU vadovai (viceprezidentai, deka-
nai, direktorių tarybos nariai) bei
kviestiniai svečiai, tarp jų NIU Ad-
visory Board narys dr. Donatas Tijū-
nėlis su žmona.

Pietums buvome pakviesti į tre-
čio aukšto salę, kurios ištisą vieną
sieną puošė šio ilgo stiklinio pastato
atvaizdas, o žiemos nuojautą švelni-
no pro didžiulius langus besiskver-
biantys saulės spinduliai, apšvietę
margų gėlių puokštes ant baltutė-
lėmis staltiesėmis dengtų stalų. Be-
sirenkantys į salę sveikino dr. Romą

ir Nijolę Kašubas, o pietums besi-
baigiant, kai „desertui” išsirikiavo
plakto šokolado ir šviežių braškių
taurės, lietuviškai pasveikinęs susi-
rinkusius prabilo naujasis CEET
dekanas Promod Vohra, dėkodamas
Kašuboms už daugelio metų pasi-
šventimą universitetui ir ypač sti-
pendijų studentams įsteigimą. „Tai
puikus pavyzdys, – sakė Vohra, – kai
iš koledžo ne tik gaunama, bet ir grą-
žinama.” Jis sakė, kad Kašubos yra
ypatingos asmenybės – asmeninio ir
profesinio augimo pavyzdys, kelro-
džiai mums. Atsikviesdami studen-
tus iš Lietuvos, savo gyvenimo būdu
,,jie supažindino mus su lietuvių kul-
tūra ir aukštu profesionalumu”.

Executive vice-president provost
Ray Alden sakė: „Šiandien, pager-
biant dr. Kašubą, švenčiame 25 metų
sukaktuves, ir matau, kokią didelę
pažangą padarėme dekano Kašubos
akademinio ir moralinio vadovavi-
mo dėka. Dėkojame už paramą uni-
versitetui ir studentams per stipendi-
jas.” Executive vice-president, Chief
of  Operations Eddie Williams įteikė
stikle išgraviruotą padėkos žymenį.

Savo žodyje dr. Kašuba dėkojo už
nepaprastą pagerbimą, už suteiktą

NIU pagerbtas dr. Romualdas Kašuba

progą padėti koledžui pasiekti aukš-
čiausių akademinių ir profesinių
įvertinimų. Jis gyrė viso universite-
to ,,komandiniu darbu paremtą įsi-
pareigojimą siekti geriausių rezul-
tatų. Jis sakė, kad universitetas su-
teikė ,,laisvę ir atsakomybę siekti
naujovių, atrasti ir vystyti naujus po-
žiūrius švietimo srityje ir tyrimo
programose. Ir studentai čia pirmieji
skina vaisius”.

Nijolė Kašubienė pasidžiaugė,
kad metai, praleisti NIU, buvo ma-

lonūs, įdomūs, laimingi, ne be iššū-
kių. „Tęsiame bendravimą su univer-
sitetu per mūsų įkurtas stipendijas
studentams”. Ji perdavė dukterų Vi-
dos ir Dalios, žento, US Navy kapi-
tono linkėjimus tėveliui. „Nors lauke
šaltutis, mūsų širdyse šilta”, – baigė
Nijolė.

Nusileidome į pirmą aukštą, kur
prie salės įėjimo buvo perkirptas
kaspinas. Žiniasklaidos atstovai fo-
tografavo, kalbino dr. Romą ir Nijolę.
Įėjus į modernią „Dean Romualdas
Kasuba” auditoriją, pastebi, kad joje
stovi ne tik kėdės ir stalai, ji aprūpin-
ta ir visomis moderniomis mokymo,
garso ir vaizdo priemonėmis, pritai-
kyta konferencijoms ir seminarams
rengti.

Sveikiname dr. Kašubą, džiau-
giamės jo pasiekimais. Malonu, kad
jis yra prieinamas, dalyvauja lietu-
vių visuomenėje, bendradarbiauja su
Lietuvos universitetais, teikia stipen-
dijas Lietuvos studentams, paremia
vargingai gyvenančius vaikus Lietu-
voje ir kad jis ir jo šeima lieka ne-
abejingi lietuviškai visuomeninei
veiklai. Linkime jam daug energijos,
daug kūrybingų ateities planų ir ras -
ti laiko neišpildytoms svajonėms.

Indrė Tijūnėlienė – Lietuvos vai-
kų globos būrelio „Saulutė” pirmi-
ninkė, ,,Draugo” bendradarbė.

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

GYD. VIDA RAMONAS

Nijolė ir dr. Romualdas Kašubos su įteiktu
žymeniu prie dr. Kašubos vardu pavadin-
tos auditorijos NIU.

NIU Inžinerijos fakulteto statybų pradžios akimirka: dr. Valdas Adamkus, Nijolė
Kašubienė, dekanas Romualdas Kašuba ir dr. Donatas Tijūnėlis, NIU Advisory Board
narys.                                                                                               II..  iirr  DD..  TTiijjūūnnėėlliiųų  ššeeiimmooss  nuotr.

PALM�BEACH,�FL

Keli žodžiai apie dr. J. Basanavičių

Iš kairės į dešinę: Lietuvių Fondo atstovė Aldona Stasiukevičienė, gyd. Vida Ramonas,
Sigitas Ramonas, ,,Saulutės’’ mokyklos iždininkas ir pirmininkė Vida Meiluvienė.
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Kauno Mykolo Žilinsko dailės
galerijoje, Kaune atidaryta
išeivijos dailininko, grafiko,

keramiko Prano Lapės darbų paroda.
Lietuvos dailę jis papildė abstraktaus
ekspresio nizmo tapyba.

,,Ši Prano Lapės darbų paroda –
pirmoji tokia išsami”, – sakė Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus direktorius Osvaldas Dau gelis.

Kaip pranešė LTV „Panorama”,
galerijos salėse netilpo visi meni -
ninko tapybos darbai – rodomi patys
vertingiausi. Taip pat – keramika.
Jos menininkas, Kauno meno mo -
kyklos auklėtinis, mokėsi pas Lie -
tuvos keramikos mokyklos kūrėją
Liudviką Strolį.

„Mums pavyko į parodą atvežti
visus jo indus iš likusios virtuvės.
Jie papildys mūsų išeivijos dailės
parodą. Dailininko sesuo visada
skundėsi ir barė brolį, kodėl jis ant
tapybos darbų labai retai pasirašo.
Nepaisant to, kiekvienas keramikos
indas pažy mėtas jo monograma, taip
kaip Meissen porcelianas – Prano La -
pės nesumaišysi”, – pasakojo mu-
ziejaus vadovas. 

,,P. Lapė – puikus abstrakcio -
nistas, kurio jaunystės kelią į meną
lydėjo dramatiški įvykiai – dailę jis
studijavo karo metais. Dramatiška ir
dailininko gyvenimo kelio pabaiga –
paskutiniuosius ketverius gyvenimo
metus jis buvo apakęs, nebegalėjo
tapyti. Tai – bene baisiausia, kas gali
atsitikti dailininkui”, – atidarant pa-
rodą sakė Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus direk torius
O. Daugelis.

Per karą Pranas Lapė pasitraukė
į Vakarus. Sunkią pradžią parodoje
atspindi piešiniai, kuriuose jis žy -
mėjo įvykius kaip dienoraštyje.
Jung tinėse Valstijose menininkas
kūrė reklamą, mokė dailės, rengė
asmenines parodas. Paskelbus Nepri -
klausomybę, grįžo į Lietuvą. Meni -
ninkas mirė Vilniuje 2010-ųjų  sausį.

Susižavėjęs amerikiečiu Jackson

Pollock Lapė vienu metu buvo atsi -
sakęs spalvų, ieškojo netradici nės
tapybos formų. Menotyrininkai pa -
stebi, kad amerikietišką dinamiką
savo darbuose jis sujungė su lie tu -
višku lyrizmu.

Kurdamas Jungtinėse Valstijose
menininkas domėjosi gyvenimu Lie-
tuvoje: per savaitę nutapė drobę apie
tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Jo
sesuo darbą padovanojo Čiurlionio
muziejui. 

Vienas ryškiausių lietuvių daili-
ninkų, tapytojas ir grafikas P. Lapė
abstrakčiosios tapybos paveikslais
užima ypatingą vietą lietuvių dailėje.
Didžiąją gyvenimo dalį toli nuo
tėvynės praleidęs dailininkas giliai
išgyveno tautos atgimimo, aukų pa-
reikalavusius Sausio 13-osios įvy-
kius. ,,1991 m. pradžioje, kai Lietu-
voje vyko kruvinieji Sausio įvykiai,
P. Lapė nuolatos klausėsi radijo –
sekė įvykius Lietuvoje. Savo išgyve-
nimus jis išreiškė drobėje ‘Sausio 13-
oji’, kurią nutapė per septynias die-
nas. Ši drobė – puikus pavyzdys, kaip
abstrakčiai galima išreikšti užuo -
minas į labai konkrečius įvykius, –
pastebėjo parodos kuratorė meno -
tyrininkė Nijolė Tumėnienė. – Pa -
veikslai, vaizduo jantys Lie tuvos gy -
venimo įvykius, yra ne tik vieni įdo-
miausių lietuvių tapyboje, bet ko
gero ir vieninteliai. Iš tiesų tokio me-
ninio lygio sukurtų darbų šiomis
temomis mes neturime”. 

Dailininko sesuo Zita Lapytė,
paveldėjusi brolio kūrybinį paliki -
mą, atidarant parodą paskelbė do -
vanojanti dalį kūrinių M. K. Čiur -
lionio dailės muziejui: ,,Kaunas buvo
svarbus miestas brolio gyvenime.
Čia jis išgyveno pirmąją meilę, čia
studijavo. Čia turi likti jo darbų.”

Pasibaigus parodai, muziejaus
fondus papildys dvi paties P. Lapės
labai brangintos drobės: 1980 m.
,,Uola” – bene vienintelis tapybos
darbas, kurį dailininkas vadino pa -
sisekusiu; tapybos darbas ,,Sausio 13-
oji”, taip pat keramikos darbai ir dar
apie 50 drobių, grafikos lakštų, mo -
notipijų. P. Lapės tapybos darbų yra
pasklidę po visą pasaulį. ,,Kai Pranas
numirė, iš viso pasaulio žmonės
skambino, rašė laiškus minėdami,
kad savo kolekcijose turi jo darbų.
Deja, brolis nevedė savo kūrinių ap-
rašo. Dalinį aprašą galbūt būtų gali-
ma padaryti pagal skaidres ir nuot-
raukas, kuriose išliko didžioji dalis
Prano nutapytų paveikslų”, – užsi-
minė Z. Lapytė.

Paroda Kauno Mykolo Žilinsko
dailės galerijoje (Nepriklausomybės
a. 12) veiks iki š. m. kovo 6-osios.

Laima Apanavičienė
paruošta pagal Lietuvos spaudą

Pristatoma išeivio P. Lapės kūryba 

2008 m. P. Lapė buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Karininko kryžiumi.                                                                                  RR..  VViilliimmoo nuotr.

Petras Lapė dirbtuvėje.

BALSSI jau kviečia į vasaros kursus

Baltijos studijų vasaros institutas (The Baltic Studies Summer
Institute (BALSSI)) 2011 m. birželio 13–rugpjūčio 5 d. kviečia lankyti
intensyvius lietuvių, latvių ir estų kalbų kursus. Jau trečius metus iš
eilės BALSSI globos Uni ver sity of  Wisconsin-Ma di son Rusijos, Rytų
Europos ir Centrinės Azijos centras (The Center for Russia, East Europe
and Central Asia (CREECA)). 

2011 metų programoje siūlomi pirmųjų ir antrųjų metų lietuvių,
latvių ir es tų kalbų lygiai, taip pat bus galima klausyti paskaitų anglų
kalba apie Bal ti jos šalių istoriją, kultūrą, bus rengiami kultūriniai
renginiai, susiję su Bal ti jos šalimis.  Daugiau informacijos apie stipendi-
jas, taip pat paraiškų formas ga  lite rasti BALSSI internetiniame pus-
lapyje: http://www.cre eca.wisc. edu/bal ssi/ 

Re gis t racijos į kursus pabaiga – 2011 m. balandžio 11 d.
Dėl išsamesnės in formacijos apsilankykite BALSSI tinklalapyje:

http://creeca.wisc.edu/balssi/ arba kreipkitės į BALSSI programos koor-
dinatorę Nancy Heingartner el. paštu: balssi@creeca.wisc.edu arba tel.: 1-
608-262-3379.

Meilės šventė disko ritmu
LORETA TIMUKIENĖ

Vasario 12 d. vakare į Jaunimo
centro kavinę poromis ir po
vieną rinkosi tie, kuriems

meilės jausmas – brangus ir šildan-
tis. Šį kartą moterų klubas ,,Alatėja”
savo draugus, pažįstamus švęsti šv.
Valentino dienos pakvietė disko rit-
mu – visą vakarą skambėjusi smagi
muzika svečius mintimis nuskraidi-

no į jaunystę, į devintą dešimtmetį, o
parodyta programa nukėlė į Šv. Va-
lentino tėvynę – į Romą, į Italiją, kur
karaliauja romantiški jausmai. Juk
muzika ir meilė – neatskiriamos, tad
ne vienas prisiminė savo pirmąją
meilę, pirmąjį šokį ar pirmąjį bučinį.
Vakaro programėlėje anų laikų estra-
dos žvaigždė (Virgis Kaveckas) ir jo
my li moji Donatella (Lina Bulovaitė)
papasakojo savo meilės istoriją. 

Vakaro svečiai, kurie suko galvą,
kaip nustebinti savo mylimąją artė-
jant įsimylėjėlių dienai, buvo išgel-
bėti – jie aukcione galėjo įsigyti idė-
ją, kaip originaliai atšvęsti Valentino
dieną. Kelios poros varžėsi, kas ge-
riau pažįsta savo antrąją pusę. Vyrai
turėjo puikią progą parodyti dėmesį
savo mylimosioms – jie dovanojo ne
tik gražius žodžius, bet ir rožių žie-
dus. Pasivaišinę itališkos virtuvės
patiekalais svečiai buvo pakviesti į
diskoteką, o šauniausiais vakaro šo-
kėjais išrinkti Vilma ir Artūras ap-
dovanoti dovanėlėmis.

Kaip jau įprasta, ,,Alatėja” šven-
tės metu surinktus pinigus skirs
tiems, kuriems meilės ir pagalbos
labiausiai reikia – ligoniams, bėdos
ištiktiems.  Juk niekas mūsų taip ne-
sušildo ir nesuteikia jėgų bei tikėji-
mo, kaip parodyta meilė, supratimas,
paguoda. 

Gitara skambina Virgis Kaveckas.
DDaaiivvooss  JJaakkuubbaauusskkiieennėėss nuotraukos

Gėlės Valentino dienos proga.  

Šoka Lina Bulovaitė.

www.draugas.org
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Tripolis (BNS) – Prieš Libijos
vadovo Moamer Kadhafi valdymą
protestuojantys gyventojai perėmė
kelių Libijos miestų valdymą. Nuo
sukilimo pradžios šalyje žuvo apie
300 žmonių. 

Daugelis miestų rytinėje pa-
krantėje jau pasidavė. Kariuomenė
stojo greta protestuotojų prieš M.
Kadhafi. Į protestuojančiųjų pusę pa-
sitraukė ne tik kariai ir diplomatai,
bet ir ligšiolinio režimo pareigūnai –
visi jie reikalauja, kad 41 metus šalį
valdantis M. Kadhafi pasitrauktų iš
pareigų. 

Libijos sostinėje Tripolyje buvo
padegtas valstybinis pastatas – tai

padarė šalies valdžios nuvertimo rei-
kalaujantys opozicijos šalininkai.
Pranešta ir apie kelių policijos nuo-
vadų ir automobilių padegimus. Ne-
patvirtintais duomenimis, nukentėjo
ir šalies parlamento pastatas.

Tarptautinės žmogaus teisių fe-
deracijos vadovė Souhayr Belhassen
sakė, kad M. Kadhafi stengiasi ,,pa-
sėti sumaištį” nurodydamas puldi-
nėti demonstrantus, ir paragino ,,ne-
delsiant sustabdyti Libijos dalyvavi-
mą Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus
teisių taryboje. Ji tvirtina, kad tarp-
tautinė bendruomenė turi užtikrinti,
jog M. Kadhafi būtų teisiamas Tarp-
tautiniame baudžiamajame teisme. 

Ministras neketina atsistatydinti 

A. Merkel partija pralaimėjo rinkimus Hamburge

Vatikanas (ELTA) – Popiežius
Benediktas XVI Vatikane priėmė Ru-
sijos prezidentą Dmitrij Medvedev.
Pokalbis popiežiaus bibliotekoje tru-
ko 35 minutes. 

,,Tai yra labai svarbus susitiki-
mas”, – priimdamas svečią sakė Ka-
talikų Bažnyčios vadovas.

D. Medvedev įteikė popiežiui
knygą su buvusio Rusijos prezidento
Boris Jelcin laiškais užsienio valsty-
bių vadovams, tarp jų – Jonui Pauliui
II, tai pat stačiatikių enciklopediją ir
Kremliaus atvaizdą.

Popiežius svečiui padovanojo Va-
tikano mozaiką ir pontifiko medalį.

Rusijos prezidentą lydėjo jo žmona ir
dar 10 žmonių delegacija, tarp jų –
užsienio reikalų ministras Sergej
Lavrov. 

Tai buvo antras D. Medvedev su-
sitikimas su popiežiumi. Jis jau lan-
kėsi Vatikane 2009 m. Tada preziden-
tas ir popiežius susitarė dėl visiškų
diplomatinių santykių tarp Rusijos
Federacijos ir Šventojo Sosto užmez-
gimo. Dabar vykusiame susitikime
abi pusės sutarė toliau stiprinti savo
dvišalius santykius. Taip pat buvo
kalbama apie padėtį Artimuosiuose
Rytuose ir kitomis tarptautinėmis te-
momis.

L. Kleiza geriausio krepšininko 
rinkimuose – ketvirtas

Berlynas (BNS) – Vokietijos
kanclerės Angela Merkel valdančioji
Krikščionių demokratų partija skau-
džiai pralaimėjo Hamburge sekma-
dienį vykusiuose savivaldos rinki-
muose. A. Merkel partija surinko 22
proc. balsų, o opozicijoje esančius so-
cialdemokratus palaikė net 48 proc.
rinkėjų.

Miesto mero pareigas paliekan-
tis Christoph Ahlhaus sakė, kad šian-

dien labai skausminga diena. Savi-
valdos rinkimų rezultatai taip pat
reiškia, kad krikščionys demokratai
neteko dar trijų mandatų Vokietijos
parlamento aukštuosiuose rūmuose,
o tai neabejotinai apsunkins įstaty-
mų priėmimą. Manoma, kad skaudus
pralaimėjimas Hamburge sumažino
A. Merkel viltis švęsti pergalę 2013
m. vyksiančiuose visuotiniuose rin-
kimuose.

Tęsiasi neramumai Libijoje

Vilnius (ELTA) – Dainius Krei-
vys apsisprendė likti ūkio ministru.
Ministrą remia ir premjeras Andrius
Kubilius. ,,Nesilaikau įsikibęs kėdės,
bet esu pasiryžęs dirbti toliau, o ma-
no buvusių akcijų valdymas bus su-
tvarkytas taip, kad niekam nekiltų
abejonių”, – sakė D. Kreivys po susi-
tikimo su Vyriausybės vadovu.

Premjeras teigia, kad D. Kreivys
jau dabar padarė daugiau, nei reika-
lauja interesų konflikto derinimo įs-
tatymas ir sako, jog ne ministras kal-
tas, kad iki šiol nėra aiškaus nurody-
mo, ką daryti žmogui, kuris iš verslo
atėjo į politiką. 

Remdamasis Jungtinių Valstijų
ir Vakarų Europos valstybių pavyz-
džiu, Vyriausybės vadovas paveda
įkurti specialų, vadinamąjį Akląjį
fondą, kuriam politikai, taip pat ir D.
Kreivys, galės pavesti valdyti savo tu-

rėtas akcijas.  
Premjeras nuosekliai reiškia pa-

ramą ūkio ministrui D. Kreiviui, ku-
ris susilaukė dėmesio po to, kai Eu-
ropos Sąjungos parama mokyklų at-
naujinimui buvo skirta iš dalies jo
motinos valdomai įmonei. Pats D.
Kreivys teigė, kad prieš jį pradėta
šmeižto kampanija.

Tuo tarpu prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pareiškė nepasitikinti
ūkio ministru D. Kreiviu ir teigė, kad
politikas negali kartu būti ir versli-
ninkas. ,,Prezidentė paragino D.
Kreivį atsistatydinti, nes mano, kad
jis yra politiškai susikompromitavęs
ir savo elgesiu kompromituoja prem-
jerą, trikdo Vyriausybės darbą. Dėl
to mano, kad jis turi atsistatydinti”, –
šalies vadovės nuostatą išsakė prezi-
dentės atstovas spaudai Linas Bal-
sys. 

Miunchenas (ELTA) – Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės ir Šiaurės
Amerikos Nacionalinės krepšinio
asociacijos (NBA) klubo ,,Toronto
Raptors” puolėjas Linas Kleiza Tarp-
tautinės krepšinio federacijos Euro-
pos padalinio (FIBA Europe) sureng-
tuose geriausio 2010 metų krepšinin-
ko rinkimuose užėmė ketvirtą vietą.

26-erių metų 203 cm ūgio puolėjo
vedama Lietuvos rinktinė praėjusių
metų pasaulio čempionate Turkijoje
iškovojo bronzos medalius, o L. Klei-
za pateko į geriausių planetos pirme-
nybių žaidėjų penketą.

Geriausiu 2010 m. krepšinininku
pripažintas serbas Miloš Teodosič.
Pirėjo ,,Olympiacos” (Graikija) klube
žaidžiantis 23-ejų metų 196 cm ūgio
gynėjas pernai buvo išrinktas nau-
dingiausiu vyrų krepšinio klubų Eu-
rolygos reguliariojo sezono žaidėju, o
jo komanda tapo garsiausio Europos
klubų turnyro vicečempione. Pasau-
lio čempionate Turkijoje Serbijos
rinktinė liko ketvirta.

Antrą vietą užėmė geriausias
2008 ir 2009 m. krepšininkas ispanas
Pau Gasol, atstovaujantis ,,Los An-
geles Lakers” klubui. Trečias liko
,,Dallas Mavericks” komandos puolė-
jas vokietis Dirk Nowitzki. Geriausią
krepšininką rinko žinovų komisija ir
krepšinio gerbėjai.

Talinas (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė ir ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius pareiškė
užuojautą Estijos prezidentui Toom
Hendrik Ilves dėl savaitgalį Estijos
Hapsalu miestą ištikusios nelaimės –
kūdikių namuose kilęs gaisras nusine-
šė dešimties neįgalių vaikų gyvybes.

Ugnis visiškai nuniokojo pastatą
Hapsalu uostamiestyje. Sekmadienį
nelaimės metu kūdikių namų pastate
buvo 37 vaikai ir 9 suaugusieji. Kai
atvyko ugniagesiai, medinis pastatas
jau buvo apimtas liepsnos. Gaisro
priežastis nežinoma. Pirmadienis Es-
tijoje buvo paskelbtas Gedulo diena. 

Popiežius priėmė Rusijos prezidentą

Gaisras nusinešė dešimties vaikų gyvybes

Linas Kleiza. 

Vilnius (ELTA) – Sekmadienį
pasibaigusi 12-oji Vilniaus knygų
mugė sulaukė rekordinio lankytojų
skaičiaus – manoma, kad šįmet mu-
gėje apsilankė per 62,000 žmonių. Ke-
turias dienas Lietuvos parodų ir kon-
gresų centre ,,Litexpo” vykusi Vil-
niaus knygų mugė šįmet sulaukė 20
užsienio rašytojų ir daugiau kaip 100
savų literatūros kūrėjų, dalyvavo 220
leidybos bendrovių iš 9 šalių, tradi-
ciškai aktyviausi kaimynai – iš Bal-
tarusijos ir Lenkijos. Ištikimų knygų
mugės bičiulių ir naujų lankytojų šį-
met gausiai lankyti kultūriniai ren-
giniai – knygų pristatymai, diskusi-
jos, spektakliai, koncertai, parodos.
Lankytojų dėmesio sulaukė ir šių
metų mugės naujovė – Knygos kino
salė, kurioje filmus buvo galima žiū-
rėti su mugės bilietu. Pasiteisino ir
dar viena naujiena – nemokamas
mugės autobusas, vežiojęs žmones  iš
Katedros aikštės. 

Mugėje dalyvavę leidėjai džiau-
giasi išaugusiais knygų pardavimais.
Nors daugelis knygų kainavo 25–40
litų, mugėje buvo įvairių leidyklų iš-
pardavimų prekystaliai, kur buvo ga-

lima derėtis dėl knygų kainos, o pas-
kutinėmis mugės valandomis kai ku-
rios net ir naujos knygos buvo par-
duodamos po 5–15 litų.

Vilniaus knygų mugę aplankė 
62,000 žmonių

Vilniaus knygų mugėje rašytoja Renata
Šerelytė pristatė romaną ,,Vėjo raitelis”. 

EELLTTAA nuotr.

Protestuotojai perėmė kelių Libijos miestų valdymą.                            EPA nuotr.
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Pasiutligė

Pasiutligė yra mirtinas virusas,
kuris gali pražudyti kiekvieną,
juo apsikrėtusį žmogų. Kiek-

vienais metais apie 40,000 žmonių
Amerikoje gauna profilaktinius skie-
pus dėl galimo apsikrėtimo virusu.
Kiekvienais metais vien tik JAV
šiems skiepams yra išleidžiama dau-
giau nei 300 milijonų dolerių. Tuo
tarpu pasaulyje kasmet nuo pasiutli-
gės miršta daugiau nei 55,000 žmo-
nių, tai yra maždaug viena mirtis kas
dešimt minučių. Daugiausia mirčių
ištinka Afrikoje ir Azijoje, kur be-
veik 50 proc. viruso aukų yra vaikai,
jaunesni nei 15 metų amžiaus. 

Pasiskirstymas

Pasiutligė yra randama visuose
žemynuose. Žmonės dažniausiai ja
užsikrečia, kai jiems įkanda gyvū-
nas, turintis pasiutligės virusą. JAV
dažniausiai pasiutlige sergantys
gyvūnai yra laukiniai. JAV sėkmin-
gai išnaikino vieną pasiutligės for-
mą, žinomą kaip šunų pasiutligė,
pernešamą per užkrėstus šunis. Ta-
čiau ši forma vis dar yra didelė prob-
lema kitose pasaulio šalyse, kuriose
laukiniai šunys yra ypač paplitę ir
yra dažniau užsikrėtę pasiutlige.

Kas virusą perneša?

Daugiau nei 90 proc. gyvūnų
sukeltų pasiutligės atvejų atsitinka
dėl kontakto su laukiniais gyvūnais.
Dažniausiai pasiutlige užsikrėtę gy-
vūnai yra: rakūnai; šikšnosparniai;
šeškai ir lapės.

Kaip apsisaugoti?

Vienas iš geriausių būdų apsau-
goti save ir savo šeimą nuo pasiut-
ligės yra vengti tiesioginio kontakto
su laukiniais gyvūnais. Svarbu jų
nešerti ir neglostyti, net jeigu jie at-
rodo draugiški. Svetimų ir nematytų
naminių gyvūnų kaip katės ir šunys
taip pat turėtų būti vengiama. Šie
gyvūnai gali dažnai pernešti ligą nuo
laukinių gyvūnų žmonėms.

Kokie pasiutligės 
ženklai?

Jeigu pastebėjote keistai besiel-
giantį gyvūną, iškart praneškite
gyvūnų kontrolei. Įtarimą keliantys
ženklai:

• Liguistumas;
• Sunkus seilių nurijimas;
• Seilių varvėjimas;
• Laukinis gyvūnas atrodo labi-

au prijaukintas, nei turėtų būti;
• Gyvūnas viską kandžioja;
• Keistai vaikštantis ar paraly-

žiuotas gyvūnas.
Kartais žmonės aptinka nugai-

šusį gyvūną. Niekada nereikia liesti
ar jį imti rankomis. Pasiutligės viru-
sas gali vis dar būti seilėse ar nervų
sistemoje, ypač jeigu gyvūnas yra
nugaišęs neseniai. Jeigu pastebėjote
tokį gyvūną, iškart praneškite gyvū-
nų kontrolei, kuri juo ir pasirūpins.

Kokie pasiutligės požymiai?

Pirmieji požymiai gali būti labai
panašūs į gripo, įskaitant silpnumo

jausmą, pakilusią temperatūrą ar
galvos skausmus. Taip pat gali nie-
žėti įkandimo vietą. Vėlesni požy-
miai pasireiškia cerebraline disfunk-
cija, nerimu, nenormaliu elgesiu,
haliucinacijomis ir nemiga. 

Ūmi liga paprastai trunka nuo 2
– 10 dienų. Kai tik klinikiniai pasiut-
ligės požymiai pradeda reikštis, liga
beveik visada tampa mirtina ir neiš-
gydoma. Iki šios dienos buvo mažiau
nei 10 dokumentuotų atvejų, kai
žmonės, užsikrėtę pasiutlige, išgy-
veno.  Tik du žmonės iš jų nebuvo
gavę išankstinius ar po įkandimo
profilaktinius skiepus.

Nuveskite gyvūnus 
pas veterinarą

Žmonės, auginantys gyvūnus
kaip kates ar šunis, turėtų pasirūpin-
ti skiepais nuo pasiutligės apsilanky-
dami pas veterinarą kiekvienais
metais. Gyvūnai, apsikrėtę virusu,
privalo išbūti karantine šešis mėne-
sius ar netgi būti užmigdyti.

Kaip apsaugoti 
namus?

Nesvarbu, kokia yra jūsų gyve-
namoji vieta, pasiutligė visuomet ke-
lia grėsmę. Norėdami ją sumažinti:

• Laikykite naminius gyvūnus
viduje. Šuniui išbėgus į lauką, jį ste-
bėkite.

• Nešerkite ir negirdykite savo
gyvūnų lauke, tvarkingai laikykite
šiukšles, kad prie jų neprieitų lau-
kiniai gyvūnai.

• Mokykite vaikus neglostyti
lau-kinių ar svetimų prijaukintų
gyvū-nų.

Parengta pagal CDC informaciją

Dovilė Baniulytė – University of
Wisconsin, Madison medicinos stu-
dentė.

SSVVEEIIKKAATTAA

DOVILĖ BANIULYTĖ

Daugiau dėmesio
sveikatai

Pagal nusistovėjusią tradiciją
kiekvieną trečiadienį JAV LB
Lemont apylinkės Socialinių

reikalų skyrius rodo filmus, vaizdo
įrašus apie Lietuvos vietoves, mies-
telius, kaimus ar istorinius įvykius.
Bandydami prisitaikyti prie lankyto-
jų pageidavimų, paskutiniu metu vis
dažniau kviečiame paskaitininkus,
įvairių profesijų specialistus.

Š. m. vasario mėn. 9 d. mūsų po-
pietėje maloniai sutiko dalyvauti dr.
Vilija Kerelytė. Daugumai ši jauna
daktarė yra pažįstama. Ji baigė mok-
slus Loyola University Čikagoje, kur
įgijo psichologijos magistro laipsnį,
o daktaratės laipsnį apgynė National
College of  Chiropractic (dabar Natio-
nal University Sciences). Dr. Kerelytė
24 metus dirba privačioje praktikoje
„Amber Health Center”,   jos sritys –
mityba, chiropraktika, homeopatija.
Profesoriavo St. Xavier University,
kur dėstė anatomiją ir mitybą. Šiuo
metu dėsto gydytojams apie mitybą
ir jos papildus. 

Dr. Kerelytė mūsų popietės daly-
viams parinko visiems suprantamą
temą: „Sveika mityba”. Nors, atrodo,
tema paprasta, visiems žinoma, bet,
pasirodo,  yra sudėtinga ir aktuali.
Visas tas plonybes padėjo mums su-
prasti daktarės paskaita su nuosta-
biu įvadu: kiekvienas dalyvis buvo
pavaišintas specialiai pagamintu
kokteiliu ir džiovinta organine figa. 

Dr. Kerelytė kalbėjo apie teisingą
mitybą, sakė, kad ne vien tik valgis
teikia sveikatą. Mankšta, poilsis, pa-
kankamas vandens kiekis ir geri san-
tykiai su kitais yra svarbūs veiks-
niai, norint būti sveikam. Minėjo,

kad gera dieta yra tai, nieko neatsi-
sakant, kai visko valgoma po truputį.
Gydytoja pabrėžė, kad viena iš kūno
savybių yra tai, jog jis gydosi pats,
kūnas nedaro klaidų.

Kalbėta ir apie gerąsias bakteri-
jas (probiotics), kurios sužadina imu-
nitetą. Klausytojus domino daktarės
organinio maisto gaminimas bei pro-
duktų žymėjimas, kaip juos suprasti
bei aiškintis. 

Po paskaitos prelegentė labai no-
riai atsakinėjo į pateiktus klausimus,
čia pat buvo galima užsisakyti rei-
kiamų sveikatingumo produktų. 

Jei žmonės pageidaus, dr. Kerely-
tė pažadėjo ir ateityje atvykti į mūsų
popietes.

Dėkojame Irenai Kriaučeliūnie-
nei ir visiems kitiems popiečių daly-
viams už naudingus pasiūlymus,
ačiū už dalyvavimą mūsų organizuo-
jamose popietėse, ačiū už kiekvieną
aukojamą dolerį  socialinio skyriaus
krepšeliui. 

Socialinių reikalų skyriaus veik-
la priklauso nuo mūsų pačių porei-
kių ir pageidavimų. Stengiamės vi-
siems kaip nors padėti pagal išgales.
Bet norime priminti, kad tolimesnė
skyriaus veikla priklauso nuo mūsų
pačių dosnumo. Spaudoje matome
ilgus aukotojų sąrašus tūkstančių
dolerių sumomis įvairioms organi-
zacijoms, bet patys sau esame šykš-
tūs,  kritikuojame vieni kitus, kad
nieko gero nedarome. Tad visada pir-
miausia  pradėkime nuo savęs – šil-
dykime vieni kitus savo širdžių šilu-
ma. 

Pranas Jurkus – JAV LB Lemont
apylinkės Socialinių reikalų skyriaus
pirmininkas.

PRANAS JURKUS

Vienas iš geriausių būdų apsaugoti save ir
savo šeimą nuo pasiutligės yra vengti tie-
sioginio kontakto su laukiniais gyvūnais. 

Popietė�su�dr.�Vilija�R.�Kerelyte

Vida J. Matulis, gyvenanti Stuart, FL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.

George Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui ir 50 dol. auką.  Tariame nuo-
širdų ačiū.

Julia Janonis, gyvenanti Chipley, FL, kartu su „Draugo” metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Bronė Kremeris, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” paremti 50 dol. auką.  Esame
labai dėkingi.

Gytis Vadopalas, gyvenantis Willow Springs, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai
ačiū.

Magdalena Belickas O’Toole gyvenanti Hinsdale, IL, pratęsdama
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui ir 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Sofija Jelionienė, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Vladė Siliūnienė, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

SkeLBiMŲ SkYRiAUS 
TeL. 773-585-9500

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Lietuvių „Rotary“ klubas paminėjo
Vasario 16-ąją

Šių metų vasario 17 d. vakarą
Čikagos ir apylinkių lietuvių „Ro-
tary” klubo nariai ir jų svečiai su-
sirinko paminėti Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną. Vakarą atidarė
klubo prezidentas Šarūnas Grigana-
vičius, susirinkusius pasveikino Lie-
tuvos Respublikos generalinė konsu-
lė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Vėliau
mintimis apie Lietuvos istoriją, ne-
priklausomybės kovas pasidalijo Či-
kagos ir apylinkių lietuvių „Rotary”
klubo įkūrėjas bei pirmasis prezi-

dentas Saulius Janušonis. Vakare
dalyvavo Čikagos, Maironio, Rasos
lituanistinių mokyklų, Lietuvių Fon-
do, Ateitininkų, Lietuvos skautų ir
kitų lietuviškų organizacijų Čikago-
je atstovai bei bendruomenės nariai.

Čikagos ir apylinkių lietuvių
„Rotary” klubas (Rotary Club of
Chicagoland Lithuanians), įkurtas
2008 m. vasario 21 d., yra pirmasis
JAV istorijoje tautiniu pagrindu
įkurtas „Rotary” klubas. Jo narių
veikla remiasi aukštomis morali-
nėmis nuostatomis, įprasminama
kuriant ir įgyvendinant projektus,
kuriais remiama Čikagos lietuvių
bendruomeninė veikla bei teikiama
pagalba likimo nuskriaustiems Lie-
tuvoje.

LR gen. konsulato 
Čikagoje info

Atkelta iš 2 psl. 1940 m. tesudarė
40 proc. 1913 m. apimčių. Tiesa, Balti-
jos šalys 1945–1950 m. pirmos atsiga-
vo po karo, bet jau nuo 1972 m. Lie-
tuvoje ir Estijoje buvo daugiau su-
naudojama negu pagaminama. 1988
m. tas skirtumas siekė 10 proc. Va-
dinasi, toliau tikina Maskvos anali-
tikai, perskirstymo būdu Baltijos
šalys pasisavino dalį kitų SSRS res-
publikų nacionalinių pajamų, pir-
miausiai Rusijos ir Ukrainos. Pavyz-
džiui, Latvija 1987 m. „pasisavino”
22,8 proc. visų respublikos pajamų,
tai yra įsivežė prekių už 57,1 mln.
rublių daugiau negu išvežė, Estija –
135,2 mln., o Lietuva daugiausiai –
net už 240 mln. rublių. Šis atotrūkis
vis augo, ir 1988 m. Lietuva iš kitų
respublikų atsigabeno prekių už 695
mln. rublių daugiau negu išvežė.

Ataskaitoje nenurodoma bendra
Baltijos šalių „įsiskolinimo” suma,
bet pranešime, kurį perpasakoja „Iz-
vestia”, yra tokios išvados: ,,Dabar
aišku, kad kai kurių radikalių buvu-
sių respublikų politikų užsimojimai
‘atlyginti SSRS padarytą žalą’ labai
jau tolimi nuo realybės. Viso SSRS
politinės sistemos ir tarpnacionali-
nių santykių nelogiškumo sąlygomis
būtent šitas antikolonijinis nelogiš-
kumas sudarė galimybę energingam
Sovietų Sąjungos nacionalinių pak-
raščių vystymuisi.”

Štai kodėl, jeigu primename ak-
siomą, kad įstatymą reikia vykdyti,
ne pro šalį dar kartą paminėti pag-
rindinius veiksmus ir aktus. 1992 m.
birželio 14 d. Lietuvoje buvo sureng-
tas referendumas, kuriame rinkėjai
galėjo balsuoti ne tik dėl žalos atly-
ginimo būtinumo, bet ir dėl Rusijos
kariuomenės išvedimo. Matyt, pas-
tarasis klausimas nebuvo toks ginčy-
tinas kaip pirmasis, tad „taip” pasa-
kė apie 90 proc. atėjusių prie balsavi-
mo urnų ir 69 proc. visų Lietuvos pi-
liečių. Aukščiausioji Taryba birželio
30-ąją priėmė atitinkamą nutarimą.
Tik po aštuonerių metų, 2000 m.
birželio 13 d., dešiniųjų kontroliuoja-
mas Seimas priėmė įstatymą Nr.
VIII–1727 dėl sovietinės okupacijos
padarytos žalos atlyginimo, kuriuo
pavedė Vyriausybei nuolatos siekti,
kad „Rusijos Federacija atlygintų

Lietuvos žmonėms ir Lietuvos valsty-
bei SSRS okupacijos padarytą žalą”.

Žinomas tarptautinės teisės      spe-
cialistas Dainius Žalimas dar 2006-
ųjų kovą rašė, kad įvairių vėjų smel-
kiama Lietuvos Vyriausybė taip ir
nesugebėjo užtikrinti įstatymo vyk-
dymo, jog iki tol ji neturėjo paren-
gusi net žalos skaičiavimo meto-
dikos. O įstatymą reikia vykdyti,
bent jau kol kitu referendumu nėra
atšauktas 1992 m. birželio 14 d. tautos
referendumo sprendimas, rašė teisi-
ninkas. Todėl suprantama, kad Lie-
tuvos valdžios institucijos neturi
teisės nepriminti Rusijai apie sovie-
tų okupacijos faktą ir negali nerei-
kalauti okupacijos žalos atlyginimo.
Elgtis kitaip prilygtų nenuosekliam
Lietuvos valstybės elgesiui ir panai-
kintų jos tarptautines teisines pre-
tenzijas Rusijai. Kitaip sakant, tai
prieštarautų tautos referendumo spren-
dimui, LR Konstitucijai ir įstaty-
mams, tuomet pabrėžė D. Žalimas.

O laikas eina. Jo tėkmėje atsiran-
da visokių ne itin išmąstytų ir
pasvertų pareiškimų, samprotavimų,
kurie lyg erozija graužia šventą tūk-
stančių nukentėjusių nuo okupacijos
pasiryžimą – atkurti, bent simboliš-
kai, gal net ne tais skaičiais įreikštą,
istorinę teisybę. Bet atlyginimo veži-
mas nepajuda iš vietos.

Mėgstu cituoti skambius prag-
matinės užsienio politikos inicia-
torės, Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės per 2009-ųjų šv. Kalėdas pasa-
kytus žodžius: „Jeigu Lietuvos ir
Rusijos santykiai bus grindžiami
savitarpio pagarba ir pragmatiniais
principais, tai atsiras galimybių iš-
spręsti kai kuriuos delikačius klausi-
mus, tarp jų ir okupacijos žalos atly-
ginimo problemą… Žmonių valią ir
įstatymus reikia vykdyti… Ir mes
dirbame šia kryptimi. Tik ne viskas
iš karto. Reikia kantrybės.”

Sutrumpinta.

,,Atgimimas”

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas.  Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

Žodžių žaismas ir nieko daugiau?

Irene Kuras Checcina, gyvenanti Palos Heights, IL, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” dosnią 100 dol. auką.
Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Juan Leonikas, gyvenantis  St. Pete Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Algimantas J. Norkevičius, gyvenantis Westborough, MA, pratęs-
damas metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 75
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Jonas Tamulis, gyvenantis Joliet, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Alfonsas Rimba, gyvenantis Sterling Heights, MI, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Robert S. Boris, gyvenantis Fort Lauderdale, FL, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Vaclovas Jakovickas, gyvenantis Palos Hills, IL, pratęsė  metinę
„Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Danguolė R. Varnienė, gyvenanti La Crescenta, CA, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū.

Parduodama 2,26 ha miško 
Lazdijų�raj.,�Kapčiamiesčio�seniūnija,
Kareivonių�kaime�prie�ežero�Niedus.
Kelias�asfaltuotas,�yra�elektra.�Kaina
sutartinė.�Tel.�370-37-392179

PARDUODA

SVEIKINAME ALFONSĄ NAKĄ,

švenčiantį garbingą 
90 metų jubiliejų. 

Linkime 

dar daug spalvingų, 
prasmingų, 

sveikų gyvenimo metų!

Sunny Hills LB valdyba



Vasario 16-oji – buvo ir yra pati
pagrindinė XX a. atkurtosios
Lietuvos valstybės data. Šiai

datai ir buvo skiriamas ypatingas
dėmesys, pažymint svarbą, reikšmę
naujai, pačiai besitvarkančiai ir be-
kuriančiai visuomenei. 

Nors Vasario 16-ajai gana rimtas
varžovas dar kurį laiką buvo Steigia-
mojo Seimo data gegužės 15-oji, vė-
liau iki pat 1940 metų Sovietų Sąjun-
gos okupacijos buvo garbingai mini-
ma Nepriklausomybės diena, Vasa-
rio 16-osios Akto diena – Vasario 16-
oji.

1928 metų sausio 26 d. „Biržų ži-
nios” nr. 4 rašo: „Nepriklausomybės
šventė Biržuose praėjo gana gera
nuotaika... Po pamaldų daryta iškil-
mingi posėdžiai. Gaisrininkų salėje
susirinkusius sveikino Gaisrininkų
valdybos pirmininkas A. Jansonas, o
paskaitą darė M. Mažuika. Orkestrui
griežiant sugiedotas Tautos Himnas,
pagerbti žuvusieji... Vakare miestas

puikiai iliuminuotas. Gaisrininkų ir
Vasiliausko salėse papigintomis kai-
nomis suvaidinta ‘Aušros sūnūs’ ir
‘Kaip mirdavo lietuviai’... Atidengtas
muziejus.”

Dar iškilmingiau buvo paminė-
tos penkioliktosios Nepriklausomy-
bės metinės 1933 m.  Vasario 16 d. 8
val. ryto prie paminklo žuvusiems už
Nepriklausomybę iškilmingai pake-
liama didžiulė tautinė vėliava, visose
bažnyčiose ir maldų namuose vyksta
pamaldos. 12 val. šaulių orkestro at-
liekamu tautos himnu prie paminklo
prasideda žuvusiųjų pagerbimas.
Kalbą pasako dr. J. Mikelėnas. Vėliau
iškilmingas posėdis vyksta  ugniage-
sių salėje. Šaulių chorui giedant
„Garbingas vade Lietuvos” atsisto-
jimu pagerbiamas prezidentas Anta-
nas Smetona. Jubiliejui skirtą pas-
kaitą skaito gimnazijos direktorius
A. Juška. 16 val. vėliava prie pamink-
lo Žuvusiems už Nepriklausomybę
nuleidžiama.

Antanas Seibutis – Biržų krašto
muziejaus „Sėla” muziejininkas. 
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Gailestingumo pilnatvė

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pa-
sakyta: Akis už akį ir dantis už

dantį. O aš jums sakau: nesipriešink
piktam [žmogui], bet jei kas tave
užgautų per dešinį skruostą, atsuk
jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi
bylinėtis ir paimti tavo marškinius,
atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas
verstų tave nueiti mylią, nueik su juo
dvi. Prašančiam duok ir nuo norin-
čio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasa-
kyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk
priešo. O aš jums sakau: mylėkite sa-
vo priešus ir melskitės už savo per-
sekiotojus, kad būtumėte savo dan-
giškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia sa-
vo saulei tekėti blogiesiems ir gerie-
siems, siunčia lietų ant teisiųjų ir
neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie
jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi
taip nesielgia ir muitininkai?! Ir
jeigu sveikinate tiktai savo brolius,
kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro
ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobu-
li, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra
tobulas.” (Mt 5, 38-48)

Atpildo, arba keršto įstatymas
(lot. lex talionis) buvo tam tikras
bandymas veikti teisėtai ir išvengti
nevaldomo asmeninio kerštavimo ir
prievartos. Ši nuostata numatė, kad
piktadarys bus nubaustas pagal jo
paties padaryto nusikaltimo pobūdį
ir laipsnį: „Kas sužalotų artimą, kaip
jis padarė, taip jam bus padaryta:
galūnė už galūnę, akis už akį, dantis
už dantį” (Kun 24, 19-20; Iš 21, 23-25).
Senovės Artimųjų Rytų teisynuose –
Hamurabio kodekse ir Dvylikos
plokščių įstatyme – aptinkami pana-
šūs priesakai. Šio įstatymo prasmę
galima būtų palyginti su mirties
bausme, kuri kai kuriose valstybėse
tebėra taikoma už tyčinę, iš anksto
numatytą žmogžudystę. Jėzaus lai-
kais atpildo įstatymas vis dar buvo
galiojantis, tačiau jau buvo įmanoma
pakeisti piniginiu atlygiu.

Nuostata nemokėti piktu už pik-
ta – naujas posūkis teisingumo is-
torijoje. Jėzus atėjo ne panaikinti
Įstatymo, bet įvykdyti (Mt 5, 17). Tai
nereiškia, kad reikėtų pataikauti
blogiui apskritai (Gal 2, 11; Jok 4, 7).
Juk tekste, pasakojančiame, kaip
teismo metu pas Aną ir Kajafą vienas
iš tarnų smogė Jėzui per veidą, nėra
parašyta, kad Jėzus atsuko kitą
skruostą, bet ramiai tarė: „Jei pasa-
kiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa,
o jei tiesą, – kam mane muši?” (Jn 18,
23). Vadinasi, ne viskas Evangelijoje
turi būti suprasta paraidžiui. Jėzus
kalba savo būdu, pasitelkdamas hi-
perboles, kad klausytojas sugebėtų
užčiuopti minties esmę. Aiškinime
apie reakciją į blogį svarbu yra ne
tiek atsukti kitą skruostą, kas gali
būti suprasta kaip provokacija, bet
atsakyti į smurtą ne smurtu ir pyktį
nugalėti romumu. Ta prasme ir Jė-
zaus atsakymas teisme yra dieviš-
kojo romumo pavyzdys. Kad galėtu-
me palyginti šią Jėzaus elgseną, pa-
imkime panašų pavyzdį iš apaštalo
Pauliaus gyvenimo. Kai sinedriono

teisme vyriausiasis kunigas Anani-
jas įsako suduoti Pauliui per veidą,
pastarasis jam atkirto: „Tau smogs
Dievas, tu, pabaltinta siena!” (Apd 23,
3). Nors Paulius yra šventasis, tai
nereiškia, kad jis išvengė žmogiško-
sios egzistencijos ribotumo.

Mūsų žmogiškumo ribas gali
praplėsti tik Kristus, sugebėjęs at-
leisti net tiems, kurie jį kankino ir
žudė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie ne-
žino, ką darą” (Lk 23, 34). Iš tiesų,
„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į
pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų,
bet kad pasaulis per jį būtų išgel-
bėtas” (Jn 3, 17). Senajame Testamen-
te nėra įsakymo, reikalaujančio ne-
kęsti savo priešo, bet meilės įsakymo
artimas buvo suprantamas kaip tau-
tietis. Ir Senajame Testamente (Ps
139, 19-22), ir Kumrano tekstuose
(1QS 9,2) neapykanta nedorėliams
buvo laikoma teisingu poelgiu. Jėzus
žengia revoliucingą žingsnį, kviesda-
mas ne tik žodžiais, bet ir savo gy-
venimu sekti juo.

Gyvenime mes neišvengiamai
susiduriame su tais, kurie mus įžei-
džia, pasėja mūsų širdyje nuoskaudą
ir pyktį. Net jei mes ir galime nuo tų
žmonių pasitraukti, kartu su jais ne-
begyventi ir jų nebematyti, vis tiek
prisiminimai lieka, atmintis mus su-
grąžina į skaudžią praeitį. Šias nei-
giamas emocijas kartais nėra lengva
išprašyti iš mūsų širdies. Jos vis
įkyriai sugrįžta, mus vėl naujai už-
kalbina, o mes dažnai mielai leidžia-
mės į pokalbį su jomis. Taip bręsta
keršto planai, įsišaknija neatleidi-
mas. Patenkame į uždarą ratą: pyktis
auga, o pasakymas „mylėkite savo
priešus ir melskitės už savo perse-
kiotojus” tik sukelia juoką arba dar
labiau užgauna. Nebelieka nei jėgų,
nei noro atleisti.

Iš tiesų mes patys vien tik gera
valia negalime pamilti savo priešų.
Tai – Viešpaties ir mūsų pastangų
bendras vaisius. Vadinasi, tai, ką
mes galėtume pabandyti padaryti,
yra labai trumpos maldos, kartas
nuo karto tyliai širdyje ištartos, kad
Viešpats laimintų mūsų priešus, nes
mes patys to jau nebeįstengiame
padaryti, pavyzdžiui, „Viešpatie Jė-
zau, laimink jį (ją, juos)”. Likdami su
pykčio mintimis, jei kam ir kenkia-
me, tai visų pirmiausiai sau patiems
tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai. Išmo-
kus nuo šių įkyrių minčių nusigręž-
ti, šios trumpos maldos (Bažnyčios
tradicijoje ji vadinama „strėline mal-
da”, nes kaip strėlė yra iššaunama į
piktą mintį, priversdama ją sprukti
šalin) dėka, mes pamažu įžengiame į
ramybės ir atleidimo kelią.

Tai nėra lengvas darbas, nes šios
mintys kartais kaip įkyrios musės
vis lenda ir lenda. Bet jei mes drąsiai
stojame į kovą ir kiekvieną kartą jas
vejame Jėzaus vardu, tada Šventoji
Dvasia keičia mūsų širdį ir daro mus
dangiškojo Tėvo vaikais.

Delfi.lt

Brolis Ramūnas Mizgiris, OFM –
Kryžių kalno vienuolyno brolis pran-
ciškonas.

Kaip Biržuose šventė 
Vasario 16-osios jubiliejus

Vasario 16-oji Turgaus aikštėje. Dabar – J. Bielinio gatvė, autobusų stoties ir turgaus te-
ritorija. Kairėje – vadinamoji baltoji vaistinė, seniausias Biržų pastatas.

Br. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

ANTANAS SEIBUTIS

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

7�eilinis�sekmadienis

Vasario 16-oji prie Biržų policijos nuovados pastato (dabar perstatytas namas – Jano-
nio aikštė 7).



Š. m. vasario 5 dieną po 3,5 metų
kovos su sunkia liga užgeso 75 metų
Gražinos Reškevičienės gyvybė.  Ma-
nau, kad nerasite Omaha lietuvio,
kuris nepažintų a. a. Gražinos.  O ir
plačioje Amerikoje ji yra daug kam
žinoma savo nuveiktais darbais lietu-
vybei. 

Kartu su vyru Albinu Gražina
užaugino tris vaikus, puikiai kalban-
čius lietuviškai. Rimas mokėsi Va-
sario 16-osios gimnazijoje Vokietijo-
je. Pradėję vaikystėje, dar ir šiandien
Rimas ir Gailė tebešoka Omaha lietu-
vių tautinių šokių kolektyve, kurios
viena iš kūrėjų buvo Gražina. Tik
dabar jie šoka suaugusiųjų grupėje, o
jų vaikai, Gražinos anūkai, tęsia tėvų
tradicijas ir šoka vaikų šokių grupė-
je. 

Savo atsidavusiu darbu Gražina
pelnė žmonių pasitikėjimą, buvo
viena iš aktyviausių JAV Omaha Lie-
tuvių Bendruomenėje. Kiek nuopel-
nų ir kokiais tik titulais ji nebuvo ti-
tuluota už nesuskaičiuojamus savo
darbus! Nuo 1950 iki 1953 metų ji
buvo sporto klubo ,,Lituanica” narė,
vaidino ,,Šiaurės pašvaistės” dramos
bū-relio spektakliuose, dainavo chore
,,Rambynas”. Nuo 1970 metų – ilga-
metė tautinių šokių grupės ,,Aušra”,
su kuria dalyvavo tautinių šokių
šventėse, vadovė. 2006 metais lap-
kričio 12 dieną JAV LB Kultūros tary-
bos nutarimu, Lietuvių tautinių
šokių instituto valdybai pasiūlius,
Gražinai buvo skirta Metų tautinių
šokių mokytojos kultūros premija. 

Gražina priklausė skautams:
buvo Omaha ,,Neries’’ tunto tunti-
ninkė, vietininkijos pavaduotoja,
,,Ramuvos” vietininkijos vietininkė.
Gavo skautų vyr. skautininkės laip-
snį, apdovanota ,,Tėvynės dukters”,
,,Už nuopelnus” ir ,,Lelijos” ordinais. 

Gražina buvo JAV LB narė, Re-
vizijos komisijos narė. 11 metų kartu
su a. a. Laimute Antanėliene dirbo
šalpoje: rinko, pakavo dėžes, prisi-
krovusios pilną automobilį vežė į Či-
kagą siųsti į Lietuvą. Kad turėtų pi-
nigų apmokėti persiuntimo išlaidas,
moterys Omaha bendruomenėje ruošė
cepelinų pietus. Ir už ,,Svetainę”, ku-
rioje dar ir šiandien sekmadieniais
po Mišių geriame kavą ir susiren-
kame pabendrauti, turėtume būti
dėkingi Gražinai. Ji kartu su a. a. L.
Antanėliene įkūrė, tvarkė, plovė, pir-

mosios virė kavą ir gamino sumuš-
tinius, kad mes, gyvenantys įvairiuo-
se Omaha miesto rajonuose, po Mišių
neskubėtume namo, o pabendrau-
tume. 

Šiemet Lietuvos Nepriklauso-
mybės dienos minėjimo metu Omaha
LB valdyba turėjo apdovanoti Graži-
ną specialiu Omaha LB apdovanoji-
mu – už ilgametį ir atsidavusį darbą
lietuvybei palaikyti. Gaila, kad ap-
dovanojimą turės atsiimti Gražinos
šeima. 

Kokią Gražiną mes prisimin-
sime? Man ji visada išliks skubanti,
besišypsanti, nors griežta. Jautri,
draugiška ir dėmesinga. Regina Jo-
nušaitė-Skubisz sakė: ,,Esu už daug
ką dėkinga Gražinai, ir to nėra kaip
išmatuoti. Pirmiausia už tai, kad
man, vėliau už kitus atvykusiai į
Omaha, ir vienai auginusiai vaikus,
padėjo morališkai ir asmeniškai. Už
meilę Lietuvai ir už tai, kad mokė
mano vaikus šokti lietuvių tautinius
šokius, už tai, ko mokė skautuose ir
už visa kita.”

Rodos, Gražina gyveno remda-
masi Walt Disney dėsniu: ,,Jei galite
apie ką nors svajoti, vadinasi, galite
ir padaryti.” Tegul ir mums tai, ko
negalime padaryti, netrukdo tam, ką
galime padaryti! Tereikia tik užsi-
spyrimo ir noro. Tik iš pradžių mūsų
svajonės atrodo neįmanomos, bet,
sutelkus norą ir jėgas, jos tampa ne-
išvengiamos ir įgyvendinamos!

Birutė Prišmantienė 
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Interneto�globėjas�– šv.�Izidorius
Šv. Izidoriui, kuris buvo Sevilijos

vyskupas ir mokslininkas, moder-
nias informacines technologijas pa-
skyrė globoti popiežius Jonas Pau-
lius II, tačiau Vatikanas kol kas dar
nepaskelbė jo oficialiu interneto glo-
bėju.

Šv. Izidorius buvo sudaręs 20
tomų dydžio enciklopedinių žinių
rinkinį „Etimologijos”, į kurį pamė-
gino surašyti viską, ką pats žinojo.
Šis lotyniškai parašytas rinkinys,
kuris buvo išspausdintas po jo mir-
ties 636 m., tūkstantį metų buvo lai-
komas visų žmonijos žinių enciklo-
pedija, kurioje žmogus galėjo rasti
viską, ką norėjo žinoti apie pasaulį,
tačiau nedrįso paklausti – nuo 28
bendrinių daiktavardžių rūšių iki
moteriškų viršutinių drabužių pava-
dinimų. Tai buvo puiki priemonė

ieškantiems išminties, panašiai,
kaip dabar internetas.

Interneto svetainėje Catholic.org
tikintiesiems patariama prieš prisi-
jungiant prie interneto pasimelsti
šiam šventajam. Maldoje yra žodžiai:
„Pasižadame Tau, kad savo kelionėje
po interneto platybes, globojami
šventojo Izidoriaus, vyskupo ir dak-
taro, rankas ir akis kreipsime tik ta
kryptimi, kuri Tau miela, ir gera-
širdiškai bei kantriai bendrausime
su sielomis, kurias sutiksime savo
kelyje.”

Boston koledžo duomenų centre
– moderniausiame informacinių
technologijų centre Massachusetts –
neseniai buvo įrengtas vitražinis
langas, kuriame vaizduojamas šv.
Izidorius.

Delfi.lt

Gražina Reškevičienė

Gražiną Reškevičienę (Kovas)
prisimenant

A † A
LEONAS RASLAVIČIUS

Po sunkios operacijos mirė 2011 m. vasario 17 d. Alexian
Brothers ligoninėje, Elk Grove Village, Illinois.

Gimė 1920 m. sausio 30 d. Veiveriuose. Studijavo verslo mok-
s lus, baigė Prekybos institutą. Amerikoje 1963 m. įsigijo magist-
ro laipsnį verslo administracijoje, Čikagos universitete.

Buvo veiklus Lietuvių Bendruomenės švietimo narys. Uoliai
darbavosi, siekdamas Illinois universitete Čikagoje įsteigti Li-
tuanistikos katedrą, prisidėjo prie įvairių lietuviškų vadovėlių
bei plokštelių ir naujo Lietuvos žemėlapio išleidimo. Taip pat
buvo Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto narys.

Liūdesyje liko: vaikai Raminta, Jolanta ir Linas, anūkai Lei -
la, Daina ir Darius su šeimomis bei kiti giminės ir draugai JAV
ir Lietuvoje.

A. a. Leonas buvo vyras Reginos Songinaitės, kuri mirė per-
nai, lapkričio 8 d.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 23 d. nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 So. Archer
Avenue, Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 24 d. 9:30 val. r. iš
Petkus laidojimo namų a. a. Leonas bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka -
pinėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti American Diabetes Associa-
tion arba American Heart Association.

Kviečiame visus artimuosius ir draugus dalyvauti šiose lai-
dotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Brangiai Žmonai ir Motinai

A † A
RITAI RIŠKIENEI

mirus, užjaučiame jos vyrą JURGĮ, jos sūnų ir mūsų
draugovės brolį ANTANĄ, sūnus JUSTINĄ ir PAU-
LIŲ, tėvą VLADĄ, seserį dr. LINDĄ, brolį dr. EDVAR-
DĄ bei kitus šeimos narius ir kartu liūdime.

Dariaus ir Girėno Prityrusių skautų draugovė

MARGUMYNAI

www.draugas.org
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  JAV LB Vidurio Vakarų apy gar  dos mo-
kytojų konferencija vyks Pa saulio lie tu-
vių centre, Lemont, sek ma dienį, va sa rio
27 d. Šv. Mišios Pa laimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje 9 val. r. Dalyvių regis-
tracija – 10 val. r. Prelegentės – Laima
Apana vi čienė, ČLM direktorės pavaduo-
toja ir Ri ta Venclovienė, ,,Vaiko vartai į
moks lą” valdybos pirmininkė. In for ma -
cija tel. 630-805-4036 (Jūratė) arba el.
paš tu jurate124@yahoo.com.

��  Vasario 27 d., sekmadienį JAV  LB
Waukegan-Lake County apylinkė švęs
Lie tuvos Nepriklausomybės šventę. Šv.
Mišios – 2 val. p. p.  St. Andrew Lu the -
ran Parish, 10 S. Lake St., Mun de lein,
IL 60060. Mi šias atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas.  3 val. p. p. – iš kilmin gas mi -
nėjimas. Pre le gentė dr. Da lia Ci dzikaitė,
dienraščio „Drau gas” vyriausioji redak-
torė. Meninę programą atliks Ge dimino
li tua nis ti nės mokyklos moki niai bei
„Amber Music ir Dance” šokėjai.  

��  Kviečiame visus dalyvauti Pa saulio
lietuvių centro (PLC) metinia me narių
susirinkime, kuris vyks sekmadienį,
vasario 27 d., 12:30 val. p. p. PLC di -
džiojoje salėje. Registraciją ir įgaliojimų
patikrinimą pradėsime 10 val. r.

��  Mažosios Lietuvos lietuvių draugija
Čikagoje ruošia tradicinį „Už gavėnių
šiupinį” kovo  5 d., šeštadienį, Balzeko
lie  tuvių kultūros muziejaus Gintaro salė-
je. Meninę programą atliks lietuvių tau-
tinių šokių kolektyvas „Sukti nis”, bus
vaka rienė, šokiai, ku riems gros Algi-
manto Barniškio orkestras. Pradžia 6
val. v. Stalus už  sisakyti pas Ramūną
Buntiną, tel. 630-969-1316.

�� Kovo 6 d., sekmadienį, 7 val. v. (po
6 val. v. šv. Mišių) Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL, pirmą kartą rinksis
,,Ala nonas” – anoniminis  būrelis as me -
nų, šeimoje turinčių ar turėjusių alkoho -
liui priklausomybę turintį narį. Susi rin -
kimas atviras, vyks lietuvių kalba. Kreip -
tis į Dainą Čyvienę tel. 630-257-5613
(Pal. Jurgio Matulaičio misijos raštinė).

��  Lietuvos vyčių 112 kuopa globos
Vidurio Vakarų apygardos Lietuvos vyčių
suvažiavimą. Šv. Kazimiero šventės pa -
mal dos vyks kovo 6 d. 12:15 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimi mo parapijos
bažnyčioje. 1:30 val. p. p ,,Sek lyčioje”
pie tūs ir susirinkimas. Kai na – 15 dol.

asmeniui. Apie dalyva vimą iki va sario
25 d. prašome pra nešti Reginai Juš kai -
tis tel. 708-422-3541.

��  Kovo 11, 18 ir 26 dienomis, penkta-
dieniais, nuo 5  val. p. p. iki 7 val. v. Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misija ir Pa -
saulio lietuvių centras pagal gavėnių
tradiciją visus kviečia susiburti kukliai
Žu vies vakarienei. Po vakarienės vyks
ga vė nios susikaupimo vakarai, apie
kuriuos bus skelbiama vėliau.

�� Jaunimo centro (JC) Moterų klubas
kvie čia kovo 20 d. po 10:30 val. šv. Mi -
šių Tėvų jėzuitų koplyčioje ateiti į JC ka -
vinę, kur klubo narės vaišins mieliniais
blynais ir skania, pačių virta obuoliene.

�� Jaunimo centro Moterų klubas Ver -
bų sekmadienį, balandžio 17 d., po šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia į
Centro kavinę pusryčių. Auka – 15 dol. 

��  Vasario 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
American Legion Post 430 (7430 Bro a d-
way Merrillville, IN)  ALT’as, Vy čiai ir
JAV LB East Chicago apy linkė kviečia
švęsti Lietuvos Ne prik lausomybės šven-
tę. Prelegentė – Ka ro lina Raulickytė-
Stiglich. Meni nę prog ramą atliks Ligita ir
Algiman tas Barniškiai. Vaišinsimės lie-
tuviškais pa tiekalais.

��  Cleveland ateitininkai rengia Atei-
tininkijos veiklos 100-mečio ir žur nalo
,,Ateitis” 100 m. jubiliejaus pa minėji-
mą balandžio 9 d. 7 val. v. Šv. Kazimie-
ro parapijos salėje, Cleve land.  Muzikinę
programą atliks me no ansamblis ,,Dai-
nava” (vadovas Da rius Polikaitis) iš Či-
kagos. Visi kviečiami dalyvauti. Dau-
giau informacijos suteiks Nijolė Balčiū-
nienė el. paštu nbalciunas@att.net arba
tel. 440-944-5741

��  Ne pelno siekianti organizacija ,,The
Wisconsin Educational Scien tific Cultural
Organization” (WIESCO) šiais metais,
kartu su LR švietimo ir mokslo ministeri-
ja, jau penktą kartą ruošia anglų kalbos
kursus Lietuvoje. Birželio 23–liepos 20
d. tokie kursai vyks Vil niu je. Organi za -
cija ieško sa va norių, no rin čių šioje sto -
vykloje padirbėti anglų kal bos dėstyto-
jais. Kreiptis tel. 630-279-5646 (Ro-
bert M. Pine) arba el. paš to adresu
thepine@ att.net.

Lietuvos�Ne�prik�lausomybės�šventė��vasario�19�d.,�šeštadienį,�paminėta��Čikagos�litua-
nistinėje�mokykloje.�Mokyklos�direktorė�Jūratė�Dovilienė�(kairėje)�antros�klasės�mo-
kiniai�ir�visi�į�šventę�susirinkę�svečiai�gieda�Lietuvos�himną.

Laimos Apanavičienės nuotrauka

IŠ ARTI IR TOLI...

RYTINĖJE PAKRANTĖJE:

Kovo 11–12 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) Generalinio konsulato
New York konsulas Aleksandras Kudaba lankysis Lietuvos Respublikos
Garbės konsulate Palm Beach, FL (44 Cocoanut Row T–10, Palm Beach, FL
33480) ir nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. iš anksto užsiregistravusiems piliečiams
suteiks konsulines paslaugas (pasų, pilietybės, notarinių veiksmų, konsuli -
nių pažymų ir t. t.).

Dėl registracijos prašome skambinti telefonu: 561-460-0428 iki kovo 7 d.
Prašome labai atidžiai perskaityti nuorodas mūsų tinklalapyje

(www.ltconsny.org/Konsuline.htm) ir anketas užpildyti dar prieš atvyk-
stant į priėmimą (išskyrus prašymą pasui). 

Su savimi turėti visų pateikiamų dokumentų kopijas bei konsulinį mo -
kes tį grynaisiais pinigais be grąžos. Dėl įgaliojimų surašymo ar iškilus
klausimams dėl dokumentų teikimo tvarkos, prašome rašyti el. paštu
info@ltconsny.org arba paskambinti tel. 212-354-7840, trumpasis numeris – 0.

LR Garbės konsulato Palm Beach, FL info

Konsulinės paslaugos Palm Beach, FL

��  Nuoširdžiai kviečiame Jus sekma -
dienį, vasario 27d. 12 val. p. p. Šv. Pet -
ro ir Povilo lietuvių parapijos salėje (216
Ripley Pl., Elizabeth, NJ 07206) kartu
atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės
šven tę. Šventės kalbėtojas – LR amba -
sadorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis. Meninę programą atliks V.
Kudrikos lituanistinės mokyklos moki-
niai, svečiai iš Cleveland, OH, – jaunimo
tautinių šokių grupė ,,Švyturys”, parapi-
jos vaikų choras ,,Varpelis”  bei jungtinis
Cleveland ,,Naujos intrigos” ir New Jer -
sey ,,Vėjo” jaunimo choras.

��  Tautos fondo salėje (307 W. 30th
St., New York, NY 10001) kovo 4 d. 7
val. v.  bus rodomas režisieriaus Gyčio
Lukšo filmas ,,Duburys” (lietuvių kalba
su angliškais subtitrais). Kaina – 10 dol.
Tel. pasiteiravimui 212-563-2210.

��  Ovidijaus Vyšniausko koncertas įvyks
kovo 5 d., šeštadienį, 8 val. v. Len -
kų kultūros fondo salėje (177 Broad -
way, Clark, NJ 07066). Daugiau infor-
macijos gauti ir bilietus užsisakyti galite
el. paštu zilvis_bublis@yahoo.com ar -
ba tel. 732-713-5108 (Žilvinas).

��  Philadelphia Lietuvos Ne pri klau so -
my bės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo
11-oji – bus paminėtos kovo 13 d. Pa -
dė kos šv. Mišios už Lietuvos Nepri k lau -
so mybę bus atnašaujamos Šv. Jur gio lie -
tuvių parapijo je (Sal mon ir Ve nan go St.
sankryžoje)  11 val. r. Šventės minė ji -

mas-koncertas Lietu vių namuose prasi -
dės 2 val. p. p. 

��  Š. m. kovo mėn. 12 d., šeštadienį, 7
val. v. Baltimore Lietuvių namų (851-
853 Hollins St., Baltimore, MD 21201)
didžiojoje salėje įvyks garsaus Atgimimo
laikų dai nų autoriaus ir atlikėjo Arvydo
Vil čin s ko koncertas.

��  New York Nerin gos/Tauro tunto
skautų Kaziuko mu gė vyks sekmadienį,
kovo 13 d.  Mu gės atidarymas tuoj po
10 val. r. šv. Mi šių Apsireiškimo parapi-
joje (259 North 5th St., Brooklyn, NY).
Mugė vyks ,,Aušros Vartų” parapijos sa -
lėje (275 North 8th St., Brooklyn,
NY). Bus žaidimai vaikams, lo terija, lie -
tuviški gaminiai, skanūs pie tūs, veiks
ka vinė. Kviečiame pabend rauti ir pasi -
lin k sminti skautiškoje dvasioje! No rin -
čius prekiauti prašome skam binti Tomui
Lorui tel. 914-948-6769, arba rašyti el.
pašto adre su tlora@ optonline.net. Pa-
remkite New York skautus!  

��  JAV LB New York apylinkė kviečia
kovo 20 d. 1:30 val. p. p. pami nėti Lie -
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną
,,Aušros Vartų” parapijos salėje, 275
North 8th St., Brooklyn, NY 11211. Po
minėjimo Arvydo Vilčinsko koncertas
,,Po 20 metų. Grįžtu namo, kol saulė
dar nenusileido…”  Daugiau informaci-
jos galite gauti tel. 516-353-1229 arba
rasti wwwnylithuanian.org.

Buvusiai�Maironio�lituanistinės�mokyklos�direktorei�Audronei�Elvikienei�(kairėje)
ir�Čikagos�lituanistinės�mokyklos�direktorei�Jūratei�Dovilienei�Vasario�16-osios�minėji-
mo,�kurį�suruošė�JAV�LB�Lemonto�apylinkė,�metu�buvo�įteiktos�JAV�LB�Švietimo�tary-
bos� ,,Švietimo� premijos� 2010”.� Premijas� JAV�LB�Švietimo� tarybos� prašymu� įteikė
Lemonto�apylinkės�pirmininkė�Birutė�Kairienė.����������������������Marytės Rekašienės nuotr.

Maloniai kviečiame kartu pami nėti mūsų gimtadienį! 
Teatralizuotas tautinių šokių kolektyvo ,,Suktinis” 

kon certa s-vakaronė Jaunimo centro didžiojoje sa lėje
(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chica�go,�IL�60636) vasario 26 d. pradžia 7 val. v. 

Vakaronėje dalyvauja teatro sambūris ,,Žaltvykslė”. 
Dau�giau�informacijos�rasi�te�,,Fa�ce�book”�svetainėje�,,Tautiniu�so�kiu�ko��lek�ty�vas�suktinis”.


