
Vilnius (ELTA) – Kovo 24 dieną
Nacionalinėje filharmonijoje pra-
sidėjo tryliktąjį kartą rengiamas
muzikos festivalis ,,Sugrįžimai”,
kaip ir kiekvieną pavasarį į Lietuvą
sugrąžinantis plačiai po pasaulio
žemynus pabirusius lietuvių muzi-
kus. Festivalį Filharmonijos scenoje
pradėjo skirtingų kartų scenos
žvaigždės – Nacionalinės premijos
laureatas profesorius Virgilijus No-
reika dainuos su Lietuvos ir Vokie-
tijos operos scenose kylančia dai-
nininke mecosopranu Jovita Vaš-
kevičiūte bei dar dešimčia žinomų
solistų. Festivalio pradžios koncerto
programoje skambės populiarių
operų ir operečių arijos, Lietuvos
kompozitorių kūriniai. Iki gegužės
vidurio vyksiančių ,,Sugrįžimų”
klausytojai bus kviečiami į svar-
biausias sostinės koncertų sales,

taip pat festivalio svečių sulauks
sostinės aukštosios mokyklos, Kau-
no ir Šiaulių filharmonijos, Vil-
niaus arkikatedra, Antavilių pen-
sionato gyventojai.

Tarp sugrįžtančių į tėvynę mu-
zikų – Balakauskų šeima iš Tailan-
do, šįsyk atvykstanti su dukrele
smuikininke, keturios seserys Dau-
nytės (Lietuva ir Šveicarija), Rumu-
nijoje gyvenanti dainininkų pora
Eglė ir Vasile Chišiu, atlikėjai iš
Didžiosios Britanijos, Austrijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Vo-
kietijos, Lenkijos. Pirmą kartą į fes-
tivalį atvyksta dainininkė Auksė
Trinkūnaitė (mecosopranas) iš Pie-
tų Afrikos Respublikos.

Tradiciškai ,,Sugrįžimai” pa-
gerbs vieną iš lietuvių išeivijos mu-
zikų – šįmet rengiamas JAV gyve-
nančio lietuvių kompozitoriaus

Fausto Strolios, garsios muzikų di-
nastijos atstovo, kūrybos vakaras
Stasio Vainiūno namuose.

Kritikuojamas netinkamas Lietuvos atstovavimas su ,,Gazprom”
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Vilnius (ELTA) – Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius mano, kad dėl
netinkamo Lietuvos interesų atstova-
vimo derantis su Rusijos susivieni-
jimu ,,Gazprom” turi atsistatydinti
,,Lietuvos dujų” vadovas Viktoras Va-
lentukevičius.

Premjero pasiteiravus, ar yra nu-
matytas susitikimas su Lietuvoje besi-
lankančia ,,Gazprom” delegacija, A.
Kubilius teigė šio fakto nelabai žinąs.
Energetikos ministerijos atstovai kovo
25 d. susitiko deryboms su Rusijos du-
jų milžino ,,Gazprom” delegacija, va-
dovaujama ,,Lietuvos dujų” valdybos

pirmininko ir ,,Gazprom” viceprezi-
dento Valerij Golubev.

,,Energetikos ministras sakė, kad
jie siūlo pradėti derėtis dėl kainų. Tai
yra atsiliepimas į mūsų raginimą elg-
tis pagal galiojančią sutartį. Ar bus
taip elgiamasi iki galo – matysime”, –
sakė premjeras.

Paklaustas, ar turėtų atsistatydin-
ti ,,Lietuvos dujų” vadovas, A. Kubi-
lius teigė, kad nuostata yra išsakyta, ir
jos bus toliau laikomasi. ,,Kaip mažes-
nieji ‘Lietuvos dujų’ bendrovės akci-
ninkai mes manome, kad ligšiolinis
vadovybės elgesys pažeidė mūsų, kaip

akcininkų, interesus, ir mes tuos in-
teresus ginsime visomis Lietuvos įsta-
tymų numatytomis priemonėmis”, –
sakė ministras pirmininkas.

Energetikos ministerija ,,Gaz-
prom” išsiuntė pakartotinį kvietimą
susitikti Briuselyje ir tartis dėl tinka-
mos dujų kainos Lietuvos vartotojams
taikymo. ,,Lietuvos dujos” privatizavi-
mo sutartyje ,,Gazprom” įsipareigojo
tiekti gamtines dujas į Lietuvą sutar-
tomis kainomis. Tačiau yra pagrįstų
įtarimų, kad šios nuostatos ,,Gaz-
prom” nesilaikė ir taip pažeidė ,,Lietu-
vos dujų” privatizavimo sutartį.

,,Lietuvoje nėra daug žmonių, bet jie visi
labai gabūs”, – G. Baukus. 7 psl.

Kauną turizmo parodoje pristatė LR garbės konsulė California valstijoje Daiva
Čekanauskas-Navarrette (d.). UURRMM  nuotr.

Los Angeles (URM info) – Lietu-
vos Respublikos ambasadoriaus JAV
Žygimanto Pavilionio apsilankymo
Los Angeles metu gimęs sumanymas
pristatyti Kauną didžiausioje turiz-
mo parodoje JAV Vakarų pakrantėje
„Travel Show” buvo įgyvendintas
šių metų kovo 19–20 dienomis. Šis
renginys šiemet pritraukė daugiau
kaip 500 turizmo operatorių ir 20,000
lankytojų. 

Antrąjį pagal dydį Lietuvos mies-
tą parodoje pristatė Lietuvos Respub-
likos garbės konsulė JAV California
valstijoje Daiva Valerija Čekanaus-
kas-Navarrette. Pristatyti Kauną pa-
rodoje pakvietė Los Angeles miesto
tarybos narys Tomas LaBonge, kuris
yra susigiminiavusių Los Angeles ir
Kauno miestų komiteto pirminin-
kas. 

Išvykstamojo JAV turizmo rinka
yra viena labiausiai augančių pasau-
lyje. Remiantis Pasaulio turizmo or-
ganizacija, statistinis amerikietis
yra antras labiausiai išlaidaujantis
turistas pasaulyje. JAV turistų pri-
traukimo į Lietuvą tema buvo aptar-
ta kovo 5 dieną vykusio Lietuvos gar-

Į Vilnių sugrįžo po žemynus pabirę lietuviai muzikai

Mecosopranas Jovita Vaškevičiūtė.
GGeeddiimmiinnoo  SSaavviicckkiioo  (ELTA) nuotr.

bės konsulų suvažiavimo Florida val-
stijoje metu, kuriame garbės kon-

sulai pasisiūlė parengti siūlymus dėl
Lietuvos turizmo strategijos JAV.
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JAV DIPLOMATŲ ATASkAITĄ
PAPILDAnT

Neseniai, kovo 7 dieną, naujienų
agentūra BNS ir Lietuvos dienraščio
,,Lietuvos rytas” internetinė sve-
tainė paskelbė, jog ,,Lietuvos prezi-
dentė Dalia Gry baus kaitė yra nusivy-
lusi Amerikos lietuviais, ir mano,
kad jie neįgy vendino pažado investi-
cijomis prisi dė ti prie nepriklauso-
mos Lietuvos au gimo, rodo paviešin-
ta JAV diploma tų ataskaita. ‘Ypač jai
įspūdžio nepadarė Amerikos lietuvių
bendruomenė    – ji manė, kad po 1990
metų dauguma iš jų neįvykdė pažado
realiomis investici jomis prisidėti
prie Lietuvos ats tatymo’, – rašoma
JAV diplomatų atas  kaitoje, kurioje
buvo vertinamas pirmas D. Grybaus-
kaitės prezidenta vimo pusmetis.” Ir
toliau tęsiama, kad ,,Amerikiečių
diplomatų vertini mu, D. Grybauskai-
tė manė, kad daugu ma Amerikos lie-
tuvių tiesiog buvo suinteresuoti at-
vykti į Lietuvą, kur juos kaip eksper-
tus samdytų Lietu vos Vyriausybė”
(BNS, Lrytas.lt, ,,WikiLeaks”: D. Gry-
bauskaitė nusivylusi Amerikos lietu-
viais).

Nežinau, ar JAV diplomatai to-
kią Prezidentės nuomonę išgirdo
tiesiogiai iš jos, o gal tokia nuomonė

atsirado išvertus JAV diplomatų
ataskaitą jau JAV Valstybės departa-
mente? O gal tokio viešo pamąstymo
iš viso nebuvo?

Noriu papildyti diplomatų atas-
kaitos cituojamas mintis.  Gal ir buvo
tokių ,,ekspertų”, ku rie daug žadėjo,
nieko nedarė, bet jų tikrai nebuvo
daug. Bet gerai atsimenu, kad po 1990
metų daug Amerikos lietuvių rimtų
specialistų be jokio atpildo, be korup-
cijos ir be ,,blato” bandė rimtai padė-
ti tautai atstatyti atgimusią valstybę.
Taip pat gerai atsimenu, kad jau
gana anksti iš kai kurių Lie tu vos, net
garsių veikėjų, išgirdome lyg ir per-
spė jimą: ,,Mes, lietuviai, žinome, ką
da ro me.” Po keleto metų jau ne vie-
nas pajutome, kad Lietuvai mūsų tur-
būt nereikia, nes vis išgirsdavome tą
,,mes žinome, ką darome”. Daug išei -
vių rimtų siūlymų labai dažnai at -
simušdavo į kietą korupcijos sieną.
Kai kurie ,,tarpininkai” nerausdami
pa geidaudavo net 20  proc. ar daugiau
už ,,paslaugas”. 

Gerai žinau, kad Lietuvoje yra
la bai daug protingų ir sąžiningų žmo -
nių, kuriems tikrai rūpėjo ir rūpi
mū sų tautos gerovė, ateitis. Jų daug
pa žįstu. Bet pažįstu ir kitokių, kurie
se niai ,,darbuojasi” pelningose vieto-
se ir sėdi aukštose kėdėse. Todėl ne-

nuos tabu, kad įtakingiems, pasitu-
rintiems valdytojams skaidrūs eko-
nominiai pasiūlymai ar sąžiningi vi-
suo meniniai planai anksčiau tikrai
nebuvo labai patrauklūs. O be išei-
vių, be jų galimos įtakingųjų kritikos
vieti niams lietuviams, jų draugams
ir giminėms sau giai veikianti ,,sis-
tema” buvo labai ge ra, pelninga:
,,Mes žinome, ką daro me!”  Gaila, bet
apie išeivijos lietuvius dabar tyliai
giedama nauja giesmė: ,,Jie bando
mums diriguoti!” 

Prisiminkime, kad Estija ir estai,
nors ir gyvendami blogesnėmis gam-
tos ir gyvenimo sąlygomis, su užsie -
nio estų sąžininga talka pavyzdingai
atstatė valstybę. Dabar juos giria pa -
saulio ekonomistai, neseniai Estijoje
buvo įvestas euras, estams siūlomos
paskolos, jais gėrisi pasaulinė spau-
da – skelbiama, kad Estija yra viena
iš pa žangiausių Rytų Europos valsty-
bių.  O Lietuvoje vienas kitas ,,žino-
vas” dar bando menkinti estus, saky-
damas, kad juos švedai ir suomiai tik
išnaudoja, remia tik iš dalies, bet gar -
siai giria, taip klaidindami pasau lį! 

Ar vagių, melagių ir korupcijos
motina vis dar gimdo Lietuvoje? 

Rimantas Dirvonis
Willowbrook, IL

Pradžios knygoje
yra pasakojimas
apie vieno žmo-

gaus pašaukimą. „Vieš-
pats bylojo Abramui:
‘Eik iš savo gimtojo
krašto, iš savo tėvo na-
mų, į kraštą, kurį tau
parodysiu’” (Pr 12, 1).
Dievas paliepė Abra-
mui palikti savo gimti-
nę ne todėl, kad tenai buvo sunku gyventi, o svetur laukė
sotus bei laimingas gyvenimas, bet kad jo šalyje vešėjo
pagonybė bei amoralumas ir nebuvo sąlygų gyventi
Dievo šviesoje.

Dievas, numatęs Abramui misiją tapti išrinktosios
tautos tėvu, paliepė jam palikti pagonišką kraštą, kuria-
me vyravo blogi papročiai, ir keliauti į nežinomybę visiš-
kai pasitikint Dievo vedimu. Abramas nežinojo, kas jo
laukia svetimame krašte, ir tiesiog aklai pakluso Dievo
paliepimui. 

Atkreipkime dėmesį į tai, kad klausant Dievo visada
išlieka tam tikra nežinomybė. Kai mes klausome Dievo ir
laikomės Dekalogo, ne visuomet būna akivaizdu, kad šis
klusnumas laiduos sėkmę. Maža to, dažnai pastebime,
kaip Dievo neklausantieji sugeba geriau už mus kaupti
medžiagines gėrybes, užimti svarbius postus ir t. t. Klau-
sant Dievo dažnai žengiama į tam tikrą tamsą, viliantis,
kad po jos bus šviesa.

Kokią pagonybę šiandien esame kviečiami palikti?
Naujoji pagonybė nestato akmeninių ar medinių stabų,
bet bando suniekinti krikščionybę, Bažnyčią ir Evangeli-
jos nešėjus. Ji turi daug pavidalų. Tai spiritizmo seansai,
įvairiausios meditacijos, dvasinio tobulėjimo mokyklos,
pagoniškos praeities idealizavimas ir daug kitų formų.
Pagonybė prisidengia net dvasingumo ieškojimu. Pati pa-
vojingiausia ir dažniausiai sutinkama pagonybės forma
yra karingas sekuliarizmas, bandantis iš viešosios erdvės
išstumti bet kokią krikščionybės įtaką. Nuolat susidu-
riame su pastangomis palikti mums, tikintiesiems, teisę
praktikuoti tikėjimą tik savo namuose ar bažnyčioje, bet
jokiu būdu nesireikšti viešumoje.

Kai vyskupai pasisako tautos blaivinimo, gyvybės
apsaugos ir kt. krikščioniškos moralės klausimais, daž-
nai žiniasklaida pakelia triukšmą, kad Bažnyčia lenda į
žmonių reikalus. Neseniai katalikiškoje Italijoje buvo
bandoma per teismus pasiekti, kad viešojoje erdvėje
nebūtų matomi religiniai ženklai, nes jie esą užgauna
netikinčiųjų jausmus. Taip buvo siekiama pašalinti
kryžius iš mokyklų ir kt. viešųjų vietų. Ačiū Dievui,

Strasbūro teismas
panaikino šį absur-
dišką reikalavimą.
Pagarba mūsų val-
džios atstovams,
kurie prisidėjo prie
šios pergalės.

Iš dabartinio
sekuliaraus pasau-
lio negalime pabėg-

ti, kaip tai padarė Abramas, svetimoje šalyje suradęs
Dievą ir jo globą. Tuose kraštuose, į kuriuos emigruoja
mūsų tautiečiai, rastume dar daugiau sekuliarizmo. Ką
tada daryti? Yra tik viena išeitis: reikalingas evangelinis
radikalizmas. 

Tikriausiai prisimenate sparnuotą Jėzaus frazę: „Jei
akis gundo tave, išlupk ją.” Akies tikrai nereikia lupti,
tačiau reikia sutvarkyti savo aplinką, kad per akis pago-
niškas pasaulis su savo gundymais neįsiskverbtų į mūsų
dvasią. Jeigu norime išlikti tyros dvasios, turime nuolat
mąstyti, kaip apsaugoti savo akis, o drauge ir savo sąmo-
nę nuo to purvo, kuris liejasi iš televizijos ekranų, kuris
sutinkamas interneto erdvėje ar pramogose. Jei norime
likti tiesūs ir sąžiningi, nuolat privalome rūpintis nepar-
duoti sąžinės už dubenį lęšienės. Negrįžtamai praėjo lai-
kai, kai buvo galima, panašiai kaip Abramui, persikelti ir
sveikoje aplinkoje kurti naują gyvenimą. Šį gyvenimą
reikia kurti čia, kur gimėme ir gyvename.

Pirmųjų amžių krikščionys neturėjo galimybės pa-
bėgti iš pagoniškos aplinkos, todėl jiems reikėjo ieškoti
priemonių, kaip apsisaugoti nuo pagoniškos įtakos. Ką
jie darė? Apaštalų vadovaujami būrėsi į krikščioniškas
bendruomenes, savo susirinkimuose klausė Dievo žodžio,
drauge šventė Eucharistiją – Mišias ir šitaip likdavo klus-
nūs Dievo vedimui. 

Šiandien tiesiog būtina, kad ir mes gyventume susi-
būrę į stiprias krikščioniškas bendruomenes. Apgailėti-
na, kai kartais tikintis žmogus tvirtina: man nereikalin-
ga Bažnyčia, nes galiu garbinti Dievą ir savo namuose.
Taip, Dievą galima garbinti ir namuose, bet namuose
žmogus yra vienas. O fronte vienas – ne karys. Taip mąs-
tantys žmonės pasirašo sau dvasinės mirties nuosprendį.
Dabartiniame pasaulyje tokie vienišiai visuomet pralai-
mi tikėjimo kovą. 

Mes esame Dievo pašaukti kurti naują gyvenimą,
kurio centre spindi Jėzaus veidas. Todėl labai svarbu
gerai pažinti šį gyvenimą, kad nekiltų net pagunda
žavėtis modernaus pasaulio stabais. Ne mažiau svarbu
pasirinkti priemones, kurios laiduotų saugų užsibrėžto
tikslo siekimą.

Pašaukimas 
į naują gyvenimą
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Nors šiuo metu išeivijoje išleidžia-
ma viena kita lietuvių autorių knyga, ta-
čiau didžioji jų dalis dienos šviesą išvysta
Lietuvoje. Knyga šiandien nėra draudžia-
mų svetur gabenti daiktų sąraše, tačiau ir
be jokio muitinės patikrinimo turbūt aiš-
ku, kad ji iš tėvynės į užjūrius susiruošu-
siųjų lietuvaičių lagaminuose dažniau
užleidžia vietą kitoms gėrybėms. Tad
kaip gi pasotinti naujų knygų skaitymo
troškulį kitose šalyse gyvenantiems mū-
sų šviesuoliams? Jie dar turi galimybę lie-
tuvišką knygą užsisakyti internetu arba
nusipirkti lietuviškomis prekėmis pre-
kiaujančiose parduotuvėse, tačiau tai –
gana brangiai kainuojantis malonumas.
Kai kuriose šalyse (Jungtinėse Valstijose,
Šveicarijoje, Vokietijoje ir kt.) gyvenantys
lietuvių literatūros mylėtojai randa išeitį
– jie buriasi į lietuviškos knygos klubus ir
susirinkę ne tik pasidalija perskaitytomis
knygomis, bet ir jas aptaria, rengia susiti-
kimus su rašytojais bei rūpinasi lietuviš-
kų knygų atgabenimu ir taip keliauja ko-
ja kojon su šiuolaikine lietuvių literatūra
bei  jos kūrėjais.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis
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Apie paveikslų sugrąžinimo Lie tuvai istoriją
nemažai rašyta, kalbėta, apkalbėta. Niekas
nevyksta. Jie į Lie tuvą negrįžta. Beldima-

sis į sąžinę tų, kurie atsakingi, išdrįsę paveikslus
,,paskolinti”, o tiksliau – ,,įkalinti” Le mont, lieka
be atsako, atsimuša kaip žirniai į sieną. 

Paskutinis buvusio Čikagos Čiurlionio galeri-
jos Jau nimo centre direktoriaus 93 metų Algio
Janušo atsa kymas (,,Draugas”, 2010 m. lapkričio 13
d.) į M. K. Čiurlionio muziejaus Kau ne darbuotojų
laišką ,,Ar lietuvių suaukoti kūriniai sugrįš į
Kauną?” (,,Draugas”, 2010 m. spalio 2 d.) tėra tik
dantų užkalbėjimas. A. Janušas ra šo: ,,Straipsnyje
pabrėžta, kad aš pa skolinau Lietuvių dailės mu-
ziejui Pasaulio lietuvių centre dalį pasiliktų pa-
veikslų. Kaip privatus asmuo aš to negalėjau pa-
daryti. Tą padarė Čiur lionio galerijos globos komi-
tetas 2009 m. kovo 14 d., pavesdamas Dailės muzie-
jaus laikinai globai pagal ‘Pasi liekamų paveikslų
sąrašą’. Čiurlionio galerijos globos komitetas iki
dabar pasilieka tų darbų globėjas.” Įdomi detalė –
paveikslai buvo iš siųsti į Lietuvą 1999 metais.
Šiandien jau 2011-ieji – praėjo daugiau nei de šimt-
metis. Tai kiek dar tęsis ,,laikina globa”? Juk ko-
miteto nariai, kaip ir visi mes, nejaunėja. Neretai
ir atmin tis pradeda šlubuoti. 

Visus paveikslus, kuriuos buvo surinkusi F.
Zogo bankelyje įsikūrusi Čiurlionio galerija, su-
pakavo ir išsiuntimui paruošė Domas Adomaitis.
Visus. Gera D. Adomaičio bičiulė dai lininkė Mag-
dalena Stankūnienė jo prašoma kreipėsi į tuome-
tinę JAV LB Kultūros tarybos pirmininkę Mariją
Remienę tarpininkauti tarp jų ir Lie tuvių Fondo
dėl lėšų skyrimo paveiks lams pervežti. Fondas pi-
nigus skyrė. Tai ir visas Kultūros tarybos nuopel-
nas, nors pateikiama klaidinanti in formacija, kur
nuopelnai prisikiriami sau: ,,Kolekcija į Lietuvą
pergabenta JAV Kultūros tarybos pastangomis,
per gabenimo išlaidas padengė Lietu vių Fondas”
(,,JAV LB penki dešimtmečiai”, Vilnius, 2003, p.
639). Iš Čiurlionio galerijos Čikagos Jauni mo cen-
tre sugrąžinamus paveikslus pakavo A. Janušas su
pagalbininkais. Taip paveikslai pasiekė Lietuvą,
kur 2000 m. Vilniuje buvo atidaryta paroda ,,Sugrį-
žusi išeivijos dailė”. 

Taigi jau laikas ,,pasiskolintus” 32 meno kū-
rinius (daugiausia – pa veiks lus) sugrąžinti Lietu-
vai. Kodėl iki šios dienos jie niekaip nesuranda
kelio į namus, nors juos suaukoję eili niai ir neeili-
niai JAV lietuviai rašė specialius pareiškimus-tes-
tamentus: ,,Paveikslus grąžinti Lietuvai, kai ji at -
gaus nepriklausomybę”? Kaip nuos tabu, kad dalis
žmonių tvirtai tikėjo, jog Lietuva bus laisva! Jie,
kaip VLI K’as, ALT’as ar PLB, tikėjo, kai dau gelis
jau buvo numoję ranka į Lietu vos laisvinimo bylą,
o Santara-Šviesa tik ,,atsisuko veidu” į Tėvynę kul-
tūri niam bei sportiniam bendravimui. Ar ne keis-
ta – Lietuva jau atšventė 21-ąsias Nepriklauso-
mybės metines, o šventa akcija – žmonių suaukoti

(lie tuvių dailininkų nutapyti) paveikslai su vilti-
mi, kad jie suras vietą namuo se – Kauno M. K.
Čiurlionio dailės mu ie juje – lig šiol iki galo ne-
įvykdyta. 

Paveikslai, nelyg kaliniai, įkalinti ypač blogo-
mis sąlygomis. Jokia paslaptis, kad Lietuvių Dai-
lės muziejaus patalpos Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, nebuvo skirtos ir nėra pri taikytos muzie-
jui ar paveikslų saugyklai. Šiuolaikiniai paveiks-
lai ir laikinos parodos gal ir gali pakęsti be sikai-
taliojančią temperatūrą, bet vertingi paveikslai
niekada nelaikomi tokiose salėse ar saugyklose –
jiems sudaromos ypatingos sąlygos: pastovi tem-
peratūra (spec. reguliuoja ma), apšvie-
timas ir t.t.  

Žvelgiant į eksponuojamus ir jau
patamsėjusius paveikslus, supranti,
kad jų padėtis palaipsniui blogėja.
Pasak dailės ko lekcionieriaus, meno
muziejų konsul tanto Emilijaus Holen-
derio, pa veikslai verkiant reikalauja
restauratoriaus rankos – dažai trupa,
skylinėja ar net byra. Jie bus negrįžta-
mai su gadinti, jei nebus laiku susi-
rūpinta. Kuo skubiau paveikslai pa-
sieks Lie tuvą, tuo mažiau reikės įdėti
darbo ir lėšų jiems atgaivinti. 

Paveikslų nesugrąžinimo reika las,
kiek mes dėl jo bediskutuotume, ge-
riausiai iliustruojamas neseniai Ve-
liuonoje įvykusio konflikto tarp sko -
lintojo – danų kilmės Veliuonos gyven-
tojo ir pasiskolinusios – Jur bar ko ra-
jono savivaldybės. Veliuonoje ap sigy-
venęs danas paskolino savivaldybei
10,000 litų projektui, kuris suteikė ga-
limybę gauti milijoninę ES paramą
miesteliui sutvarkyti. Paren gus pro-
jektinį pasiūlymą, Veliuonai nu byrėjo
milijonas litų. Matydamas besikei-
čiančią Veliuoną, danas val džiai pri-
minė skolą. Paaiškėjo, kad ji nė nesi-
ruošia atiduoti pinigų. Užuot grąži-
nusi skolą, Jurbarko valdžia gerada-
riui kaišioja špygą – mat grą žinti pini-
gus nėra jokio teisinio pag rindo, nes sutartis esą
sudaryta ne tinkamai – nedalyvavo rajono teisi nin -
kas, nėra jo parašo. O jeigu danas nori pinigus

atgauti, tegu bylinėja-
si. Žurnalistas parašė:
,,Skolini – esi kvailys”
(www.lrytas. l t/data
=20110307&id=akt 07_
a1110 307&view=2). 

A. Janušas ir pa-
veikslų ,,laikinai glo-
bai” sudarytas komite-
tas atsuko Lietuvai nu-
garą ir skėstelėjo tuš-
čio mis rankomis – Ro-
mualdui Budriui, Lie-
tuvos Dailės muziejaus
di rektoriui, pasitikėju-
siam ir sutikusiam lai-
kinai paskolinti, bei ki-
tiems, dalyvavusiems
šioje akcijoje. Bet pats
nemoraliausias veiks-
mas – sutrypta, sulau-
žyta meno kūrinius
aukojusių jų valia – jų
testamentai. Puzino,
Ka siulio, Petravičiaus
ir kitų kūriniai savava-
liškai pasilikti – ,,pasi-
skolinti”. Mat tų pareiš-
kimų-testamentų ne pa -

tvirtino advokatas, o ir patys au kotojai jau iške-
liavę Anapilin! 

Kažin ar sąžinei reikia advokato? Jei ji yra –
nereikia, kai jos nėra, patikėjusieji lieka musę
kandę. Per žiū rėjusi Dailės muziejuje Lemont esa -
mus paveikslus, neradau visų, įt rauktų į ,,Pasilie-
kamų sąrašą”. Gal  šuo pakastas čia – kad paveiks-
lai kaž kur nukeliavo ar iškeliavo? Sąrašą su ,,pasi-
liekamais” paveikslais turime ne vienas, o A. Ja-
nušo laiške minimas Morkūno spaustuvėje ,,iš-
spausdintas katalogas” tikriausiai buvo be pasilik-
tųjų. D. Adomaitis, su kuriuo dar 2006 metais jo pa-
ties siūlymu susitikau ir išklausiau pasakojimą,
davė man dokumentų kopijas (originalai ir visų
suaukotų paveikslų katalogas jo valia buvo ati-
duoti Leonui Maskaliūnui, kuris juos perdavė
Kau no M. K. Čiurlionio dailės mu ziejui), o juose
juodu ant balto surašyta: aukotojo pavardė ir var-
das, įgyto kūrinio autorius bei pavadinimas, ko kia
technika jis atliktas, kiek kai navo… Taigi teisėtas
klausimas – kur yra trūkstami paveikslai, kurie
buvo ,,paskolinti” Lietuvių dailės muziejui PLC,
Lemont? Juolab kad komitetas teigia, jog ,,kolekci-
ja nedaloma”. 

Minėtam Čiurlionio galerijos globos komitetui
vadovavo buvęs LR gar bės konsulas Vaclovas
Kleiza. Gal, gerbiamas konsule, laikas ir Jums įsi-
traukti į šią akciją ir pasiskolintus paveikslus
garbingai grąžinti Lietu vai? Gal sugriaukime
naują mitą apie lietuvius, kurie mėgsta pasisko -
linti ir nesugrąžinti, apgaudami sko lintojus. Juk
tikri lietuviai nuo seno sako – ,,Skola ne rona,
neužgis.”

Ar galite įsivaizduoti, kad jūsų testamentą po
mirties kas nors, net ir turėdamas tam tikrus įga-
liojimus, sulaužys, pasielgs ne taip, kaip jūs no rė-
jote, kaip juodu ant balto parašyta kiekviename
paaukoto paveikslo savininko pareiškime – ,,grą-
žinti Ne priklausomai Lietuvai”. Rodos, tiek ne-
daug tenorėjo dailininkai – toks pa prastas ir nepa-
prastas noras sugrįžti na mo, grįžti į laisvą Lietuvą
Tėvynę. 

Vietoje pabaigos. Yra įvairių žurnalistų –
tiesos ieškotojų, mulkintojų, užsakomųjų straip-
snių rašytojų. Ku riai grupei priklauso šių eilučių
au torė? Kaip teigia žurnalistė Goda Fe rensienė,
,,Mano gyvenimo būdas – sa  kyti žmogui gerus ir
nemalonius dalykus tiesiai į akis, kol jis dar girdi
ir mato. Todėl aš netoleruoju tų, ku rie nuploninę
balsus suokia kaip lakš tingalos, o pasikeitus ap-
linkybėms – pavirsta šunvabaliais!.. Ge riau karti
tiesa, nei saldus melas.” Tai gi aš esu čia ir sakau
tiesiai į akis.

Ligija Tautkuvienė – žurnalistė, internetinio
laikraščio Biciulyste.com redaktorė.

NNUUOOMMOONNĖĖSS,,  KKOOMMEENNTTAARRAAII

Kodėl laisvę atgavusiai
Lietuvai skirti paveikslai

įkalinti Lemont?

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Algirdo Vizgirdos ,,Natiurmortas”.

Vytauto Kasiulio autoportretas.
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Nardydamas internete užkliu-
vau už savaitraštyje „Atgimi -
mas”, leidžiamo Pilietinės

minties instituto, pasirodžiusio po-
kalbio su dr. Romu Misiūnu. Nesu su
juo asme niškai pažįstamas, bet jis
buvo pirmasis Lietuvos ambasado-
rius Izrae lyje ir juo labai sėkmingai
išbuvo septynerius metus. Jis gimė
karo metais Švedijoje, devynerių tė-
vo buvo išvežtas į Ameriką. Kaip pats
sako, negy venęs Vokietijos pabėgėlių
stovyklose ir nepatyręs ten atkurtos
tautinės aplinkos. Sudomino mane jo
keistokas pokalbis su „Atgimimo’’
bendradarbiu Stanislovu Kairiu. Tad
nors nekviestas, bet nutariau įsiterp-
ti į jų pokalbį, nors ir neakivaizdžiai,
ir jiems nežinant. Pokalbį vedantį
Sta nislovą Kairį pažymėsiu raide K,
Romą Misiūną – M, o  save – G.

K: Prikibsiu prie žodžio: o jūs
pats savyje nepajutote to ką tik jū-
sų paminėto galingo ryšio su Lie-
tuva, nors joje nei gimėte, nei
augote? Genai? Paveldas?

M: Nežinau, ar šiuo atveju genai
daro įtaką. Vienas pavyzdys: kartą
Berkeley (Berklyje) kalbėdamas su
Czeslawu Miloszu pajutau, kad jis
didesnis „lietuvis” už mane. Jo visas
gyvenimas ir kūryba susiję su Vil -
niumi ir su tuo Isos (Nevėžio) slėniu,
iš kur jis kilęs. Man panašių dalykų
negalėjo būti. Tokiais atvejais aplin-
ka, mano manymu, reikšmingesnė
už genus. Tuo labiau, kad mano moti-
na buvo lietuvė, bet gimusi ir jaunys-
tę praleidusi Peterburge. Manau, kad
kultūrinių įtakų įvairovė žmonėms
ir tautoms yra tik į naudą.

K: Mūsų dienomis Lietuvoje
yra manančiųjų kitaip. Kad kul -
tūrinis grynumas, sakyčiau, skai -
stybė, turi būti išsaugota bet
kokia kaina. Kad reikia priešintis
kultū riniam atvirumui, kaip di-
džiau siam lietuvybės pavojui.

M: Gyvi kultūriniai ryšiai itin
svarbūs. Kultūros, tarp jų ir kalbos,
yra gyvi procesai, kurie, jei nuolat
nesivysto, ilgainiui sustabarėja.

G: Lietuvoje nematau jokio prie -
šinimosi vadinamam kultūriniam at -
virumui. Juk iškilūs lietuvių muzi -
kos, meno vienetai gastroliuoja už-
sie nyje, o į Lietuvą kviečiami kitų
kraš tų menininkai, dainininkai. Bet
ma tau tik rūpestį dėl begalinio Vaka-
rų civilizacijos šiukšlių plitimo Lie-
tu voje. 

K: Ištirpsime, sako kita pusė.
Išnyksime...

M: Netirpsime daugiau nei visas
likęs tirpstantis pasaulis. Bet tame
tirpsme atsiranda naujų pakaitalų.
Nemanau, kad galėtų atsirasti ir
ilgesniam laikui išsilaikyti viena ne -
kintanti kultūrinė norma, įskaitant
ir kalbą.

G: Taip, kalbos visur buvo ir bus
kintančios, jei įmanoma, nauji žo -
džiai sukuriami ir pritaikomi. Ta-
čiau kai esamas lietuviškas žodis yra
pa keičiamas anglišku, tik pridedant
lietuvišką galūnę, kartais nežinant
net jo tikrosios reikšmės nei jo ištari-
mo, tada kalba palaips niui tampa
kažkokiu žargonu.

K: Bet tik labai nedaug kas
Lie tuvoje tą, jūsų žodžiais tariant,
tikresnį už jus lietuvį Miloszą lai -
ko savu.

M: Sąvoka „savas’’ yra paradok-
sali. Adomas Mickiewiczius laiko-
mas lietuviu, nors iš tikro panašiai
kaip Miloszas irgi peržengia kalbinę
priklausomybę. Mickiewiczius, kuris
ne tik nekalbėjo lietuviškai, bet ir nė
karto nėra buvęs pačioje Lenkijoje,
vis dėlto laikomas lenkiškos dvasios
įkūnijimu, o jo šedevras „Ponas Ta -
das’’ prasideda žodžiais: „Litwo, Oj-
czyz no moja.’’

G: „Peržengia kalbinę priklau-
somybę’’? Deja, angliškoje spaudoje
apie Miloszą randame tiksliau ir
teisingiau parašyta: „Lithuanian-
born Polish poet’’, „Polish-American
poet who received the Nobel Prize’’;

„Both of  his parents, Aleksander, a
civil engineer, and Weronika (née
Kunat), descended from the native
Lithuanian nobility, which had assu-
med a Polish identity”. Skau džiausia
yra skaityti: ,,assumed a Polish iden-
tity”. Kitaip tariant, tėvai panoro
būti lenkais. Panašiai rašoma ir apie
Mickiewiczių: „a Polish (Po lish-Lit-
huanian) poet, publisher and politi-
cal writer of  the Romantic pe riod.
One of  the primary representatives
of  the Polish Romanticism era, a na-
tional poet of  Poland, he is seen as
one of  Poland’s Three Bards and the
greatest poet in all of  Polish lite ra -
ture. He is also considered one of  the
greatest Slavic language or Euro pean
poets”. 

K: Tokie dalykai nesuvokiami
per vieną naktį. Ir todėl mums vis
iš naujo kyla klausimas, kokiu
keliu pasukti.

M: Gal tą neaiškumą išsklaidytų
platesnis požiūris. Čia daug reiškia
kultūrinės aplinkos poveikis. Klausi -
mas, ar ta aplinka pajėgi atskirti
smulkmenas nuo esmės. Ar airiai nė-
ra „tikri’’ airiai, jei jų dauguma ne -
moka jų senos, bet vis dėlto vienos iš
dviejų valstybinių kalbų? Nors ne -
ma nau, kad lietuvių kalba kada nors
išnyktų. Bet kad ji keisis, neabejoju.
Jeigu dabar būtų galima išgirsti kal -
bant Mindaugą, ar jį suprastume? Var-
gu. Tai ar jis nebuvo lietuvis? Šian-
dieniniam angliškai išsimokslinu-
siam asmeniui viduramžių rašytojas,
Gedimino bendraamžis Chaucer (Čo-
seris) sunkiai suprantamas. Bet jis ne-

abejotinai klasikinis anglų rašytojas. 
G: Manau, kad lietuviui, gyve-

nančiam Lietuvoje, tikrai nereikia
nakties suvokti, kad visada buvo
naudinga mokėti daug kalbų ir kad
pa tartina jų mokytis. O svetur gyve-
nantis ar studijuojantis lietuvis, nori
ar nenori, turės mokytis to krašto
kalbos. Gerb. Misiūno paminėti ai-
riai prarado savo kalbą, nes ilgą lai-
ką airių kalba jų tėvynėje buvo
uždrausta. Tie, kas anglų kalbos ne-
išmoko, liko skurdžiais, mirė bado
metais, masiškiai emigravo. O Lie-
tuvoje mū sų bajorija niekieno ne-
verčiama pati susilenkino, išsižadė-
dama savo gimtosios kalbos. Lietuvą,
nors ir mažutę, atstatė buvusių mu-
žikų palikuonių vaikai, išlaikę lietu-

vių kalbą. Beje, kiek pamenu iš mo-
kyklos, įdomu, kad rašytojas Chau-
cer Lietuvą pava dino „Lettow’’, kas
yra arčiau nei Lietuvos vardas ,,Lit-
huania”.

K: O tuomet gal yra prasmė
kalbėti apie tapatybės problemas?
Mes nepažįstame savų, nes nela-
bai žinome, kas esame? Apie tai
dabar daug kalbama, bet aiškumo
kaž kaip nedaugėja.

M: Manau, klaida tapatybę kon-
struoti kalbiniu pagrindu. Ji tokiu
atveju bus netvirta, neišsilaikys. Pati
kalba tikrai neišnyks, o tik keisis.
Kad tapatybė būtų tvirta, jai reika-
lingas daugiau negu savaime kintan-
tis kalbinis pagrindas. Kas gali pa-
saky ti, kad šveicaro tapatybė silpna?
O kokia kalba ji remiasi? Oficialiai
jos keturios. Šiuolaikiniame pasauly-
je išsilavinusiam žmogui taip pat rei -
kalinga anglų. Noriu paminėti Švei -
carijos ultradešiniųjų nacionalistų
politiko, plk. Bloecherio viešą pasi -
piktinimą, užgirdus tarpusavyje uni-
formuotus karininkus kalbančius
angliškai. Aš nesakau, kad kalba
mū sų atveju visai nesvarbi, jokiu
būdu. Bet jei nemokantys lietuviškai
dabartinių emigrantų vaikai kada
nors čia atvyktų, tai jie jau būtų
laikomi ne lie tuviais? Lyg neegzis-
tuotų kitų lietuviškos tapatybės mat-
menų?

G: Ar iš tikro taip nusigyventa,
kad lietuvis nebepažįsta savųjų, nes
nelabai žino, kas esąs? Tie, kurie ne-
pažįsta savųjų ir nelabai žino, kas
esą, aiškiai nepatinka patys sau. Kai
žmogus nepatinka sau, jis nori tapti
kuo nors kitu. Kad tapatybė taptų
tvirta, jai būtinas kalbinis pagrin-
das. Ironiška, bet gerb. Misiū nas,
duodamas Šveicarijos pavyzdį, tur-
būt net nejausdamas tuo pačiu tik
patvirtina kalbos svarbą. O kodėl
Šveicarijoje yra keturios (iš tikro
trys oficialios kalbos)? O dėl to, kad
tiek vokietis, tiek prancūzas, tiek ita-
las taip myli ir gerbia savo protėvių
kalbą ir tiek ji jam svarbi, kad, ne -
paisant ir išlaidų, ir nepatogumų val-
stybei, jis jos neatsisako. Panašiai
Belgijoje savo prosenelių prancūzų
kalbą vartoja apie 40 proc. belgų, o
vokiečiai, nors jų tik mažuma Belgi -
joje, savo kalbos neatsisako. Pran-
cūzų kalbos neatsisako visa Kanados
Quebec provincija. 

K: O kokie kiti tie matmenys?
M: Reikia kalbėti apie kultūrą

pačia plačiausia jos prasme. Ar lietu-
viai turi vieną bendrą kultūrą?

G: Ar dėl to abejojama?

K: Ir vėl čia susiduriame su
tuo atviros kultūros klausimu.
Olandų kultūra yra atvira ir jų
visuomenės gyvenimas tuo atviru-
mu remiasi. Bet štai pastaruoju
metu ten vis garsiau kalbama, kad
to atvirumo jau per daug, kad jis
jau kažkaip iškreipia olandų tapa-
tumo jausmą. Kas čia darosi?

M: Nieko ypatingo. Tokie susirū -
pinimai atspindi tikrą tenykštę pa -
dėtį. Visuomenės sudėtis kinta labai
greitai. Jau dabar daugelis naujagi -
mių Rotterdamo uoste yra musulmo-
niškos kilmės. Jų dauguma nėra tur-
kai, kaip                    Nukelta į 12 psl.

Tapatumas
JUOZAS GAILA

Dr. R. Misiūnas: kartą Berkeley (Berklyje) kalbėdamas su
Czeslawu Miloszu pajutau, kad jis didesnis „lietuvis” už mane.

Č. Milošas (d.) su Algirdu Avižieniu poeto tėviškėje Šeteniuose, 1999 m.
,,,,DDrraauuggoo””  aarrcchhyyvvoo nuotr.
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R. Griškelis GLM atvežė LF paramą – 3,800 dol. čekį, kurį atsiėmė mokyklos direk-
torė V. Rutkauskienė.

TTEELLKKIINNIIAAII

Nepriklausomybės šventė – visų kartų širdyse
Waukegan-Lake County, IL

Waukegan – Lake County, IL
lietu  viai jau daugelį dešimt-
mečių mini ir švenčia Lie-

tuvos Nepriklausomybės šventę, su-
kviesdami į ją šiose ir to limesnėse
apylinkėse gyvenančius šiaurinės
Illinois valstijos lietuvius. Jau bėga
21-ieji metai, kai kartu su 93-iųjų su-
laukusia Vasario 16-ja mi ni me ir Ko-
vo 11-ją – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Abi jas mi nėdami,
susirenkame į vieną didelę šventę,
kartu džiaugiamės ir didžiuojamės
atgauta Lietuvos laisve, atkurta mū-
sų šalies nepriklausomybe.

Šiais metais, abi tas mūsų širdy -
se branginamas datas minėjome va -
sario 27 d., sekmadienį, St. Andrew
Lutheran Church išsinuomotose pa -
talpose, Mundelein. Šventė, į kurią
su sirinko gausus apylinkės lietuvių
skaičius, prasidėjo šv. Mišiomis. Iš -
kil mingas mūsų tautos šven tės pa -
minėjimui skirtas šv. Mišias atnaša-
vo kun. Jaunius Kelpšas, var  go navo
Manigirdas Motekaitis, jam trimitu
talkino muzikas Vytautas Jurevi-
čius.

Po šv. Mišių Amerikos, Lietuvos ir
Ge-di mino lituanistinės mokyklos
(GLM) vėliavomis išpuoštoje salėje
iškilmingoji paminėjimo dalis prasi -
dėjo sugiedant Amerikos ir Lietuvos
himnus, pagerbus apylinkėje gyve-

nusius Nepriklausomybės kovų ka-
rius ir dalyvius, prisiminus ir tylos
mi nu te pagerbus per praėjusius me-
tus mi rusius apylinkės lietuvius.
Sveikini mo žodį tarė apylinkės val-
dybos pir mininkas A. Birgiolas, taip
pat apy linkės senbuvė, viena iš jos
kūrėjų, daugiau nei 50 metų apylin-
kės veikloje dalyvaujanti Regina Na-
rušienė, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės val dybos pirmininkė. Į šventę
atvyko ir joje dalyvavo Lietuvių Fon-
do pir mininkas R. Griškelis, kiti
šventės svečiai. Iškilmingą minėjimą
gražiai pasikeisdami vedė A. Marcin-
kevičius kartu su jaunaisiais talki-
ninkais: sūnumi – Algiu ir dukra –
Ieva. JAV LB paruoštą rezoliuciją per-
skaitė Paulius Slavėnas. Jai pritarta
plojimais. Šventėje dalyvavo ir kalbė-
jo seniausio lietuviško išeivijoje laik -
raščio ,,Draugas’’ vyr. redaktorė Da -
lia Cidzikaitė. Meninę programą at-
liko Gedimino lituanistinės mokyk-
los mokiniai bei ,,Amber Mu sic/Dan -
ce’’ šokėjai. GLM mokiniai paruošė
ir atliko muzikinę kompoziciją apie
amžiną meilę Tėvynei Lietuvai.
Skambėjo Justino Marcinkevičiaus
eilės, kurias skaitė mokytojos Asta
Štarienė ir Evelina Juknaitė. Skam -
bėjo liaudies patriotinės ir Sąjūdžio
laikų dainos, atliekamos mokinių su
didele meile ir nuoširdumu, jos ža -
vėjo ir jaudino susirinkusius. Moki -
nius koncertui paruošė muzikos mo -
kytoja Asta Buračaitė, jai mielai tal -
kino visos GLM mokytojos. Gražiai į
šventinę programą įsijungė ,,Amber
Music/Dance’’ šokėjai, taip pat GLM
mokiniai – brolis ir sesuo Isabela ir
Danielius Stein, atlikę du pramo gi-
nius šokius. Mažuosius šokėjus pa-
ruošė ,,AmberMusic/Dance’’ va do vė
Vaida Indriliūnas.

Po programos visus susirinku-
sius pasveikino garbingas svečias –
Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas
Rimantas Griškelis. Sveikindamas
šventėje dalyvaujančius apylinkės
lietuvius, jis labai šiltai pasveikino ir
mažuosius šventės dalyvavus – GLM
mokinius. Jiems jis atvežė ne tik
lauktuvių, bet ir didelę LF paskirtą
paramą mokyklai – 3,800 dol. mokyk-
los gyvavimui ir veiklai pratęsti ir
palaikyti. Nežinau, ar vaikučiai pri -
simins piniginę paramą mokyklai,
bet jie tikrai prisimins LF ir jo tary-
bos pirmininką, kuris jiems uždavė 3
sunkius klausimus, o jiems atsakius

GLM mokiniai atliko muzikinę kompoziciją apie meilę Tėvynei Lietuvai.
Manto Ivanausko nuotraukos

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Moki nius koncertui paruošė muzikos mo kytoja Asta Buračaitė (d.), jai mielai tal kino
visos GLM mokytojos.

apdovanojo saldainiais. Viso GLM
ko lektyvo vardu trumpą padėką už
pini ginę dovaną ir nuolatinę LF glo -
bą jau devintus metus veikiančiai
GLM tarė šios mokyklos direktorė
Violeta Rut kauskienė.

Po iškilmingo paminėjimo šven-
tė ir šiltas draugiškas bendravimas
tęsėsi prie kavos, pačių pasigamintų
ir suneštų vaišių. Gediminas Miza-
ras ir Vytautas Jurevičius pasirūpi-
no mu  zika. Galime pasidžiaugti, kad
ši svarbi Lietuvos Nepriklausomybės
paminėjimo šventė daugiau kaip 100
metų gyvuojančioje Waukegan-Lake
County apylinkėje vietinius lietu-
vius gausiai sukvietė, surinko į gra -
žų renginį ir šiltą pabendravimą.
Apy tikriais paskaičiavimais ren-
ginyje dalyvavo per 150 šios lietuviš-
kos apylinkės visų kartų ir visų emi-
gra cijos bangų lietuvių. Aktyviai
šventę ruošiant prisidėjo valdybos
nariai: E. Ska lišienė, B. Ivanauskie-
nė, A. Bir gio las, G. Damašius, P. Ja-
nušonienė, A. Marcinkevičius, P. Sla-
vėnas, D. Jas manta, V. Rutkauskienė
bei jiems talkinusieji šeimos nariai,
kiti mūsų apylinkės lietuviai, o taip
pat GLM tėveliai. Ypač gražiai pasi-
rodė apy linkės jaunimas: Algis ir
Ieva Mar cinkevičiai, vedę šventę, ir
jaunasis mūsų apylinkės fotografas,
buvęs GLM mokinys Mantas Iva-
nauskas. Jo įamžintos šventės aki-
mirkos jau puošia lietuviškos spau-
dos pusla pius, jos liks ilgam mūsų
prisimini mui. Remigijus Ivanauskas
pasistengė, kad šventės akimirkos

būtų įamžintos ir kino juostoje. Ypač
di delė padėka skiriama Šv. Andrie-
jaus bažnyčios administracijai ir
Chuck Fitzhugh, padėjusiam su gar-
so apa ratūra. Šventėje buvo renka-
mas apy linkės narių solidarumo mo-
kestis ir aukos JAV LB Krašto valdy-
bai. 

Galime džiaugtis – praėjusi šven-
tė buvo graži, jaudinanti ir įsiminti-
na. Nuoširdus ačiū visiems, prisidė -
jusiems ir talkinusiems, mūsų apy -
linkėje paruošusiems šį svarbų mūsų
tautos istorinių dienų paminėjimą ir
gražią šventę.

Violeta Rutkauskienė – Gedimino
lituanistinės mokyklos direktorė.

,,Amber Music/Dance” šokėjai Isabela ir
Danielius Stein.

Sveikini mo žodį tarė apylinkės valdybos
pir mininkas Algimantas Birgiolas.
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• Išsakyti žodžiais apie rožės kvapą yra sun-
ku. Taip pat nelengva kal bėti apie ti kė jimą ir Die -
vą. Taigi, kaip Jėzus mokydamas dažnai vartojo
palyginimus, taip ir brolis Juozapas Žukauskas
savo kalboje vartojo pasakojimus.

• Gavėnia kilo iš Senojo testamento, kur sa-
koma, kad reikia aukoti 10 proc. šventyklos išlai-
kymui. Metuose – 365 dienos, tad dalį laiko reikia
pašvęsti Dievui, jam dėkoti. Bažnyčia ragina su-
stoti, pagalvoti, kur einame, ar mūsų vertybės tik-
ros. Svarbiausia – būti sąžiningu pačiam sau.

• Kuo skiriasi religija nuo dvasingumo? Fa-
riziejai žinojo apie religiją, bet buvo pasmerkti,
nes jiems trūko dvasingumo. Dvasingumas moko,
kad kiekvienas yra brolis ir sesuo, už kuriuos pri-
valome melstis. Dievas nori mus matyti kaip bend-

ruomenę, kur vienas kitu rūpinamės, vienas kitą
paskatiname... Kartą Mohametonas, dievotas žmo-
gus, buvo su maldininkų grupe. Atsikėlęs anksti
rytą, jis meldėsi. Priėjo prie jo vienas maldinin-
kas ir sako: ,,Žiūrėk, kokie mes geri, ne tokie, kaip
tie miegantys.” Mohametonas jam atsakė: ,,Ge-
riau, kad ir tu būtum miegojęs.”

• Kai aš vėluoju, tai reiškia, kad aš esu už-
siėmęs, tačiau kai kitas vėluoja – jis yra nepunk-
tualus...

• Jeigu yra jėgos šalia manęs, tai būtų gerai,
kad jos man padėtų. Kristus mirdamas atpirko
mus ir sumokėjo už mus, taigi mes jau esame lais-
vi. Tačiau jei darome nuodėmę, esame nuodėmės
vergai. Jei tikime horoskopais, tai lyg sakytume,
kad nenoriu būti laisvas, noriu, kad kas kitas

mane valdytų.
• Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir

esame atsakingi, kaip panaudosime mums duotą
laiką. Gale gyvenimo kelionės Viešpats paklaus
mūsų ,,Ar tu buvai tuo, kuo aš tave sukūriau?” Per
krikštą mes gauname ne tik palaiminimą, bet ir
atsakomybę kurti gyvenimo aplinką, daryti ją ge-
resnę, gražesnę. Mums duota galia nugalėti nuo-
dėmę, tačiau mes dažnai išsisukinėjame. Sutuok-
tiniai išsiskiria, nes jie viens kito neužstoja, ne-
simeldžia. Kartais būna nedrąsu, tada pasitikiu
Viešpačiu ir sau sakau ,,Aš esu Dievo vaikas.”

Gale dienos, po susitaikymo sakramento ir šv.
Mišių, visi pasistiprinę ir patenkinti puikiai
praleista diena skirstėsi į namus, palinkėdami iki
susitikimo ateinančiais metais.

Raminta Marchertienė

Dalis Susikaupimo dienos dalyvių kovo 12 d. Ateitininkų namuose, Lemont.                                                   JJoonnoo  MMaalleeiišškkooss nuotraukos

AAtteeiittiinniinnkkųų  nnaammųų  mmeettiinniiss  ssuussiirriinnkkiimmaass  ——  rryyttoojj,,  kkoovvoo  2277  dd..
Ateitininkų namų narių visuotinis metinis susirinkimas vyks sekmadienį, kovo 27 d.,
1 val. p. p. Ateitininkų namuose,  1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. Vyks valdy-
bos rinkimai. Visi nariai kviečiami dalyvauti su patarimais ir sumanymais. 

SSeennddrraauuggiiųų  IIII  AAtteeiittiinniinnkkųų  ššeeiimmooss  ssttoovvyykkllaa  ——
llaaiikkaass  rreeggiissttrruuoottiiss  

Kviečiame šeimas kartu stovyklauti Sendraugių II stovykloje birželio 26–liepos 2
d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje, Michigan valstijoje. Kasdien vaikams vyksta
užsiėmimai, tėveliams – paskaitos ir pokalbiai. Visiems šeimos nariams – dainavimas,
maudymasis Spyglio ežere, vakarinės programos, smagus pabendravimas. Pasižiūrėję į
,,Facebook” ir įrašę ,,sendraugiai2”, pamatysite, kokia smagi ir prasminga ši stovykla. 

Dėl informacijos kreipkitės, rašydami el. paštu sendraugiai2@gmail.com arba
skam  bindami Rūtai Stroputei tel. 773-862-6575. Registracijos anketą rasite tinklalapyje
http://ateitis.org. Prašome užsiregistruoti iki š. m. gegužės 1 d.     

Jau beveik 30 metų Ateitininkų
namai Gavėnios metu suteikia
jaukią aplinką ieškantiems
dvasinio pasistiprinimo

Br. Juozapas Marija Žukauskas, OFM.

Susikaupimo dienos prisimintinos mintys iš užrašų knygelės

Jau apie 30 metų, kaip Ateitininkų namų val-
dyba Gavėnios metu rengia susikaupimo die-
ną. Keletą metų ji buvo ruošiama kartu su

skautais akademikais, dabar namų valdyba ruošia
viena, bet kviečia visus norinčius dalyvauti.  Š. m. kovo 12 d. Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, susi-
būrė 62 žmonės. Noras praturtėti tikėjime jungė skautus ir ateitininkus, ,,dypukus” ir ,,trečiabangius” – visi
buvo suvienyti dvasioje.

Susikaupimą vedė br. Juozapas Marija Lai mo nas Žukauskas, OFM, atvykęs iš Kanados. Jis vedė tris kon-
ferencijas: ,,Netobulumo dvasingumas ir kodėl kasmet pasiryžtame keistis, bet... dažniausia nieko neišei-
na”, ,,Gavėnia – pasaulis iki Jėzaus ir ką Jis atneša” ir ,,Būti atsakingu už savo gyvenimą”.

Dvasinis susikaupimas Ateitininkų namuose

Prie laužo pereitų metų Sendraugių II Ateitininkų šeimos stovykloje.  Šį -
met stovykla vyks birželio 26–liepos 2 d. Dainavoje.

Kazio Motekaičio nuotrauka paimta iš ,,Facebook”: sendraugiai2
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Lietuvos sėkmės istorija – ,,Western Union“ Lietuvoje

Praėjusiais metais Lietuvai mi-
nint 20 metų nepriklausomy-
bės atkūrimo sukaktį, Lietuvos

Respublikos premjeras Andrius Ku-
bilius pristatė Lietuvos viziją 2030
metams – Lietuvos sėkmės istoriją.
Tarp daugelio dalykų, kaip vieną iš
svarbiausių sėkmės laidų, jis nurodė
užsienio kapitalo investicijas Lietu-
voje. Jaunimo Žiemos akademijoje
2010 metų gruodžio mėn. A. Kubilius
sakė, jog užsienio kapitalo atėjimas
geras ne tik tuo, kad šalyje kuriamos
darbo vietos, bet ir tuo, jog jos sklei-
džia platesnę kultūrinę savivoką, pri-
traukia kitas investicijas.  

Praėjusių metų kovo mėnesį
pasaulinė tiesioginių užsienio inves-
ticijų stebėsenos duomenų bazė
FDiMarkets.com paskelbė, kad 2009
metais į Lietuvos rinką žengė 28
užsienio investuotojai, kurie investa-
vo daugiau nei 3,5 mlrd. litų ir su-
kūrė 5,300 naujų darbo vietų. Jung-
tinės Karalystės „Barclays Group”
Vilniuje įsteigė pasaulinį informa-
cinių technologijų centrą. JAV medi-
cinos įrangos gamintoja „Moog
Medical” pradėjo plėtoti medicinos
įrangos gamybos, paslaugų ir tyrimų
bei bandomąją veiklą Lietuvoje. Pa-
saulinė ventiliacinių sistemų gamy-
bos grupė – Švedijos bendrovė „Sys-
temair” planavo atidaryti naują vė-
dinimo įrangos gamyklą Ukmergėje,
o Ispanijos „Gruppo Sopena” numatė
atidaryti aliuminio detalių gamyklą
Alytaus pramoniniame parke. Nese-
niai Lietuvos vyriausybė pasirašė
ketinimų protokolą dėl jungtinio
mokslinių tyrimų centro steigimo
Lietuvoje su viena iš pasaulyje nau-
jųjų technologijų srityje pirmau-
jančių bendrovių IBM. 

Nuo šių metų užsienio kapitalo
investuotojų Lietuvoje sąraše yra ir
JAV įmonė ,,Western Union”, kurios
pagrindinė veiklos sritis yra grynųjų
pinigų perlaidos. Dar praėjusių metų
gegužę ,,Western Union” su LR ūkio
ministerija pasirašė ketinimų pro-
tokolą. Šiandien Vilniuje jau veikia
,,Western Union” pasaulinis paslau-
gų centras (angl. Global Operations
Centre of  Excellence), sukūręs Lie-
tuvoje beveik 400 darbo vietų.  Pasak
Lietuvos ūkio ministro Dainiaus
Kreivio, tiesioginės ,,Western Union”
investicijos Lietuvoje sudarys apie 20
mln. litų. 

Pasauliniame paslaugų centre
Vilniuje teikiamos aptarnavimo ir
administravimo paslaugos, kurios
papildo kitų „Western Union” centrų
paslaugas. „Western Union” veikia
daugiau nei per 445,000 padalinių
(angl. agent locations) tinklas 200
šalių ir teritorijų visame pasaulyje.
Paslaugų centras Vilniuje yra ketvir-
tas „Western Union” pasaulinis cen-
tras. Pasak ,,Western Union” vyres-
niojo viceprezidento David Larkwor-
thy, jų padalinio steigimui įmonė
Lietuvą pasirinko dėl puikiai išsila-
vinusių ir kvalifikuotų bei daugybę
užsienio kalbų mokančių žmonių,
stabilaus politinio klimato ir atsigau-
nančios ekonomikos, pasaulinio ly-
gio infrastruktūros bei Lietuvos vy-
riausybės pastangų pritraukti už-
sienio investuotojus.

* * *
Tokia būtų trumpa ,,Western

Union” atėjimo į Lietuvą istorija.
Tačiau puikiai žinome, jog bet kokio
užsienio kapitalo atėjimas yra atski-

ra istorija, apimanti keletą pakopų:
žvalgytuves, paruošiamuosius dar-
bus, susitikimą su šalies vadovybe,
derybas, ir, žinoma, milžinišką pa-
saulinę konkurenciją, nes, kaip sakė
,,Western Union” žmogiškųjų ištek-
lių vyresnysis viceprezidentas, JAV
lietuvis Gint (Gintaras) Baukus, sva-
riai prisidėjęs prie to, kad jo įmonė
ateitų į Lietuvą, ieškant tinkamos
vietos būsimam paslaugų centrui
Europoje, Lietuvos vardas pradžioje
net nebuvo sąrašo viršuje. 

Telefonu kalbinamas G. Baukus
prisiminė, jo įmonei prieš kokius 2–3
metus pradėjus ieškoti naujos vietos
padaliniui Europoje, jis toje paieško-
je iš pradžių nedalyvavo. Žvalgomasi
buvo visur, pradedant 15–20 vietų,
tarp kurių buvo Lenkija, Slovakija,
Rumunija, Vengrija, Graikija ir kt.
,,Mums buvo svarbi tokia informaci-
ja kaip gyventojų skaičius šalyje,
politinė padėtis, infrastruktūra, vers-
lo sąlygos, – sakė G. Baukus. – Ne
mažiau svarbus veiksnys pasiren-
kant buvo šalies gyventojų kalbų
mokėjimas. Kadangi dirbame su dau-
giau nei 20 kraštų, kalba eina ne tik
apie ispanų, anglų, bet ir olandų, šve-
dų, vengrų, bulgarų, italų ir kt. kal-
bas.” 

Pirmam sąrašui sutrumpėjus iki
septynių šalių, su G. Baukumi susi-
siekė vienas iš ‚,Western Union” dar-
buotojų, jo draugas: ,,Girdėjau, jog
esi lietuvis. Turime Lietuvą savo
sąraše, bet mes visiškai nieko apie ją
nežinome.” Taip G. Baukus įsitraukė
į paiešką. Jis netruko pamatyti, jog
sąraše buvo likę ,,rimti” miestai:
Bratislava, Krokuva, Atėnai, Sofija ir
kt., jau turintys tokių centrų kaip
,,Western Union” planuojamas ati-
darymo patirties. Vis dėlto po rimtes-
nio svarstymo Vilnius liko aukščiau-
siame trejetuke šalia Krokuvos ir
Bratislavos. ,,Bratislava turbūt buvo
stipriausia, – teigė G. Baukus, – mat
mūsų pagrindinis centras Europoje
yra įsikūręs Vienoje, taigi šis miestas
yra labai patogioje vietoje – vos va-
landa nuo Vienos. Kita vertus, – sakė
JAV lietuvis, – Krokuvoje yra univer-
sitetas, daug žmonių, geras kandi-
datų pasirinkimas.” Tiesa, ir Vilnius
čia nenusileido.

Pirmas apsilankymas Lietuvoje,
prisimena jis, buvo geras. Atėjus lai-
kui rimtesnėms deryboms, G. Bau-
kus pagalbos kreipėsi į savo tėtį, JAV
LB Cicero apylinkės valdybos pirmi-
ninką Mindaugą Baukų. ,,Norėjau,

kad  Lietuva prisistatytų kuo geriau,
nenorėjau, kad vėliau kas nors sa-
kytų, jog jeigu būtume žinoję, kad čia
taip rimta, būtume geriau pasiruo-
šę”, – sakė pašnekovas. Prasidėjo
skambinimai į Lietuvą ir siuntinėji-
mas nuo vieno pareigūno prie kito,
be jokio akivaizdaus rezultato. Galų
gale G. Baukus nusprendė, jog arba į
šį dalyką įsitrauks pats svarbiausias
Lietuvos vyriausybės asmuo – prem-
jeras A. Kubilius, arba jis daugiau
pastangų iš savo pusės nedės. Kurį
laiką iš Lietuvos nieko nesigirdėjo,
todėl buvo svarstoma Lietuvos atsi-
sakyti. Tačiau, padedant LR gen.
konsulatui Čikagoje, atėjo žinia, jog
premjeras ir jo kabinetas susitiks su
,,Western Union” atstovais. 

,,Visa Lietuva pasirodė puikiau-
siai, – prisimena G. Baukus. – Oras
buvo gražiausias, Vilnius – nuosta-
bus, ir miestas, ir valgis. Ir Kubilius,
ir ūkio ministras Kreivys, ir ‘Invest
Lithuania’ – kiekvienas buvo aukš-
čiausio lygio.” Tokį įspūdį susidarė
ne jis vienas, visi Vilniuje lankęsi
,,Western Union” atstovai sakė, jog
Lietuva pasirodė geriausiai. 

Nors ir buvo nuspręsta „Western
Union” padalinį steigti Vilniuje,
abejonių ir klausimų liko: ar būsimi
jo darbuotojai bus gabūs, ar jie moka
užsienio kalbas, pagaliau – ar moka
dirbti? Žinodama apie Lietuvos ko-
munistinę praeitį, ,,Western Union”
bijojo įklimpti. Todėl į Lietuvą įmo-
nės atstovai važiavo dar porą kartų,
rengė interviu su studentais. Pasi-
rodo, Lietuvos studentai ypač gerai
pasirodė. Jie puikiai kalbėjo angliš-
kai, turėjo darbo interviu reikalin-
gus įgūdžius – mokėjo tinkamai ap-
sirengti, buvo pasiruošę atsakyti į vi-
sus JAV įmonės atstovų klausimus.
G. Baukus prisipažino buvęs nuste-
bintas tokių rezultatų. Tik vėliau su-

žinojo, jog dauguma tų gabių jaunų
žmonių anksčiau buvo išvažiavę į
Angliją, Airiją ir į Lietuvą grįžo su
nauja patirtimi. 

Ne ką prasčiau lietuviai išlaikė
ir egzaminus. Iš 100 žmonių į 10 dar-
bo vietų net 60-ties jų buvo geri rezul-
tatai. ,,Lietuvoje nėra daug žmonių,
bet jie visi labai gabūs”, – sakė G.
Baukus. Ši žinia, kad Lietuva yra
ypatinga vieta ir kad jos jaunimas
yra gabus, pasak jo, netruko pasiekti
,,Western Union” valdžią ir paplisti
po visą pasaulį. Anksčiau žmonės
klausė: ,,What is this Lithuania?”,
dabar sako: ,,I think I need to go
visit.” 

Iš pradžių ,,Western Union” atė-
jimą į Lietuvą planavo atsargiai –
buvo atrinkta 200 žmonių. Šiuo metu
,,Wastern Union” padalinyje Vilniuje
dirba iki 400 darbuotojų. Maža to,
įmonė ieško galimybių šį skaičių dar
padidinti. ,,Tokia yra sėkmė, – džiau-
gėsi G. Baukus. – Dabar jau sakau,
kad tai yra net didesnis nei šimtapro-
centinis pasisekimas. Bet, – priduria
jis, – čia yra Lietuvos ir lietuvių nuo-
pelnas. Bijojau apsijuokti, bet viskas
išėjo atvirkščiai. Labai didžiuojuosi,
kaip pasirodėme.”

Paklaustas, ar ,,Western Union”
atėjimas atkreips ir kitų įmonių
dėmesį į Lietuvą, G. Baukus atsakė,
jog jis tuo neabejoja. ,,Dabar Lietuva
gali ir turi teisę sakyti, kad štai
turime ‘Western Union’ ir ‘Barclays’.
Negalima pamiršti ir to, ką žmogus
sako pasakodamas apie Lietuvą.
Prieš metus ‘Western Union’ darbuo-
tojai net negalėjo žodžio ‘Lithuania’
ištarti, o dabar jau gali ir net žino,
kur ji yra, žino, kad tai – gera vieta.”

Tad gal teisus Lietuvos prem-
jeras Kubilius, kol kas vienas iš
nedaugelio tikintis, jog Lietuva yra
tiesiog pasmerkta sėkmei?

DALIA CIDZIKAITĖ

Gintaras Baukus įsitikinęs, jog ,,Western
Union“ atėjimas į Lietuvą ypač pasitarna-
vo šaliai. Anksčiau žmonės klausė: ,,What
is this Lithuania?“, dabar sako: ,,I think I
need to go visit“, – sako jis. 

Kunigui Konrad Herrmann iš
Eichs taett, Vokietija, buvo įteiktas
apdovanojimas už nuopelnus Lietu -
vai. Apdovanojimo metu Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sakė, kad vokiečių kunigo
dėka draugystės ryšiai tarp Lietuvos
ir Vokietijos per paskutinius du de-
šimtmečius ypač su stiprėjo. Gerbia-
mas kunigas su tuo sutinka, bet jis
taip pat pabrėžia, kad daug padėjo
kiti žmonės. 

Viskas prasidėjo nuo 1991 metų,
Dariui Kuoliui, pirmos nepriklauso-
mos Lietuvos vyriausybės kultūros
ir švietimo ministrui, viešint Bava-
rijo je. Viešnagės metu jis buvo priim-
tas  Eichstaett vyskupo Karl Braun ir
apskrities viršininko Konrad Regler.
Ministro apsilankymo tikslas buvo
už megzti ryšį tarp Lietuvos ir Vo -
kietijos jaunimo. Willibald gimnazi-
jos matematikos mokytojas Dieter
Eichiner buvo aktyvus šio tikslo įgy-
vendintojas nuo pir  mos akimirkos.
Labai gaila, kad jis mirė praėjusių
metų lapkri čio mėnesį. Su mokiniais
ir jų tėvais Eichiner surengė pagalbą
labai apleistai jėzuitų gimnazijai
Kaune. Svarbiau sias visų šitų pas-
tangų rezultatas bu vo užsimezgusi
stipri draugystė tarp Kauno ir

Eichstaett žmonių. 
Viliamasi, kad ir po 20 metų ben-

dra darbiavimo tarp Kauno jėzuitų
gimnazijos ir Eichstaett Willibald
gimnazijos jis tęsis ir ateityje. Viena
proga ilgametis jėzuitų gimnazijos
direktorius tėvas Gintaras Vitkus
labai gra žiai sakė: ,,Savo malda ir
džiaugsmo darbais norime padėkoti
visiems.” Pre zidentės apdovanoji-
mas priklauso visiems bendradar-
biavusiems. 

Apdovanojimas už nuopelnus
Lietuvai

Eichstaett, Vokietija

ALFRED BAMMESBERGER

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė
apdovanojimą kunigui Konrad Herrmann
už nuopelnus Lietuvai.
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Kartu su atgimstančia gamta jau
prasidėjo JAV profesionalų futbolo
sezonas taip vadinamoje „Major
League Soccer” (MLS) lygoje, kurioje
rungtyniauja 17 komandų – Rytų (9
vienuolikės) ir Vakarų grupėse (8).

Rytinei grupei priklauso ir Čika -
gos „Fire” komanda, kuri nuo praėju-
sio rudens gerokai pasikeitė kai ku -
riems žaidėjams palikus komandą,
tačiau prisidėjo naujų veidų, ir jos
pajėgumas šiemet turėtų būti stipres-
nis.

Kovo 19 d. čikagiečiai žaidė pir-
mąsias rungtynes išvykoje prieš „FC
Dallas” vienuolikę. Permaininga ko -

va baigėsi lygiosiomis 1:1. Pirmąjį
įvartį pelnė „Fire” futbolininkai. 17-
ąją žaidimo minutę lygoje pirmą
kartą žaidžiančio Diego Chaves šūvis
iš arti savo komandą išvedė į priekį.
Tačiau šeimininkai po minutės re-
zultatą išlygino – įvarčio autorius
Milton Rodriguez.

Šeštadienį, kovo 26 d., „Fire” žais
namuose Bridgeview, IL, prieš „Spor-
ting Kansas City” koman dą. Rungty-
nių pradžia 3 val. p. p.

Tolimesnės reguliaraus pirme -
nybių sezono rungtynės vyks išvyko-
je Seattle, WA prieš vietos „Soun -
ders” komandą balandžio 9 d. Po to
prieš Los Angeles „Galaxy” vienuo-
likę.

Prasidėjo JAV profesionalų futbolo sezonas

Europos vyrų krepšinio pirmenybių 
pristatymas Maskvoje

Jeigu krepšinio bei kitų sporto
šakų varžybų ir žiemos metu yra iki
valios, tai, norint pamatyti futbolo
rungtynes tenka laukti ankstyvo pa -
vasario, kai būtų galima žaisti nors
ir ne visai tinkamose futbolo aikštė-
se. Ypač Lietuvoje, kur vis dar nėra
tarptautinius reikalavimus atitin-
kančios aikštės ir tenka tenkintis vis
lopomu S. Dariaus ir S. Girėno sta-
dionu Kau ne, kuris ankstyvą pava-
sarį atrodo gana liūdnai. 

Pirmosios šio pavasario rung-
tynės Kaune numatytos kovo 25 d.,
kada vyks draugiškas susitikimas su
Lenkijos valstybine komanda. Šios
varžybos buvo (jų rezultato, rašant šį
straipsnį, dar nežinojome) lyg ir pa -
siruošimas Europos pirmenybių I
atrankos grupės rungtynėms su pa -
saulio čempione Ispanija, kurios
įvyks kovo 29 d. tame pačiame Kauno
stadione, kuris galingiems ir milijo -
nus dolerių gaunantiems svečiams,
be abejo, atrodys tikrai vargingai. 

Pirmame šios atrankos grupės
rate Ispanijoje Lietuva buvo privers-
ta nusileisti pasaulio galiūnams 1:3.
Neatrodo, kad šiemet namuose lietu-
vaičiai įstengs pasirodyti geriau.
Žinoma, iš anksto rezultatą nuspėti
sunku, tačiau manome, kad svečiai
Kaune turėtų laimėti 2 įvarčių skir-
tumu. 

Ispanijos rinktinę sudaro futbo -

lininkai iš garsiųjų pasaulio vienuo-
likių – Madrido „Real’’, „Barcelonos’’
ir „Villareal’’ komandų. Įdomu yra
palyginti į Lietuvos rinktinę pakvies-
tus futbolininkus, kurių dalis žaidžia
Lietuvoje, o kiti – menkesnio pajėgu-
mo užsienio vie nuolikėse. Štai kaip
atrodo Lietuvos futbolo rinktinės
sąrašas. Vartinin kai: Žydrūnas Kar-
čemarskas („Ga zian tepspor’’, Turki-
ja), Vytautas Čer niauskas („Vaslui’’,
Rumunija), Er nes tas Šetkus (Niko-
sijos „Olympia kos’’, Kipras); gynėjai:
Andrius Sker ta, Tadas Kijanskas
(abu iš Balstogės „Jagiellonija’’, Len-
kija), Marius Stan kevičius („Valen-
cia”, Ispanija), Marius Žaliūkas
(Edinburgho „Hearts’’, Škotija), Ra-
mūnas Rada vičius (Panevėžio „Ekra-
nas’’), Tomas Žvirgždauskas („Hams-
tads’’, Švedi ja), Vytautas Andriuške-
vičius (Gdans ko „Lechia’’, Lenkija),
Valde maras Borovskis (Marijam-
polės „Sū duva’’); saugai: Deividas
Šemberas (Maskvos CSKA, Rusija),
Mindaugas Panka (Lodzės „Widzew’’,
Lenkija), Kęstutis Ivaškevičius (Tel
Avivo „Bnei Yehuda’’, Izraelis), Do-
minykas Galkevičius (Lubino „Zag-
lebie’’, Len kija), Saulius Mikoliūnas
(Kijevo „Arsenal’’, Ukraina), Deivi-
das Čes aus kis (Salonikų „Aris’’,
Graikija), Edgaras Česnauskis („Ros-
tov’’, Ru sija), Tomas Ražanauskas,
Tadas Elio šius (abu – Marijampolės
 ,,Sūduva’’), Marius Papšys („Prib-
ram’’, Čekija), Arvydas Novikovas
(Edinburgo „Hearts’’, Škotija); puolė-
jai: Dar vydas Šernas (Lodzės „Wid-
zew’’, Len kija), Tomas Danilevičius
(„Livor no’’, Italija), Tadas Labukas
(Gdynės „Arka’’, Lenkija), Nerijus
Astrauskas (Vilniaus „Žalgiris’’). 

Lietuvos rinktinės treneris yra
dar nedaug tarptautinės patirties tu -
rin tis futbolininkas Raimondas Žu -
tautas, kuris įsivėlė į konfliktą dėl į
komandą nepakviesto pajėgaus 23
metų amžiaus vartininko Giedriaus
Ar lauskio iš Kazanės „Rubin’’ vie-
nuolikės. 

Pabaigai – štai kaip išsirikiavo I
atrankinė grupė: 1. Ispanija – 9 tšk.;
2. Čekija – 6; 3. Škotija – 4; 4. Lietuva
– 4; 5 ir Lichtenšteinas – 0. Visos ko-
mandos yra sužaidusios po 3 rungty-
nes, tik vienintelė Škotija – ketverias. 

Artimiausias Lietuvos rinktinės
susitikimas šiose atrankinėse varžy-
bose bus birželio 4 d. su Lichtenš -
teinu. 

Į Lietuvą atvyksta pasaulio 
futbolo čempionai

Baigėsi ALTL sezonas

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

SSPPOORRTTAASS

Baigėsi 5-asis Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL) sezonas, kuriame dalyvavo 8
komandos. Aukso medalius iškovojo ,,Gubernija”, sidabrą – ,,Jėga”, bronza atiteko
,,Vyčiui”. Apdovanojimų metu įteikta taurė ,,Gubernijos” komandai ir medaliai visoms
prizinių vietų laimėtojoms. ALTL prezidentas Mindaugas Jankūnas apdovanojo ge-
riausią 2010–2011 sezono žaidėją Justą Pagojų iš ,,Gubernijos”, o Edvinui Karaliui įteikė
,,Kylančios žvaigždės” apdovanojimą. Vyr. teisėja Rasuolė Zalieskytė, kuri treniruoja E.
Karalių, pasveikino apdovanotąjį ,,su šauniausiu ir geriausiu debiutu ALTL vyrų tink-
linio lygoje” bei įteikė piniginį apdovanojimą.                          Parengė EEvveelliinnaa  KKaarraalliieennėė

Prasideda 2011-ųjų ,,Formulės” čempionatas

Ateinančią savaitę prasidės 62-
asis ,,Formulės 1” pasaulio čempio -
natas. Šių metų čempionatą sudarys
19 etapų su tikimybe, jog bus dar
vienas etapas Bahreine. Buvo mano-
ma, kad šiuo etapu prasidės sezonas,
tačiau dėl kilusių neramumų šalyje
buvo nutarta šio etapo likimą spręsti
ge gužės mėnesį. Pirmasis etapas
vyks Melbourne (Australija) kovo
25–27 dienomis. Bus surengtas vienas
naujas etapas Indijoje, kuris vyks
spalio 28–30 d.

Šį sezoną numato dalyvauti dvy-
lika komandų – „Red Bull Ra cing’’
(atstovauja Sebastian Vettel ir Mark
Webber), „McLaren’’ (Lewis Hamil-

ton ir Jenson Button), „Ferra ri’’
(Fernando Alonso ir Felipe Mas sa),
„Mercedes’’ (Michael Schuma cher ir
Nico Rosberg), „Renault” (Nick
Heidfeld ir Vitaly Petrov), „Wil-
liams’’ (Rubens Barrichello ir Pastor
Maldonado), „Force India’’ (Adrian
Sutil ir Paul di Resta), „Sauber’’
(Kamui Kobayashi ir Ser gio Perez),
„Toro Rosso’’ (Sebastien Buemi ir
Jaime Alguerssuari), „Lo tus’’ (Jarno
Trulli ir Heikki Kova lainen), „His-
pania Racing’’ (Narain Karthikeyan
ir Vitantonio Liuzzi) ir „Virgin’’
(Timo Glock ir Jerome d’Ambrosio).

Titulą gins vokietis S. Vettel, o
kol kas apie pačius rezultatus spėti
anksti. Po pirmojo etapo viskas bus
šiek tiek aiškiau.

PAUL TRIUKAS

Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis
treneris Raimondas Žutautas. 

DDaaiinniiaauuss  LLaabbuuččiioo (ELTA) nuotr.

Lietuvos ambasada Maskvoje
surengė Europos vyrų krepšinio pir-
menybių „Eurobasket 2011” prista -
tymą, kuris susilaukė didžiulio Ru -
sijos žiniasklaidos ir gerbėjų dėme-
sio. Perpildytoje ambasados salėje
kalbėjo pirmenybių ambasadorius
Arvydas Sabonis ir Lietuvos amba sa-
dorius Rusijoje Antanas Vinkus. Kal-

bėtojai kvietė susirinkusius at vykti į
Lietuvoje ruošiamas pirme nybes.

Čia koncertavo žinoma Lietuvos
dainininkė ir muzikos kūrėja Jurga
Šeduikytė. Tarp svečių matėsi nese-
niai Maskvos CSKA krepšinio klubą
pradėjęs treniruoti Jonas Kazlauskas
bei Rusijoje dirbantis Valdemaras
Chomičius. Taip pat dalyvavo ir žy-
mieji Rusijos atstovai.

Kovo 17 d. Lietuvos ambasadoje Maskvoje surengtas šių metų Europos vyrų krepšinio
čempionato pristatymas. Pilnoje ambasados salėje atvykti į Lietuvoje vyksiančias
didžiausias iki šiol Europos krepšinio pirmenybes kvietė ,,Eurobasket 2011” ambasado-
rius A. Sabonis ir LR ambasadorius Rusijoje A. Vinkus.                             UURRMM--EELLTTAA nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS
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Koncerto rengėjai ir atlikėjai buvo šiltai sutikti žiūrovų. 
DDaaiinniiaauuss  DDaarrbbuuttoo nuotr.

SAULIUS SODONIS 

Netrukus Vilniuje, Vokiečių gat -
vėje, šalia evangelikų liutero nų ba ž -
nyčios, duris atvers Mažo sios Lie -
tuvos ambasada. Kas tai? Ką veiks ir
kam atstovaus jokiame dabartiniame
žemėlapyje nepažy mėtos šalies atsto -
vybė? Apie tai papasakojo šio neįp -
ras to sumanymo  ėmusi Kristina To-
l eikienė, Ši lu tėje leidžiamo laik raš-
čio „Šilo karčema”, pavadinto senuo-
ju mies to vardu, redaktorė.

Tikslas – atstovauti Mažajai
Lietuvai sostinėje

Pastaruoju metu labai nemažai
kalbama apie Mažąją Lietuvą. Tačiau
iki šiol, kaip atskiras regionas, jis
nėra pripažintas. Būna atvejų, kai jis
tapatinamas su Žemaitija, nors tai to -
li gražu taip nėra. Todėl ir kilo min -
tis sostinėje, kuri yra Lietuvos kul tū -
rinis ir politinis centras, pristatyti šį
labai savitą ir nepaprastai įdomų
Lie tuvos regioną.

Viena iš šio sumanymo pusių tai,
kad buvusiame Klaipėdos krašte,
kuris buvo Mažosios Lietuvos dalis,
šiandien padaroma labai daug darbų:
atidaromos parodos, rengiami kon -
cer tai, leidžiamos knygos. Ir tie pri-
statymai ar renginiai dažniausiai ap -
siriboja tik tuo kraštu. Todėl visa tai
reikėtų ir Vilniuje parodyti bei taip
pabrėžti savitą to krašto kultūrą ir jo
skirtybes.

Iš kitos pusės, sostinėje gyvena
nemažai iš to krašto kilusių žmonių
bei Mažosios Lietuvos mylėtojų ar
gerbėjų. Todėl kitas tikslas – burti
šiuos žmones po vienu stogu bend -
riems projektams rengti bei įgyven -
din ti. Ambasada – tai atstovavimas.
Šis skambus žodis buvo pasirinktas
todėl, kad atkreiptų dėmesį, nes tai
sukuria savotišką intrigą. Ir pabrėžti
pagrindinį tikslą – pristatyti kraštą.

Mažosios Lietuvos ambasada –
tai vieta, kur žmonės galės ateiti, su -

sitikti. Taip pat yra apie 30 kvadra-
tinių metrų parodų salė, kuri yra
labai tinkama nedidėlėms parodoms.
Be to, esant reikalui, bus galima
naudotis visomis evangelikų liu -
teronų bažnyčios erdvėmis. Čia ne -
trukus taip pat bus atidarytos konfe -
rencijų bei parodoms pritaikytos
salės. Tuo pačiu bus ieškoma ir dau-
giau vietų, kur Vilniuje būtų galima
rodyti spektaklius bei rengti Mažo -
sios Lietuvos įvykių ar asmenybių
datų paminėjimo dienas. Ketinama
bendradarbiauti su galerijomis, mu -
ziejais – ambasados veiklą reikėtų
su prasti plačiai.

Tuo pačiu tikimasi imtis tradici -
nius šio krašto renginius sostinėje
rengti. Tai galėtų būti ir nuolatinė
vieta, kurioje būtų galima sužinoti
apie šį kraštą bei jame vykstantį
gyvenimą. Atėję galėtų įsigyti apie jį
knygų ar atvirukų, rasti įvairios kul -
tūrinės, turistinės bei kitokios infor-
macijos. Taip būtų atstovaujamas šis
kraštas.

Ambasados ženklas – 
Luizos tiltas

Kaip pasakojo K. Toleikienė, Ma -
žosios Lietuvos ambasadai buvo pa -
sirinktas prasmingas Luizos tilto
simbolis. Ilgą laiką Prūsiškoji ir Klai -
pėdos dalis nebuvo sujungta tiltu dėl
įvairių priežasčių: dėl karinio įsiver -
žimo baimės, ar ligų plitimo. Jis buvo
ir statomas, ir griaunamas. Tik kai
buvo nuspręsta jį pavadinti Prūsijos
karalienės Luizos tiltu, niekas nebe -
drįso trukdyti. Šiandien tiltas yra
simbolis, jungiantis kraštą, kuris
šiandien mums nelengvai pasiekia-
mas. O ten – išnykę baltiški vietovar -
džiai, griūnančios bažnyčios. Todėl
kitas šios ambasados tikslų – tiesti
kultūros tiltus į tą pusę. O tiesiant –
bendrauti su ten šiandien gyvenan -
čiais žmonėmis, pasakoti apie tas
vertybes, kurios yra šalia ir kiek
įma  noma jas saugoti, įamžinti.

MMaažžoossiiooss  LLiieettuuvvooss  aammbbaassaaddooss  uužžddaavviinnyyss  ––
pprriissttaattyyttii  ššįį  kkrraaššttąą

Čikagoje pūtė ,,Skersvėjai”Nors šeštadienį, kovo 12 d., Cho pin
Theater (Čikagoje) pūtė ,,Skers vė jai”, gau-
siai susirinkę žiūro vai  dėl to visai nebūkš-
tavo. Jaukiame beveik šimtą metų gyvuo-
jančiame ir garsėjančiame įvairiais kultū-
riniais renginiais teatre ,,skers vė jus” su kė-
 lė gyvo garso projekto sumanytojai ir pa-
grindiniai organizatoriai Gailė Main (Alde-
gunda) ir Kęstutis Stan čiauskas, pasikvietę
Lietuvos daini ninką Ovidijų Vyš niauską,
ku bie tiškų būgnų ansamblį ,,Toque Chi ca-
go”, džiazo vokalistą Saalik Ziyad, kank lių
ansamblį ,,Ga bija”. Vokalistams pritarė Da-
niel Waring vadovaujamas bažnytinis af-
roame rikiečių choras. Be jokios abejonės,
koncerte da ly va vo ir paties Kęstučio vado-
vaujamas an  samblis ,,Street dan cer”. 

Susirinkusių žiūrovų akį malo nino
Algio Žuko foto grafijos bei unikalūs ir dar
niekur nematyti šokio improvizatorės
Ainos bei šokio studijos ,,Dance Duo” pa -
sirodymai. 

Taigi susirinkę meno ir muzikos  mylė-
tojai pamatė tikrai unikalų ren ginį, kuria-
me susipynė daug įvairių stilių talentų.
Buvo neįprasta stebėti lietuvių ir amerikie-
čių bendravimą muzikinėje-meninėje erd-
vėje, tačiau tas bendravimas buvo šiltas,
gražus akiai, malonus ausiai, tad žiū ro vai
ne pagailėjo šiltų plojimų atlikėjams.

,,Draugo” info

Liuteronų vyskupas 
remia šią mintį

Tokios kultūros įstaigos suma -
ny mas neatsirado per vieną dieną.
Prieš tai buvo sueigos pas Martyną
Jankų Bitėnuose, didelis dėmesys
krašto istorijai ir kultūrai laikrašty-
je „Šilo karčema”. O dažnai būdama
Vilniuje, kaip sakė K. Toleikienė,
pajuto, kad viso tai labai trūksta. To-
kiai minčiai netrukus atsirado ben-
draminčių. Vie nas pirmųjų buvo liu-
teronų vys kupas Mindaugas Sa butis.
Jis taip pat daug lanko tą kraštą,
mato padėtį ir supranta, kad reikėtų
tokios vietos sostinėje. Taip po svars-
tymų ir dis kusijų buvo įkurta viešoji
įstaiga „Mažosios Lietuvos ambasa-
da”. Da bar jau sutvarkyti vi si teisi-
niai da lykai ir netrukus ši įs taiga la-
bai simboliškoje vietoje Vo kiečių
gatvėje Vilniuje atvers duris.

Artimiausi planai 
ir perspektyvos

Kristina Toleikienė – viena iš 17
oficialiai Šilutės savivaldybės patvir -
tintų ambasadorių, kurie turi pra -

nešti žinią pasauliui apie šiais me -
tais vyksiantį Šilutės miesto 500
me tų jubiliejų. Todėl vienas iš arti -
miau sių darbų – tai ir daryti per Ma -
žosios Lie tuvos ambasadą. O tuo pa -
čiu skatinti vilniečius bei šio miesto
svečius kuo daugiau sužinoti apie
mūsų kraštą bei pakviesti aplankyti
jį.

Yra minčių šiam kraštui atsto-
vauti ir užsienyje. Jau dabar iš girdę
apie tokios įstaigos kūrimą sostinė-
je, atsiliepė nemažai šio krašto
menininkų, kurie norėtų savo paro-
das pristatyti Vilniuje. Kas gali
įtaigiau papasakoti apie vieną ar kitą
kraštą, jei ne menininkai? O yra ir
tokių temų, apie kurias reikėtų pa -
kal bėti plačiau. Taip Europai būtų
galima papasakoti apie Mažosios
Lietuvos likimą. Tad kodėl nepaban -
džius Europos Parlamente surengti
šio mūsų krašto pristatymo?

Visos šios mintys yra atviros. Jei
kas turi minčių ar sumanymų ir nori
kažką padaryti – visi laukiami, durys
atviros. Ambasados tikslas – pa dėti
įgyvendinti gerus sumanymus, pa-
reklamuoti, numatyti sklaidą. Ir tai
visiems žmonėms, kuriems įdomus
ir brangus šis kraštas.

Ambasada pradeda veiklą visuo -
meniniu pagrindu, todėl nereikia ti -
kė tis, kad bus teikiama finansinė
parama. Tačiau ateityje, jei bus sėk-
mingai vystoma kultūrinė ir projek -
tinė veikla, kas nors gali būti ir
kitaip. O kol kas viskas remiasi tik į
K. Toleikienės finansines galimybes,
sumanymus bei organizacinius suge-
bėjimus.

http://silaine.lt

Saulius Sodonis – Lietuvos žur-
nalistas, žurnalo ,,Šilainės sodas”
sudarytojas ir redaktorius, knygos
,,Šilainės istorijos” autorius, knygos
,,Senasis Rambynas ir jo vaidila: ski-
riama Martyno Jankaus atminimui”
sudarytojas.

Mažosios Lietuvos ambasados iškaba.
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Revoliucijų ir naftos geopolitika 
Artimuosiuose Rytuose ir Šiau-

rės Afrikoje plintant politini-
ams neramumams, 2011 m.

pasaulinei naftos geopolitikai gali
tapti tokiais pat įsimintinais metais,
kokiais buvo 1971 metai. 

Daugelio dabartinę krizę lėmu-
sių veiksnių – aukštų nedarbo lygio
rodiklių, didelių pajamų skirtumų,
kylančių pragyvenimo išlaidų (ypač
maisto kainų) ir valdančios geronto-
kratijos – priežastys glūdi regiono
naftos-šalių iškilime, kuris būtent
tais metais buvo „įtvirtintas”.

1971 m. naftą išgaunančios arabų
pasaulio šalys bandė perskirstyti ga-
lios pusiausvyrą tarp jų pačių, Vaka-
rų naftos įmonių ir vartotojų. Libija
– derėjusis savo, Alžyro, Irako ir Sau-
do Arabijos vardu – tuomet paskelbė,
kad būtent pastarosios šalys, o ne už-
sienio bendrovės, nustatys naftos, te-
kančios į Europą, kainas.

Rezultatas buvo toks, kad kainos
Europai, kuri tuo metu buvo pagrin-
dinė parduodamos naftos rinka, per
vieną naktį pakilo 35 proc. Tuo pačiu
Naftą eksportuojančių šalių organi-
zacijos (The Organization of  the Pet-
roleum Exporting Countries, OPEC)
narės padidino mokesčius naftos
bendrovėms nuo 50 iki 80 proc.

Be to, 1971 m. Libija nacionaliza-
vo BP (buvusios Brittish Pertroleum)
naftos koncesiją, o Alžyras nacionali-
zavo 51 proc. prancūzų bendrovės
CFP (Compagnie franç aise des pét-
roles) operacijų.

Tais pačiais metais Jungtinės
Valstijos pasitraukė iš Bretton
Woods sistemos ir atsisakė aukso
standarto, iš esmės devalvuodamos
dolerį; OPEC, kurios naftos gavybos
kaina turėjo išraišką doleriais, šį nuos-
tolį sušvelnino pakeldama kainas.

Tuo tarpu Libija ėmėsi to, ką
Muammar al-Qaddafi, 1969 m. užė-
męs valdžią, vadino savo šalies „naf-
tos ginklu” prieš Vakarus: valstybė
sumažino išgaunamos naftos kiekį
nuo 3,35 mln. barelių per parą 1970 m.
iki 2,25 mln. 1972 m. ir iki 1,6 mln.
1973 m., kai arabų šalys ėmėsi naftos
embargo siekdamos pakelti kainas ir
padidinti pajamas. Trumpai tariant,
1971 m. žymėjo naujos eros pradžią.

Vėliau vykusi naftos prekyba bu-
vo persmelkta šio konflikto. Kaskart
vis kitai OPEC šaliai nacionalizuo-
jant savo naftos pramonę, pasaulinės
naftos prekybos sistema, kurioje di-
dieji tarptautiniai veikėjai valdė vis-
ką, pradedant gręžiniais, baigiant
didmeninės prekybos ir tiekimo prie-
monėmis, ėmė griūti. Bendrovės pra-
dėjo naftos dairytis kitur, tačiau
šioms dabar sekėsi kur kas sunkiau,
kadangi jos nebeturėjo priėjimo prie
pigių išteklių.

Naftos kainų žaidimas tapo „nu-
linės sumos” žaidimu: kiekvienas kai-
nos kilstelėjimas davė naudos gamin-
tojams vartotojų sąskaita, o kiekvienas
kainos sumažėjimas buvo palankus
vartotojams gamintojų nenaudai.

Gamintojai ėmė skeptiškai žiū-
rėti į rinkas ir matė daugybę galimų
prieš juos nukreiptų sąmokslų, pra-
dedant vartotojų mokesčiais už kurą,
baigiant pastangomis pakeisti naftą
gamtinėmis dujomis ir atsinaujinan-
čiais energijos ištekliais.

Dėl didesnių kainų jie kaltino
biržos lošėjus, užuot priežasčių ieš-
koję savo pačių produkcijos lygiuose.
Vyriausybės, kurios ėmė naudotis
pajamomis iš naftos, buvo vis labiau
nelinkusios dalintis pelnu, bent jau
iš pradžių, su savo gyventojais – tai
tendencija, kuri tapo žinoma kaip
„išteklių prakeiksmas”.

Tuomet prasidėjo beveik du de-
šimtmečius trukęs naftos kainų kri-
timas. Nuo 1981 m. iki 1985 m. naftos
kaina krito nuo 35 iki 10 JAV dol. už
barelį, o dešimtame XX a. dešimtme-
tyje stabilizavosi ties maždaug 20
JAV dol. už barelį. Per tą patį laiko-
tarpį OPEC šalių gyventojų skaičius
ėmė augti kaip grybai po lietaus, ka-
dangi didėjo tiek gyvenimo trukmė,
tiek gimstamumo rodikliai.

Pajamoms iš naftos mažėjant ir
gyventojų skaičiui augant, vienam

gyventojui tenkančios pajamos ėmė
smukti. Nepaisant to, vyriausybės
mažai ką darė, kad atgaivintų eko-
moniką; tiesą sakant, naftos gavybos
šalys investicijų į kitas ūkio šakas ir
socialinės gerovės išlaidų didinimo
nesiėmė tol, kol biržos lošėjai nepa-
kėlė naftos kainų.

Šis nerūpestingumas ir aplaidu-
mas prisidėjo prie daugelio veiksnių,
sukėlusių dabartinę neramumų ban-
gą, ypač – prie regiono uždarbio stag-
nacijos ir nedarbingumo rodiklių au-
gimo. Dabar, „užkratui” plintant naf-
ta turtingame Arabijos pusiasalio ir
Persijos įlankos regione, naftos apo-
kalipsės tikimybė nebeatrodo neįti-
kima: vietinė suirutė skatina pilieti-
nę nesantaiką ir smurtą, kas lemia
naftos gavybos sumažėjimą ar nu-
traukimą. Pagal apokaliptinį scena-
rijų, tokie įvykiai galėtų atsitikti
pagrindinėse naftos gavybos šalyse,
tokiose kaip Saudo Arabija.

Neramumai Egipte sąlygojo ne-
didelius vietinius energijos išteklių
tiekimo sutrikimus. Šalis eksportuo-
ja suskystintas gamtines dujas į kai-
myninį Izraelį, Jordaniją, Siriją ir Li-
baną. Vasario mėn. pradžioje įvykęs
sprogimas pagrindiniame Egipto du-
jotiekyje Šiaurės Sinajuje kuriam
laikui sustabdė dujų tiekimą kaimy-
ninėms šalims.

Tačiau svarbiausia tai, kad nei
Sueco kanalo (kuriuo eina beveik 9
proc. pasaulinės prekybos, įskaitant

prekybos nafta, srautas), nei Sumed
naftotiekio (kuriuo kasdien iš Rau-
donosios jūros į Viduržemio jūros re-
gioną keliauja apie 1,5 mln. naftos ba-
relių) veikla nesutriko.

Nesiliaujantis smurtas Libijoje
naftos kainoms turėjo gerokai dau-
giau pasekmių. Šiuo metu kasdien
prarandama apie 750,000 barelių Li-
bijos žaliavinės naftos; Saudo Arabi-
ja tvirtina neva kompensuojanti visą
šį trūkumą.

Tačiau Libijos ir Saudo Arabijos
naftos nėra tapačios. Libijos žalia-
vinė nafta žinoma dėl savo aukštos
kokybės: didžioji dalis 1,5 mln. bare-
lių naftos, kurią šalis išgauna per
dieną, yra šviesi ir švelni, o tai reiš-
kia, kad joje nedaug sieros (iš čia ir
jos „saldus” kvapas), ir ji yra lengvai
perdirbama į didelę paklausą tu-
rinčius naftos produktus, tokius kaip

benzinas ir dyzelinis kuras.
Tik 25 proc. pasaulinių naftos ža-

liavų pasižymi panašia kokybe; Libi-
jos naftos žaliavų netektis sudaro
apie 9 proc. šios dalies. Tuo tarpu
Saudo Arabijos nafta yra tiršta ir sie-
ringa, todėl ji, geriausiu atveju, yra
tik netobulas Libijos atsargų pakaita-
las. Be to, Libijos eksporto rinka dau-
giausia sutelkta Viduržemio jūros re-
gione – pagrindinės eksporto šalys
yra Italija, Prancūzija, Ispanija, Švei-
carija ir Vokietija. Taigi, lyginant su
naftos iš daugumos Artimųjų Rytų
šalių netektimi, Libijos naftos netek-
tis yra ypač svarbi.

Politiniai neramumai išplito ir į
kaimyninį Alžyrą, kurio žaliavinė
nafta taip pat šviesi ir švelni. Alžyras
ir Libija per dieną išgauna beveik 2,7
mln. barelių naftos ir gamtinių dujų.
Tai yra labai svarbus rodiklis: palygi-
nimui, Iranas ir Jemenas – kitos dvi
neramumus patiriančios šalys – iš-
gauna 2,4 mln. barelių per dieną.

Pilietiniai neramumai taip pat
kilo Bahreine, mažoje valstybėje, ku-
ri yra visai netoli Saudo Arabijos ši-
itų gausiai gyvenamos Rytų provin-
cijos, kurioje telkiasi didžioji dalis
Saudo Arabijos naftos išteklių. Ma-
sinių protestų sulaukė ir Omanas,
aktyvistai Saudo Arabijoje taip pat
kviečia netylėti.

Politinės sumaišties Persijos
įlankos šalyse apimtys kelia baimę
dėl naftos tiekimo sutrikimų Ormu-

zo sąsiauryje, kuriuo kasdien 30 di-
džiulių talpų plukdo maždaug trečda-
lį pasaulinės jūroje išgaunamos naf-
tos. Daugiau nei 75 proc. Azijoje su-
naudojamos naftos keliauja būtent
šia kryptimi.

Susirūpinimą kelia du su Saudo
Arabija susiję klausimai. Pirmas jų –
tai Saudo Arabijos naftos įrenginių
apsauga nuo teroristų išpuolių. Ant-
ras svarbus klausimas: ar šalis iš tie-
sų gali pagaminti 12,5 mln. barelių per
dieną – o tai yra apie 4,5 mln. barelių
daugiau nei OPEC kvota šiai šaliai.

Kiekvienas papildomas naftos
barelis, kurį Saudo Arabijos Aramco
išgauna, kad kompensuotų prarastą
Libijos ar kitos šalies naftos dalį, vie-
nu bareliu sumažina Saudo Arabijos
papildomus pajėgumus. Ateities kai-
nų aukštumos yra tiesiogiai susiju-
sios su nuogąstavimais, kad Saudo

Arabija galbūt iš tikrųjų neturi tiek
papildomų pajėgumų naftos gavybai
ir perdirbimui.

Daugybė vietinių veiksnių, lė-
musių neramumus visame regione,
2011 m. tikrai neišnyks. Iš esmės, nė
viena naftą išgaunanti regiono šalis
nesugebėjo sustiprinti savo ekono-
mikos nukreipiant ją nuo naftos. Be-
veik visose šiose šalyse vietinis naf-
tos suvartojimas sparčiai auga, ka-
dangi vyriausybės subsidijuoja ben-
ziną, dyzeliną ir energiją siekdamos
užtikrinti savo piliečių materialinę
gerovę.

Pigi energija yra jų režimo pa-
grindas, dėl ko kainų pakėlimas yra
politiškai sunkiai įgyvendinamas.
Kol kas tik Iranas sugebėjo pakelti vie-
tos benzino kainas – ir tai tik dėl per-
dirbimo pajėgumų nepritekliaus bei
JAV embargo degalų tiekimui šalyje.

Naftos suvartojimas Persijos
įlankos šalyse išaugo nuo 4,8 mln. ba-
relių per dieną 2000 m. iki 7,8 mln.
2010 m., dėl ko sumažėjo eksportas ir
pakilo naftos kaina, reikalinga naftą
išgaunančioms šalims subalansuoti
jų išgavimo ir produkcijos išlaidas.

Atsižvelgiant į tai, šalių, priklau-
sančių nuo šio regiono naftos, atei-
ties galimybės yra išties nekokios:
trumpalaikis tiekimo praradimas dėl
dabartinių sutrikimų ir ilgalaikė ne-
tektis dėl vietinio vartojimo augimo.

Parengta pagal Foreign Affairs
informaciją, www.politika.lt

EPA nuotr.
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Vilnius (ELTA) – Pernai savo iš-
vykimą iš Lietuvos deklaravo 83,200
šalies gyventojų. Tai 61,200 daugiau
negu 2009 metais. Statistikos depar-
tamento duomenimis, emigrantų
skaičiaus padidėjimui turėjo įtakos
sveikatos draudimo įstatyme nusta-
tyta prievolė nuolatiniams šalies gy-
ventojams mokėti privalomojo svei-
katos draudimo įmokas. Be to, savo
nuolatinės gyvenamosios vietos kei-
timą iš Lietuvos į užsienio valstybę
galėjo deklaruoti ir tie, kurie gyveno
užsienyje jau anksčiau. 

Balandžio–rugpjūčio mėnesiais
emigracijos srautai iš Lietuvos buvo
didžiausi – vidutiniškai per mėnesį
savo išvykimą deklaravo 10,700 emi-
grantų. Paskutinius keturis 2010 m.
mėnesius deklaruotos emigracijos
srautai sumažėjo – nuo 8,400 emi-
grantų rugsėjo mėnesį iki 4,000 gruo-
džio mėn.

Lietuviams patraukliausios vals-
tybės išlieka Jungtinė Karalystė ir
Airija. 2009 m. daugiau negu trečda-
lis emigrantų išvyko į Jungtinę Ka-
ralystę, o pernai – jau kas antras. Į
Airiją 2009 m. emigravo 14 proc. visų
emigrantų, o 2010 m. – 15,7 proc. Sta-
tistikai pastebi, kad padidėjo emi-
gravusiųjų į Norvegiją skaičius, lie-
tuviai dažniau keliauja į Vokietiją,

Ispaniją, Jungtines Amerikos Valsti-
jas, Švediją, Rusijos Federaciją ir
Baltarusiją.

Dažniausiai emigruoja 20–34 me-
tų amžiaus žmonės. Per paskutiniuo-
sius dvejus metus kas antras emi-
grantas buvo tokio amžiaus. Kas aš-
tuntas emigrantas buvo vaikas iki 18
metų amžiaus (2009 m. – kas septin-
tas). Pagyvenę (60 metų ir vyresnio
amžiaus) gyventojai 2009–2010 m. su-
darė 2,6–0,9 proc. visų emigrantų.

2010 m. emigravo 43,200 moterų
ir 40,000 vyrų. Pernai beveik 70 proc.
18 metų ir vyresnio amžiaus emigra-
vusių moterų niekada negyveno san-
tuokoje, buvo išsituokusios ar našlės,
trečdalis buvo ištekėjusios. Kas ant-
ras emigravęs šio amžiaus vyras nie-
kada negyveno santuokoje, 38,9 proc.
buvo vedę, 10,8 proc. išsituokę ir naš-
liai.

Lietuvos Respublikos piliečiai
sudarė 95,4 proc. visų emigrantų, o
užsieniečiai – 4,6 proc. Pernai treč-
dalį užsieniečių emigrantų sudarė
Baltarusijos piliečiai, po 15 proc. –
Ukrainos ir Rusijos Federacijos, 13,6
proc. – Europos Sąjungos valstybių
narių, 3,9 proc. – JAV piliečiai. Per-
nai 85 proc. 15 metų ir vyresnio am-
žiaus emigrantų prieš išvykdami ne-
dirbo vienerius metus ir ilgiau.

Rusija bandys sąžiningai pažiūrėti
į savo istoriją ir sąžinę

Vilnius (ELTA) – 2012 metų Lie-
tuvos mokinių dainų šventės ,,Mūsų
vardas – Lietuva”  programa aptarta
Švietimo ir mokslo ministerijoje vy-
kusiame Dainų švenčių nacionalinės
komisijos posėdyje.

Mokinių dainų šventė vyks kitą-
met liepos 6-–8 d. Sostinės ,,Siemens”
arenoje vyks Šokių diena, Vingio par-
ke – Dainų diena, Kalnų parke – An-
samblių vakaras. Moksleiviai atliks
liaudies dainas ir šokius, taip pat
šiuolaikinių kompozitorių dainas,

modernius šokius. Styginių, pučia-
mųjų, liaudies instrumentų ansamb-
lių repertuare – įvairios stilistikos
kūriniai.

Planuojama, kad šventėje daly-
vaus per 20,000 dalyvių – choristų, šo-
kėjų, muzikantų. Mokinių dainų
šventė ,,išaugo” iš Lietuvos dainų ir
šokių šventės tradicijos – nuo 1964 m.
ji pradėta rengti kaip savarankiška
Lietuvos mokinių dainų šventė. Arti-
miausia Lietuvos dainų ir šokių šventė
,,Čia – mano namai” vyks 2014  m. 

Mokinių dainų šventėje skambės 
,,Mūsų vardas – Lietuva”

Tokijas (BNS) – Japonijos prem-
jeras pareiškė, kad padėtis kovo 11 d.
žemės drebėjimo ir cunamio nunio-
kotoje Fukušimos 1-ojoje atominėje jė-
gainėje tebėra ,,grėsminga ir rimta”.
Kreipdamasis į tautą per televiziją
premjeras Naoto Kan perspėjo, kad
,,nesame padėtyje, kurioje galėtume
būti optimistiški. Kiekvienam veiks-
mui turime skirti kuo didžiausią dė-
mesį”. Vyriausybės vadovas taip pat
atsiprašė ūkininkų ir verslininkų dėl
padarytos žalos jėgainės apylinkėse. 

Japonijos branduolinio saugumo
agentūros pareigūnai taip pat sakė
įtariantys, jog viename Fukušimos
elektrinės bloke buvo pažeista reak-
toriaus šerdis, todėl į aplinką gali pa-
sklisti daugiau radioaktyvių teršalų.
Dešimtys darbuotojų stengiasi ap-
saugoti nuo perkaitimo jėgainės re-
aktorius ir branduolinio kuro sau-
gyklas, kad nepasklistų pavojinga ra-
diacija. Darbus elektrinėje apsunki-
na aukštas radiacijos lygis ir iš reak-
torių kylantys dūmai.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos banko
valdybos pirmininku paskirtas Vitas
Vasiliauskas. Už šį prezidentės Da-
lios Grybauskaitės pateiktą kandida-
tą balsavo dauguma Seimo narių. 

Gerų vertinimų V. Vasiliauskas
sulaukė ne tik iš valdančiųjų frakci-
jų, bet ir iš opozicijos atstovų. Opozi-
cijos vadovas, ,,darbietis” Vytautas
Gapšys pabrėžė V. Vasiliausko profe-
sionalumą. Socialdemokratė Birutė
Vėsaitė tikisi, kad naujam banko va-
dovui per savo kadenciją pavyks įves-

ti Lietuvoje eurą. 
37 metų amžiaus V. Vasiliauskas

šiuo metu dirba advokatu kontoroje
,,LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiū-
nas ir partneriai”, dėsto Vilniaus
universiteto Teisės fakultete. Jis yra
socialinių mokslų daktaras. 

Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninkas skiriamas 5 metų kadencijai.
15 metų iki šiol, tris kadencijas iš ei-
lės, Lietuvos bankui vadovavo Rei-
noldijus Šarkinas.

Vilnius (BNS) – Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius pasveikino
Rusijos autoritetingos tarybos siūly-
mą pripažinti Sovietų Sąjungos atsa-
komybę už totalitarinio režimo nusi-
kaltimus, pavadinęs jį ,,bandymu są-
žiningai pažiūrėti į savo istoriją ir są-
žinę”. 

,,Rusija pradeda suprasti, kokią
tragediją jie patys išgyveno”, – pa-
reiškė A. Kubilius. Lietuvos Vyriau-
sybės vadovas pabrėžė, kad ,,tiesa
apie savo kančią yra ir tiesa apie ki-
tus, kurie nuo to kentėjo”. ,,Rusijai
teks nueiti dar ilgą kelią, bet siekis
užbaigti savo ‘pilietinį karą’ su istori-
ja yra vertas pagarbos”, – sakė A. Ku-
bilius. Tai jis pareiškė komentuoda-
mas pasirodžiusią žinią, kad Žmo-
gaus teisių ir pilietinės visuomenės
vystymo taryba prie Rusijos prezi-
dentūros pasiūlė pripažinti Sovietų
Sąjungos atsakomybę už totalitarinio
režimo nusikaltimus. 

Kaip praneša Rusijos naujienų
svetainė regnum.ru, tokius pasiūly-
mus Rusijos prezidentui taryba pa-
teikė paskelbusi planą nacionalinės
programos ,,Totalitarinio režimo au-
kų įamžinimo ir nacionalinio susitai-
kymo” kūrimui. ,,Tik pražūtingo to-
talitarizmo pripažinimas gali tapti
pagrindu šalies ir visuomenės pakili-
mui”, – rašoma pasiūlymuose, kurie
pristatomi kaip pagrindas nacionali-
nės programos kūrimui. 

Dokumente teigiama, jog vienu
svarbiausių būdų įveikti tautos ir eli-
to susvetimėjimą yra ,,visiškas ru-
siškosios XX amžiaus tragedijos, au-
kų ir totalitarinio režimo, valdžiusio
SSRS teritorijoje didžiąją dalį XX a.,
pasekmių pripažinimas”. 

,,Tiesos apie praeitį slėpimas ne-
leidžia atsirasti nacionalinei savigar-
bai, be kurios mes niekada nesukur-
sime prielaidų tikrajam patriotiz-
mui”, – sakoma pasiūlymuose. 

V. Vasiliauskas vadovaus Lietuvos bankui

Briuselis (ELTA) – Tūkstančiai žmonių Briuselyje išėjo į gatves, protes-
tuodami prieš ekonomines pertvarkas. Dėl demonstracijos Belgijos sosti-
nėje susidarė daugybė kamščių. Žmonės į protestą susirinko prieš Euro-
pos Sąjungos viršūnių susitikimą, skirtą euro stabilumui. Jie protestavo
prieš euro zonos šalių susitarimą koordinuoti atskirų valstybių ekonominę
politiką. Taip siekiama pagerinti euro zonos konkurencingumą. Profsą-
jungos tuo tarpu baiminasi, kad toks susitarimas apribos darbuotojų so-
cialines teises.                                                                      EPA nuotr.

Pernai savo išvykimą iš šalies 
deklaravo per 83,000 žmonių

Japonijos atominėje jėgainėje padėtis 
tebėra grėsminga

Vatikanas pradėjo pokalbius su netikinčiaisiais

Neipidas (BNS) – Mažiausiai 63
žmonės žuvo per stiprų žemės drebė-
jimą Mianmare. Tuo tarpu keli pa-
kartotiniai smūgiai, kurie buvo jun-
tami nuo Tailando iki Laoso, sukėlė
gyventojų sumaištį, tačiau didesnės
žalos nepadarė. Tikėtina, kad po
Mianmarą supurčiusių 6,8 balo pože-
minių smūgių, kurie sugriovė per
100 pastatų, aukų skaičius dar padi-
dės. Pranešama, jog daugiau nei 100
žmonių buvo sužeisti. 

Šis žemės drebėjimas kitose Piet-

ryčių Azijos šalyse sukėlė gyventojų
sumaištį, tačiau didesnės žalos nepa-
darė. Požeminiai smūgiai sudrebino
garsųjį ,,Auksinio trikampio” regio-
ną, kuriame susikerta Mianmaro,
Tailando ir Laoso sienos. Drebėjimas
buvo juntamas ir Vietname, kur iš
aukštų pastatų buvo iškeldinti žmo-
nės. Požeminių smūgių židinys buvo
10 kilometrų gylyje. Išsigandę žmo-
nės išbėgo iš namų, o ant kelių atsi-
vėrė plyšių. 

Mianmare įvyko žemės drebėjimas

Paryžius (BNS) – Vatikanas pra-
dėjo Paryžiuje virtinę diskusijų su
netikinčiaisiais, vildamasis per vie-
šus svarstymus įrodyti būtinybę at-
viriau kalbėti apie Dievą nūdienos
pasaulyje. Šalių sąraše taip pat yra
Italija, Albanija, Švedija, Čekija, Vo-
kietija, Šveicarija, Kanada, Rusija,
Ispanija ir JAV. 

Sprendimas pradėti svarstymus
Prancūzijoje – šalyje, kur išplitęs se-
kuliarizmas, nustūmė tikėjimą į vi-
suomenės santykių nuošalę – atspin-

di popiežiaus Benedikto XVI norą,
kad religijos klausimai taptų viešų
pokalbių objektu. Dialogai, pavadinti
,,Stabmeldžių kiemas” – turint ome-
nyje vietą Jeruzalės Šventovės terito-
rijoje, kur galėjo būti ne tik judėjai,
bet ir pagonys – per ateinančius dve-
jus metus vyks mažiausiai 16 Euro-
pos ir Šiaurės Amerikos miestų. 

Pagrindinis dialogų tikslas – ne
atitolinti vienus nuo kitų tikinčiuo-
sius ir ateistus, o priešingai – surasti
tarp jų sąlyčio taškus. 
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* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali iš-
leisti atostogų. Tel. 773-808-0011.

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

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

* Moteris, arba vyras ir žmona ieško pa-
gyvenusių žmonių priežiūros darbo lietuvių
šeimoje. Turi dokumentus, automobilį,
rekomendacijas. Buitinė anglų kalba. Gali
būti bet kurioje valstijoje. Tel. 773-610-
5413.
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DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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. CollegeDrive
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

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441

Klinikos tel. 815-834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

Čia vieta Jūsų skelbimui
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

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.

Atkelta iš 4 psl.   Vokietijoje ar
Švedijoje, o kilę iš pietrytinės Azijos,
atvykę ar tiesiogiai, ar per buvusias
Karibų kolonijas. Olandijos visuome-
nė (man su ja tenka bendrauti jau
keletą de šimtmečių) visuomet būda-
vo marga ir tai jai suteikdavo itin pa-
trauklų koloritą. Pats tapatumo jaus-
mas aiš kiai kinta. Toks pat procesas
vyksta visur Vakarų Europoje. Jis
neleidžia jai „iškristi” iš pasaulinio
konteksto. Kas nekinta, stabarėja.

G: Ar tai reiškia, kad tapatumo
jausmas kinta visoje Vakarų Euro -
poje, nes kitaip tapatumas sustaba -
rės? Tiek vokietis, tiek prancūzas,
tiek italas ar graikas ar kiti euro pie -
čiai net negalvoja savo tapatumo
keisti ir tapti pusiau musulmonais,
nors pastarųjų ten milijonai. Bet tie
atvykusiųjų milijonai ir net jau ten
gimusieji ne tik savo tapatumo ne -
keičia, bet tiesiog reikalauja išskir-
tinių teisių savo religijai, aprangai,
papročiams. Paryžiuje jų sukeltų
riau  šių metu prancūzų policija, ug -
nia gesiai net bijojo į jų gyvenamus
ra jonus įvažiuoti. O iš kokio pasau-
linio konteksto galima „iškristi’’?
Pavyz džiui, Australijoje valdžia atvy-
kusius įspėja, kad jie turės prisitai-
kyti prie vietinių papročių ir gyveni-
mo būdo, bet ne australiečiai prie jų.
Izraelis visai atvirai nesileidžia būti
atmie šiamas arabų, kai kuriose Afri-
kos valstybėse net vykdomas genoci-
das dėl genčių skirtumų.

K: Yra lietuviams svarbių da -
lykų, kuriais niekas kitas už juos
nesirūpins, bet reikia ir suprasti,
kad nesame koks vakuumo apsup-
tas dangaus šviesulys, kuriame
viskas vyksta tik pagal jo dės-
nius.

M: Vėl tenka pabrėžti būtinybę
plačiau žiūrėti į reikalą. Dėl plates-
nio akiračio stokos kyla nemažai
nesusipratimų. Jie dažnai susiję su
asmeniškumais. Juos pašalinus būtų
paprasčiau susidoroti su platesniais
šiandieninio pasaulio iššūkiais. Su
atgimimu buvo tikimasi, kad reikalai
pagerės atsikračius okupacijos ir
senos santvarkos. Iš dalies taip ir at -
sitiko. Bet atsirado naujų problemų,
kurias nebus lengva įveikti. Tik pa -
žiūrėkite į dabartinę aplinką. Vienas
ryškesnių reiškinių yra prastėjanti
demografinė padėtis. Mūsų regione
tai visų etninių tautų dalia. O emi-
gruojantį jaunimą neįmanoma su -
laikyti vien tik tautinės savimonės
ugdymu. Gal reikėtų daugiau dėme-
sio skirti pilietybei, pilietiškumui.
Kokie žmonės Lietuvai svarbiau? Ar
korumpuotas valdininkas, bet „gry-
nas lietuvis’’, ar Lietuvos reikalais
besirūpinantis kitos tautybės Lietu-
vos gyventojas? Pavyzdžiui, vie nas
mano draugas yra švedas, ne mažai
metų gyvenantis Lietuvoje, gerai
kalbantis lietuviškai, kuriantis fil-
mus apie mūsų šalies partizanų ko-
vas. Kas yra „grynas lietuvis?’’ Juk
mes esame įvairių tautybių mišinys.

Mano manymu, pagrindinės verty-
bės turėtų būti žmogaus teisės, teisi-
nė valstybė, kurios daug svarbesnės
už tautiškumą.

G: Norėčiau gerb. Misiūnui pri -
minti kitokius pasaulio iššūkius
arba pasaulio piliečių kūrėjų pato-
giai už mirštamus iššūkius. Byrant
komunizmui, savanoriškai skilo Če-
koslo vakija, nes ir čekai, ir slovakai
pa noro grįžti prie savo tapatumo,
prie savo tautybės, nors Čekoslovaki-
ja buvo tapusi teisine valstybe. Ne-
pri klausomybę teko ginklu nuo Jugo -
sla vijoje dominuojančių serbų išsiko -
voti kroatams, slovėnams, ir net atsi -
rado naujos valstybės Bosnija, Her-
co govina. Ispanijoje senokai bruzda
baskai, o ji juk teisinė valstybė.
Kraujo praliejimas tarp Airijos ir
britų dominuojamos Šiaurinės Airi -
jos pasibaigė, bet skirtumai ir ne -
apykanta išliko.

Kokie žmonės Lietuvai svar-
biau? Manau, negalima paimti atski-
rą atvejį ir apie mišką spręsti pagal
vieną medį. Taip, turime būti dėkingi
tam švedui, taip kaip dėkingi esame
švei carui Eretui, bet juk mes pa-
sauliui davėme daug daugiau, deja,
Lietuvai mirusių. Štai pardavėme
amerikie čiams ,,Mažeikių naftą”,
tikėdami, kad liejamės į Vakarus su
jų pilietiškumu. Buvome apgauti.
Dabar ten šeimininkauja lenkai, tik-
rai nepasižymantys pilietiškumu ten
dirbančių lietuvių atžvilgiu. Teigi-
mas, kad „esa me įvairių tautų miši-
nys’’ tik parodo, kad Lietuvai tole-
rantiškumo nuo gilios senovės ne-
trūko. Todėl iš Vokietijos, Prancū-
zijos vyko žydai į Lietuvą. Pasivadi-
no jie „litvakais’’, bet dauguma jų ne
tik nesulietuvėjo, bet tapo dar žydiš-
kesni už gyvenan čius Vakarų Euro-
poje. Net lietuvių kalbos nenoriai
mokėsi, pasilikdami Vokietijoje susi-
kurtą vokišką mišinį jidiš. 

Padidinta pilietiškumo dozė tik-
rai nesulaikys emigruojančio jauni-
mo, kol kraštą yra apėmusi emigraci-
jos psichozė. Jei iš Lietuvos mokyk-
los nebūtų išgrūstas tautinis auklėji-
mas, patriotiškumas, o kišamas pi-
lietiškumas, tai šiandien gal nerei-
kėtų buvusiam prezidentui Valdui
Adamkui dejuoti: ,,Su skausmu klau-
siu savęs: kaip mūsų politinis ir dva-
sinis gy venimas galėjo taip degra-
duoti nuo Baltijos kelio aukštumų iki
šiandie nių rietenų, kuriomis siekia-
ma ne bendrų tikslų, o asmeninės
naudos. (...) Kaip galime tikėtis, kad
tokioje slogioje atmosferoje jaunoji
karta išsiugdys patriotinius meilės
tėvynei jausmus?”

Juozas Gaila-Gailevičius – gimė
prieškarineje Lietuvoje, lietuvių gim-
naziją lankė Diepholz, Vokietijoje.
Chemijos studijas baigė Amerikoje,
dirbo chemiku, vadybininku. Ateiti-
ninkas, bendruomenininkas. Pirmi-
ninkavo JAV LB Krašto valdybai,
1993–1997 metais buvo PLB atstovybės
Vilniuje atstovas.

Tapatumas
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EUgENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

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

Sudoku Nr. 36 atsakymai

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

,,Draugo” sudoku Nr. 35 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL
Maria Tamulevich, Worcester, MA
B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Darija Naujokienė, San Francisco, CA

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgiama ,,Draugo” skai-
 tytojų laisvalaikio pramoga. Vi siems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžia-
žodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chi-
cago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slau-
gos darbo su gyvenimu. Didelė patirtis,
legalūs dokumentai. Gali išleisti atostogų
nuo balandžio mėnesio (bet kurioje valsti-
joje). Siūlyti įvairius variantus. Tel. Lietu-
voje +370-647-65077 arba 630-730-
2132.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmonių prie-
žiūros  darbą su gyvenimu kartu bet kuria-
me Amerikos mieste. Tel. 708-244-5398.

* Med. sesuo ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti bet kurią
darbo dieną. Tel. 630-258-4035.

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3 mie-
gamųjų ,,townhouse” arba namą Čikagos
pietvakariniuose rajonuose netoli gerų mo-
kyklų. Tel. 708-262-1212.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško pa-
pildomo  darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ieško senų žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Tel. 630-723-9905.

Vidmantas Rapsys, gyvenantis Coloma, MI, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Irena (Leonas) Kriaučeliūnienė, gyvenanti Burr  Ridge, IL, kartu
su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Hartford, CT, skautės ir skautai džiaugiasi gerai pasisekusia Ka-
ziuko muge ir ta proga „Draugui” paremti atsiuntė 50 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus remiate.

Čikagos skautai ir skautės džiaugiasi lietuviška spauda ir ypač gera
informacija apie šių metų Kaziuko mugę  ir atsiuntė „Draugui” 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS
FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų patogiu

,,lay-away” planu. Atliekame visus 
fotolaboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r. iki 6 v.v.; 
šeštadieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;

sekmadieniais uždaryta. Antradieniais ir
trečiadieniais susikalbėsite lietuviškai.

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
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

gera žinia mūsų vyresniesiems!

Gražioje ir ramioje Elgin miestelio Waverly gatvėje įsikūrė jaukūs
ŠEIMOS NAMAI. Čia kviečiame apsigyventi vyresnio amžiaus žmones,

kuriems sunku gyventi vieniems ir reikalinga nuoširdi pagalba. Mes
pasirūpinsime viskuo,  ko tik žmogui gali prireikti. Apsilankykite pas

mus. Mūsų tel.: 1-815-519-0986; 1-224-535-8004

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

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIŪLO DARBĄ

PASLAUgOS

Algis Luneckas daug metų sąžiningai
užpildo mokesčių formas. Dėl susitarimo,

prašau skambinti 773-284-0100, 
4536 W. 63rd St., Chicago. 

(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,
priešais  „Draugo” redakciją).

DD RR AA UU GG OO
FF OO NN DD AA SS

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

Kartu su raudonsparniais ir ki -
tais paukšteliais, sugrįžtančiais į
mū sų apylinkes, jau nemažai sugrįžo
ir Draugo fondo pavasario vajaus vo -
kelių, nors ir su nedideliais čekiais.
Kiekvienas jų, didelis ar mažas, rodo
mūsų pastangas išlaikyti ,,Draugą”.
Išlaikyti laikraštį išeivijoje – reiškia
išlaikyti lietuvybę. 

Daugumas mūsų mėgstame gė -
les. Išeivijoje mūsų ,,Draugas” yra
kaip pavasario žiedas, suteikiantis
mums norą ir pastangas būti savimi,
gyventi, kurti ir džiaugtis, nepamirš-
tant aplinkos bei kasdieninio gyveni-
mo sunkumų.

Kartu su čekiais ateina padėkos

už zinijų sėklytes ir gražūs linkėji-
mai. Štai keletas jų: ,,Ačiū už šiltą
pavasarinį kvietimą paremti Draugo
fondą. Ačiū už sėklytes! Žydėkite!”
Arba: ,,Ačiū už darbą ir iniciatyvą!”;
,,DF laiškas buvo tikras meilės ir pa -
sišventimo laiškas”. 

Vienu ,,pavasarino žiedo” – ,,Drau  -
go” – žydėjimu rūpinasi ir Drau go
fondas. Nepagailėkime jį paremti
bent su tiek dolerių, kiek jų išlei-
džiame pavasario žiedams. 

Visiems, jau atsiliepusiems į
Draugo fondo pavasario vajų, taria -
me nuoširdų ačiū.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Asta Veličkaitė, garbės narė, iš vi-

so 1,200 dol., Chicago, IL
Su 200 dolerių:
Aldona Šmulkštienė, garbės na rė,

iš viso 6,000 dol., Chicago, IL
Dr. Jonas ir dr. Terry Prunskiai, gar-

bės nariai, 1,543 dol., Barring ton, IL
Jonas Siaurusaitis, iš viso 800 dol.,

Gwynn Oak,  MD
Su 150 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

garbės nariai, iš viso 3,750 dol., Burr
Ridge, IL 

Gediminas ir Sigita Damašiai,
gar bės nariai, iš viso 2,150 dol., Li ber -
tyville, IL

Su 100 dolerių:
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau -

čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,800 dol.,
Lansing, MI

Vytautas ir Ona Koliai, garbės na-
riai,  iš viso 2,400 dol., Palos Hills, IL

Rimas Černius, garbės narys, iš
viso 1,450 dol., La Grange Park, IL

,,Saulė Corp.” Patricia Nelia Pau-
lauskaitė, garbės narė, iš viso 1,450
dol., Chicago, IL

Algirdas ir Raminta Marchertai,
garbės nariai, iš viso 1,425 dol., Le -
mont, IL

Dr. Antanas Sužiedėlis, garbės na -
rys, iš viso 1,150 dol., Annapolis, MD

Petras Pagojus, iš viso 900 dol., Det -
roit, MI

Julija Gylienė, iš viso 500 dol., Le -

mont, IL
Dr. Donatas ir Indrė Tijūnėliai, iš

viso 400 dol., Lemont, IL
Mindaugas ir Lydia Griauzdės, iš

viso 400 dol., Riverside, IL
Su 50 dolerių:

Apolonija Andrašiūnienė, garbės
narė, iš viso 2,280 dol., Orland Park, IL

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, iš viso
175 dol., Aurora, IL

Danguolė Ilginytė, iš viso 60 dol.,
Palos Hills, IL

Jonas ir Jadvyga Labanauskai, iš
viso 50 dol., St. Petersburg Beach, FL

Su 30–25–20–10 dolerių:
Kostas ir Karolina Bružai, garbės

nariai, iš viso 2,420 dol., Home wood, IL
Margarita Petrikas, iš viso 785 dol.,

St. Petersburg, FL
Nijolė M. Gierštikienė, iš viso 635

dol., Oak Lawn, IL
Irena Baleišis, iš viso 540 dol.,

Chicago, IL
Stasys Erlingis, iš viso 222 dol.,

Dearborn Heights, IL
Karolis ir Lucia Avižieniai, iš viso

65 dol., Orland Park, IL
Romualda Rudzevičienė, iš viso 25

dol., Orland Park, IL
Vincenta Plioptys, iš viso 20 dol.,

Chicago, IL
Vita Zigmantienė, iš viso 20 dol.,

Chicago, IL

Pagarba ir padėka visiems aukoto-
jams

Pavasario žiedų belaukiant 

DF pavasario vajaus įnašai 

Help Wanted
Seamstress (Sewing), Little English,
Draperies & Valances. Full or Part-

time. Paid Benefits, Vertidrapes Mfg.
(773) 478-9272
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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

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOgINĖ PAgALBOS LINIJA

Mirė ilgametis Lietuvos gen. garbės
konsulas Toronto H. Lapas

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis kovo 25 die-
ną pareiškė užuojautą dėl ilgamečio
Lietuvos generalinio garbės konsulo
Toronto mieste Hario Lapo mirties.

Kovo 23 dieną Kanados Toronto
mieste miręs H. Lapas buvo iškilus
lietuvių išeivijos Kanadoje veikėjas
ir gimtosios šalies patriotas. H. La-
pas Lietuvos generalinio garbės kon-
sulo Toronto pareigas ėjo nuo pirmų-
jų Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo metų iki 2004-ųjų. Jis daug
prisidėjo prie Lietuvos ir Kanados
santykių ir ryšių plėtojimo. Lietuvai
siekiant narystės NATO, Kanadoje
jis skleidė informaciją apie Lietuvos
strateginius tikslus ir jos laimėji-
mus.

H. Lapas buvo aktyvus Lietuvos

ambasados Kanadoje talkininkas,
aktyviai dalyvavo organizuojant ben-
drus renginius.

H. Lapas gimė 1924 metais Genių
kaime, Pagėgių apskrityje. 1944 me-
tais baigė mokslus Vytauto Didžiojo
universitete. Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje šeimai pasitraukus iš Lie-
tuvos, jis atsidūrė politinių pabėgėlių
stovykloje Vokietijoje, iš ten 1947 me-
tais emigravo į Kanadą. 1965 metais
įsteigė inžinerijos įmonę „Lapas
Consulting Engineers Ltd.”, kuriai
daug metų vadovavo.

Už nuopelnus Lietuvai preziden-
tas Valdas Adamkus 1999 metais ap-
dovanojo H. Lapą Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Kari-
ninko kryžiumi.

URM informacija

Ir kitą rytą sveikinsi tenai
Ir bus tau visos naktys nebebaisios,
Ir skleisies tu, ir žiedas, amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

Bernardas Brazdžionis

A † A
IZOLDA ŠARKAITĖ-ČERNIENĖ

Mylima žmona, mamytė, sesutė, teta, po ilgos ligos mirė 2011
m. kovo 15 d. W. Bloomfield Twp., Michigan, sulaukusi 85 metų
am žiaus.

Priklausė Lietuvos Bajorų Karališkajai sąjungai, Lutheran
Church of  The Shepherd King parapijai, Detroito Lietuvių Liu -
teronų bendrijai, Lietuvos Dukterų draugijai, BALFui ir
Lietuvių Bendruomenei.

Giliai nuliūdę liko: vyras Kęstutis Černis, sūnus dr. Victor
Saulius Černis, dukra Diana Aušra Černis ir žentas Roger
Wohlman, sesutė Nijolė Šarkaitė-Rice su šeima  bei kiti giminės
Kanadoje, JAV ir Lietuvoje.

Kovo 20 d. a. a. Izolda buvo pašarvota Harris laidojimo na -
muose, kur po maldų viešą atsisveikinimą vedė laidojimo namų
direktorė Yolanda Zaparackienė.

Kovo 21 d. po Mišių Dievo  Apvaizdos bažnyčioje, velionės
karstas ilga automobilių procesija buvo nulydėtas į Holy Se -
pulchre kapines, Southfield, Michigan, kur laidojimo apeigas
vedė pastorius  Tim Hozerland.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Yolanda  M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

Mylimai mamai

A † A
BRONEI KUODIENEI

mirus, dukrai DAIVAI BARZDUKIENEI, sūnui GE-
DIMINUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Ramutė ir Aloyzas Aidžiai
Aldona ir Stasys Bačkaičiai

Gražina Blekaitienė
Virginija ir Algimantas Gureckai

Aldona ir Stepas Kinduriai
Teresė ir Algimantas Landsbergiai

Dalė ir Algis Lukai
Meilė ir Tadas Mickai

Audronė ir Mykolas Pakščiai
Rūta Penkiūnienė

Galina Sužiedelienė
Elvyra ir Jurgis Vodopalai

Mylimos dukters

A † A
LAIMOS

netekus, Tautos Fondo vadovybės vardu reiškiame
giliausią užuojautą ilgamečiui Tautos Fondo rėmė-
jui ALFONSUI TUMUI.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
Tautos Fondo tarybos pirmininkė

A † A
SOFIJAI PRANCKEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos
sūnui PRANUI PRANCKEVIČIUI su šeima, kitiems
giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
VYTAUTAS VALANTINAS

Mirė 2011 m. kovo 23 d.
Gimė Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko giminės ir artimieji: Skirmantė ir Tomas Mig -

linai; Vytautas ir Carol Kutkus; Mindaugas ir Shella Kutkus;
Birutė ir Wayne Gillis.

A. a. Vytautas buvo vyras a. a. Emilijos, brolis a. a. Emilijos
Kutkienės, švogeris a. a. Vytauto Kutkaus.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 30 d. nuo 9 v. r. iki 10
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 W. 127th  St., Le -
mont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Laidotuvės privačios.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdę giminės

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

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

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
gINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

��  A. a. Jurgis Lampsatis mirė kovo 18
d. Berlyne (Vokietija). Laidotuvių apei-
gos vyks evangelikų liuteronų Tėviškės
pa rapijos bažnyčioje (5129 S. Wolf Rd.,
Western Springs, IL 60558). Budėtuvės
– balandžio 1 d. nuo 4 val. p. p. iki 9
val. v. Pamaldos – 7 val. v. Laidotuvės –
ba landžio 2 d. Atsisveikinimas nuo 9
val. r., pamaldos 11 val. r. Po pamaldų
ve lionis bus palydėtas į Lietuvių Tauti -
nes kapines. Daugiau informacijos tink -
la lapyje www.teviske.org

��  A. a. Haris Lapas, buvęs Lietuvos
garbės generalinis konsulas Kanadoje,
mirė 2011 m. kovo 23 d., trečiadienį.
H. La pas gimė 1924 m. balandžio 14 d.
Genių kaime, Pagėgių apskrityje. Jis bu -
vo inžinierius, mokslo laipsnį gavęs
1953 m. H. Lapas 1991 m. apdovano-
tas Lietuvos Gedimino ordino Karininko
kryžiumi. Laidotuvės įvyks kovo 28 d.,
pirmadienį.

��  Kovo 27 d., sekmadienį, po 10:30
val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Ne kaltojo Prasidėjimo bažnyčioje para-
pijos salėje bus rodomas dokumentinis
filmas ,,Marijos apsireiškimai Medju go -
rijoje”. Komentuos kun. dr. Kęstutis Tri -
makas. Tel. pasiteiravimui: 773-551-
4813 (Vytas). 

��  2011 m. gegužės 15 d. 3 val. p. p.
Lie tuvių Opera kviečia į premjerą – Franz

Lehar operetę ,,Grafas Liuk sem bur gas”.
Spektaklis vyks J. Sterling Morton High
School salėje (2423 S. Austin Blvd., Ci -
cero, IL 60804). Bilietai parduodami
,,Lietuvėlėje” (5741 S. Harlem Ave.,
Chi cago, IL 60638), ,,Lithuanian Plaza
Ba kery & Deli” (9921 S. Roberts Rd.,
Pa  los Hills, IL 60465), ,,Atlantic Ex p -
ress” (2719 W. 71st St., Chicago, IL
60629). Paaukoję 500 dol. Lietuvių
Ope  rai, gaus 2 nemokamus VIP bilietus,
paaukoję 250 dol. – gaus 1 nemokamą
VIP bilietą. Informacija teikiama tel.
630-242-1888, tel. 630-833-1893 ar -
ba tel. 773-434-7919.

��  Lietuvių Opera nuoširdžiai dėkoja
buvusios ilgametės kolektyvo narės a.a.
Valerijos Žadeikienės šeimai, kuri jos at-
minimui lai dotuvėse paaukotus 150
dol. skyrė Operai.

��  Balandžio 3 d.  Šv. Andriejaus para-
pija (1913 Wallace Str., Philadelphia)
kviečia visus apylinkės lietuvius 10:30
val. r. šv. Mišiose prisiminti pirmųjų lie-
tuvių, atvykusių į JAV, ypač į Pennsyl-
vania valstiją, sielas. Po Mišių kviečia-
me į parapijos salę pasidalinti prisimi-
nimais apie savo, savo tėvų, senelių ir
prosenelių lietuviškąjį gyvenimą Ameri-
koje. Dau giau informacijos – el. paštu
jonasvytautas@verizon.net

IŠ ARTI IR TOLI...

Su pasiūlymais ir patarimais dėl radijo laidų  „Mar gutis II” tęstinumo galite
kreiptis į komi teto pirmininkę M. Tauragytę tel. 312-719-9116 penktadieniais
nuo 6 iki 9 val. vakaro.  ,,Draugo” kovo 22 d. numeryje, nurodant tel. nr., įsivėlė
klaida. Atsiprašome skaitytojų. 

Popietė-susitikimai su doku-
mentinių filmų kūrėju, režisieriumi
Ar vydu Barysu vyks kovo 27 d.,
sekmadienį, 12 val. p. p.  Jauni-
mo centro kavinėje, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL.

Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 30 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į
filmų popietę-susitikimą su doku-
mentinių filmų kūrėju Ar vydu Ba-
rysu. PLC skai tykloje, šalia Bo čių
menės bus ro  domi naujausi re ži-
sieriaus darbai. 

Režisierius Ar vydas Barysas.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Š. m. vasario 20 d. įvyko JAV LB Colorado apylinkės susirinkimas, kuriame buvo išrink-
ti nauji valdybos nariai. JAV LB Colorado apylinkės naujoji valdyba: Rita Anceravičienė,
pirmininkė, lituanistinės mokyklėlės direktorė; Narimantas Gruzdys, vicepirmininkas
ryšiams su bendruomene; Rytis Prekeris, iždininkas; Rimas Bulota, sekretorius, anglų
kalbos vertėjas ir ,,Žynio” redaktorius; Vitalija Šimkevičienė, Lietuvos ir pasaulio aktu-
alijos; Lilė Prekerienė, teatro vadovė, tėvų komiteto pirmininkė; Ausma Skublickienė,
,,Žynio” surinkėja; Vilma Balnytė, ryšių su kitomis bendruomenėmis koordinatorė ir
Rūta Cariov, lietuvių kalbos redaktorė.

JAV LB Colorado apylinkės nuotr.

Bostono lituanistinė mokykla
(250 Brook Rd, Milton, MA 02186)

skelbia mokinių registraciją
2011–2012 mokslo metams

Šeimoms, užsiregistravusioms
iki 2011 m. gegužės 14 d., bus tai-
koma 50 dol. nuolaida. 

Priimame vaikučius nuo 4 me-
tukų. 

Registracijos formas rasite  tink-
lalapyje www.BLSM.org

Daugiau informacijos gausite
www.p.rita@blsm.org 
arba el paštu 
ritastuopis@verizon.net

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega-
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: Jo-
nas ir Ona Treškos $25 Obeliuose gy-
venančio 17 m. Andriaus Kulio  rea-
bilitacijai po autoavarijos; dr. Ramu-
nė Račkauskienė $360 tęsiant mer-
gaitės metinę paramą; dr. Remigijus
ir Aldona Gaškos $2,600 studentų
paramai; B. P. Foundation, Inc. $150

Donna L. Norvilas aukos „matching
gift”; Daina Siliūnienė $100; Elena
Rožėnienė $1,300 Kybartų Kr. Done-
laičio gimnazijos (dir. Saulius Span-
gevičius) mokinių premijoms; dr.
Donatas Tijūnėlis $1,300 neįgalios
motinos šeimos pa ramai.  Labai ačiū.
„Saulutė” (Sun light Orphan Aid),
414 Freehauf  St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-7275, el. paš-
tas: tijunelis@sbcglobal.net


