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• Du požiūriai

• Žurnalui ,,Ateitis” – 100 metų

• Nepriklausomybės šventė
Elizabeth, NJ

• Vasario 16-oji Cleveland, OH

• Trečiadienių popietės ,,Sekly-
čioje”

• F. Strolios 80-metis paminė-
tas Lietuvoje

• Šventadienis

• Sveikata

• Atstatyta unikali šventovė vėl
pakvies tikinčiuosius
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Pretorija (BNS) – Neramumai
Libijoje peraugo į karą. Naktį iš kovo
20 į 21 dieną Vakarų šalių pajėgos ap-
šaudė Libijos sostinę Tripolį, ir rake-
ta sunaikino Libijos diktatoriaus
Muamar Gaddafi pajėgų štabą ir pa-
jėgų kontrolės centrą. Oro smūgiais
Tripolyje buvo siekiama mažinti M.
Gaddafi režimo gynybinį pajėgumą,
kartu norėta parodyti JAV, Jungtinės
Karalystės, Prancūzijos ir kitų Va-
karų šalių ryžtą eiti iki galo, karinė-
mis priemonėmis įgyvendinant ne-

skraidymo zoną virš Libijos.
Pasak JAV pareigūnų, pats M.

Gaddafi nėra antskrydžių taikinys,
juo labiau, kad jo buvimo vieta neži-
noma. Oro puolimai skirti diktato-
riaus ginkluotosioms pajėgoms ir oro
gynybos sistemoms sunaikinti. Koa-
licijos šalių vertinimu, vykdomas
planingas žygis yra veiksmingas. Po
Vakarų koalicijos oro smūgių Libijos
vyriausybės kariuomenė pasitraukė
nuo Bengazio 100 kilometrų. Tačiau
M. Gaddafi režimui ištikimos gink-

luotosios pajėgos iš esmės tebėra pa-
sirengusios kovai ir atrėmė sukilėlių
puolimą. Europos Sąjungos narės
rengiasi išsakyti skirtingą nuomonę
dėl tarptautinės koalicijos karinės
misijos Libijoje, 27-ių šalių Bendrijos
užsienio reikalų ministrams susirin-
kus derybų dėl pirminio įsiveržimo
ir galimo NATO vaidmens. Rusijos
ministras pirmininkas Vladimir Pu-
tin pavadino Jungtinių Tautų Saugu-
mo Tarybos rezoliuciją dėl Libijos
nevisaverte ir kenkiančia.

Čiurlioniui skirtų minėjimų banga pasiekė ir Čikagą

Libijoje – karinė padėtis

Fausto Strolios 80-metis paminėtas ir
Lietuvoje – 6 psl.

Vilnius (ELTA) – Lygiai prieš 50
metų Romos Laterano bazilikoje į
kunigus įšventintas Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis. Vilniuje Jo
Eminenciją, 50 metų tarnaujantį
Dievui, Bažnytinio paveldo muzieju-
je sveikino valstybės vadovai, kole-
gos, politikai, visuomenės veikė-
jai.

Pagerbti A. J. Bačkio atvyko
prezidentas Valdas Adamkus, Seimo
pirmininkė Irena Degutienė, prem-
jeras Andrius Kubilius, sostinės me-
ras Raimundas Alekna, JAV amba-
sadorė Lietuvoje Anne Elizabeth
Derse, būrys ministrų, Seimo narių,
kardinolo draugų, kultūros, mokslo
srities veikėjų.

Šventiniam vakarui pasirinkta
pokalbio forma – Jo Eminenciją

kalbino menotyrininkė Giedrė Jan-
kevičiūtė, filosofė, švietimo ir mok-
slo viceministrė Nerija Putinaitė bei
poetas ir vertėjas Antanas Gailius.
Ekrane rodytos kardinolo gyvenimo
akimirkos.

Pasveikinti kardinolo į Lietuvą
atvyko buvę klasės draugai, iš Itali-
jos sugužėjo jo įkurtos jaunimo gru-
pės nariai. Atvyko svečių iš Airijos
ir Olandijos.

Daug nusipelnęs Lietuvos dvasi-
niam ir socialiniam gyvenimui A. J.
Bačkis yra apdovanotas Didžiojo
kunigaikščio Gedimino 2-ojo laip-
snio ordinu, Vytauto Didžiojo ordi-
no Didžiuoju kryžiumi.

Bažnytinio paveldo muziejuje vyko kar-
dinolo A. J. Bačkio kunigystės sukakties
minėjimas. ELTA nuotr.

Meninės programos atlikėjos pianistė F. Covalesky (k.) ir aktorė A. Budrytė.
Jono Kuprio nuotr.

Čikaga (,,Draugo” info) – Šiais
metais sukanka 100 metų nuo daili-
ninko ir kompozitoriaus Mikalojaus
K. Čiurlionio (1875–1911) mirties.
Tokiu menininku didžiuotųsi kiek-
viena šalis, kiekviena tauta. Daugy-
bė renginių, skirtų M. K. Čiurlioniui,
vyksta visame pasaulyje ir Lietuvo-
je. Pasaulio kultūros paveldu besirū-
pinanti UNESCO 2011 metus paskel-
bė M. K. Čiurlionio metais. Paminėji-
mų banga pasiekė ir Čikagą. Šven-
čiant Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną, kovo 16 d., trečia-
dienį, Chicago Cultural Center buvo
paminėtos M. K. Čiurlionio 100-osios
mirties metinės ir parodyta dalis M.
K. Čiurlionio kilnojamosios parodos,
parengtos LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos ir Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus. Lietuvių
kompozitoriaus ir kitų kompozito-
rių kūrinius atliko lietuvių kilmės
pianistė prof. Frances Covalesky.

Kovo 18 d., penktadienį, kilnoja-
moji paroda persikelė į Čiurlionio
galeriją Jaunimo centre. Gausiai su-
sirinkę žiūrovai ir meno mylėtojai
gėrėjosi puikiai suruošta paroda,

audringais plojimais apdovanojo me-
ninės programos atlikėjas – aktorę
Audrę Budrytę, skaičiusią M. K.
Čiurlionio laiškus, ir pianistę F. Co-
valesky, atlikusią M. K. Čiurlionio ir

kitų kompozitorų kūrinius. Paroda
Čiurlionio galerijoje tęsis iki balan-
džio 8 d., po to keliaus į Washington,
DC.
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Atrodo, emigracijai nė vienas ne-
same atsparus, net ir aukščiausias
valdžios pareigas užimantys. Kaip pra-
neša Lietuvos spauda, ką tik Lietuvos
Ūkio ministerijai ėmęs vadovauti dip-
lomuotas psichologas Rimantas Žylius
sakosi nusivylęs valdininkija ir valsty-
bės tarnyboje bus tik laikinai – ateityje
jis ketina su žmona išvykti į užsienį.
Kalbėdamas apie darbą ministerijoje,
R. Žylius neslepia, kad ,,Privačioje sri-
tyje dirbti lengviau, ten viskas raciona-
liau. Ministerijoje svarbu teisėtumas, o
jis dažnai neturi jokio ryšio su teisin-
gumu“. R. Žylius, buvęs ūkio vicemi-
nistras, pakeitęs buvusį ministrą Dai-
nių Kreivį, sakosi sutikęs vadovauti mi-
nisterijai tik iki 2012 m. Seimo rinki-
mų, po jų Žylių šeima svarsto galimy-
bę palikti Lietuvą ir pradėti emigrantų
gyvenimą. Tiesa, greičiausiai sotesnį ir
patogesnį nei dauguma jų tautiečių
emigrantų. Ar verta stebėtis išaugusia
lietuvių emigracija, jei ministrai atvirai
pasisako už ją?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Lenkijos užsienio reikalų
ministras Radoslaw Si-
korski nepasižymi subti-

lumu. Prieš kokius trejus metus
jis Vokietijos ir Rusijos susi-
tarimą dėl dujotiekio ,,Nord
Stream” statybos pavadino ant-
ruoju Ribbentrop-Molotov pak-
tu, užmiršdamas, kad paktas padėjo įžiebti Antrąjį pa-
saulinį karą, per kurį žuvo beveik šeši milijonai Lenkijos
piliečių, o ,,Nord Stream” kol kas neatnešė nė vienos
aukos. R. Sikorski žinomas ir dėl pasisakymo, kad jis ne-
silankys Lietuvoje, kol vietos lenkams nebus galima rašy-
ti savo pavardes lenkiškomis raidėmis. Kol kas jis pažado
laikosi, bet toks atkaklumas nesiderina su diplomato pa-
reigomis.

Kovo 16 dieną, trečiadienį, R. Sikorski pavadino bal-
savimą Seime dėl Švietimo įstatymo pataisų ,,lakmuso
popierėliu”, kuris esą parodys Lietuvos pasiryžimą ap-
saugoti mažumų teises. Jis prašė Seimą įgyvendinti Lie-
tuvos lenkų reikalavimus, teigdamas, kad jie lojalūs pilie-
čiai, kurie turi ,,teisę išsaugoti savo tapatybę, kultūrą ir
nuosavybę.” Lietuvos užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis davė suprasti, kad nebus paisomi tie prašy-
mai, kurie labai panašūs į kišimąsi ,,į suverenios valsty-
bės santykius su jos piliečiais ir įstatymų leidybą.” Neži-
nau, ko R. Sikorski siekė, bet jo pastabos paskatins Sei-
mą priimti įstatymo pataisas, supykdys nemažai lietuvių
ir sustiprins daugelio lenkų neigiamą požiūrį į Lietuvos
valstybę. Tiek dėl nuolat linksniuojamos Lenkijos ir Lie-
tuvos strateginės partnerystės. R. Sikorski užmiršta, kad
mes gyvename XXI a., o ne XX a. tarpukario laikotarpyje.
Ne tie laikai, kai etninės ar tautinės mažumos buvo laiko-
mos svetimkūniu, kurį reikia kone prievarta nutautinti,
o kaimyninė valstybė jautė pa-
reigą ginti savo engiamus ben-
dratautiečius.

Šiomis dienomis Europos
Sąjunga (ES) skatina piliečių
tarpusavio pasitikėjimą bei in-
tegravimąsi, stengiasi mažinti

užsisklendimą tarp savųjų. Puo-
selėjama vadinamoji pilietinio
tautiškumo samprata, pagal kurią
visi šalies gyventojai, neatsižvel-
giant į jų kilmę, laikomi piliečiais,
taigi ir tautos nariais. Priklausy-
mą pilietinei tautai lemia pritari-
mas šalies politinei santvarkai,

įsipareigojimas demokratinės politikos principams ir jų
įgyvendinimui. Amerika, Anglija ir Prancūzija yra ge-
riausi šitokio tautiškumo pavyzdžiai.

Prieš 50 metų pilietinė tauta buvo kuriama, nutauti-
nant kitas etnines bendruomenes. Norintys būti „tikrais”
prancūzais ar amerikiečiais buvo raginami nusigręžti
nuo savo praeities, kuo labiau prisitaikyti prie naujos
aplinkos. Bet kilo pasipriešinimas kone prievartiniam
nutautinimui, suklestėjo vadinamasis daugiakultūriz-
mas, įsitikinimas, kad imigrantai ir tautinės bendruo-
menės gali gyventi kaip nori, išlaikyti savo papročius,
neišmokti valstybės kalbos, nė kiek neprisitaikyti prie
daugumos, atmesti jų vertybes. Jau paaiškėjo šios poli-
tikos bergždumas. Neišmokę kalbos, daugelis imigrantų
iš kitų pasaulio dalių gyvena sąlyginiame skurde, kai ku-
rie jaunuoliai tampa Vakarų vertybes niekinančiais eks-
tremistais. Didėja tautinės įtampos, auga pasipiktinimas
imigrantais, stiprėja kraštutinės dešiniųjų partijos. Kai
prieš kelis mėnesius Vokietijos kanclerė Angela Merkel
pareiškė, kad daugiakultūrizmas yra visiškai žlugęs, ji
neturėjo omenyje, kad reikia sustabdyti imigraciją ar
nusigręžti nuo svetimšalių. Ji mano, kad atvykėliai turi
įsilieti į visuomenę, išmokti vietos kalbą, susipažinti ir
gerbti vietos papročius, tradicijas, ir vertybes.

Lenkai nėra imigrantai. Jie yra katalikai, kaip ir
daugelis lietuvių, nedaug kuo skiriasi jų pasaulėžiūra ir

vertybės, jie netaps tarptautiniais
džihadistais. Bet dirbtinai sten-
giamasi atsiriboti nuo Lietuvos,
lyg ji būtų svetima šalis, likti ša-
lia jos, neįsiliejant į bendrą šalies
gyvenimą, pabrėžti tai, kas ski-
ria, o ne kas          Nukelta į 8 psl.

R. Sikorski gyvena
praeities dvasia

KĘSTUTIS GIRNIUS

Lietuva ir jos gyventojai
privalo gerbti tautines
mažumas, tačiau iš tų pa-

čių tautinių mažumų mes turi-
me taip pat reikalauti lojalumo
ir ištikimybės savo valstybei.
Tuo tarpu šiandien ne tik mes
patys nerodome geranoriškumo
bei lojalumo, bet jo nereikalauja-
me ir iš kitų tautų atstovų, įsiti-
kinęs Pilietinės visuomenės ins-
tituto direktorius Darius Kuolys.

,,Pamenu lenkų intelektua-
lus, kurie kalbėjo apie demok-
ratinę Lietuvą, lenkų intelektua-
lus iš Paryžiaus, iš Varšuvos, tarp kurių buvo tokios as-
menybės kaip Česlovas Milošas. Jie kalbėjo apie civi-
lizuotus santykius. Jų nebeliko ir mums lieka nacionaliz-
mai, primityvūs XX amžiaus pradžios nacionalizmai.
Taip, mes turime gerbti tautines mažumas, bet iš tautinių
mažumų mes turime reikalauti, kaip ir patys iš savęs,
lojalumo ir ištikimybės valstybei. Šiandien mes, patys
Lietuvos piliečiai, tokio geranoriškumo nerodome, tačiau
drauge nereikalaujame tokio geranoriškumo ir iš kitų
gyventojų. O tai yra susikalbėjimo pamatas”, – teigia D.
Kuolys.

Pasak jo, dar Trečiajame LDK statute buvo įtvirtinta
nuostata, kad kitataučiai, priimdami šios šalies pilietybę,
turėjo prisiekti ne tik ištikimybę valstybei, bet ir žadėti
būti jai geranoriški, tačiau dabartinėje visuomenėje to-
kių savybių praktiškai nebeliko.

,,Dabartinė Rusijos žiniasklaida yra tiesiog alergiš-
kai nusiteikusi Lietuvos valstybės atžvilgiu. Štai iškyla
Donelaičio klausimas, o Rusijos žiniasklaidoje tyčioja-
masi iš lietuvių noro išsaugoti Donelaičio paminklą Til-
žėje. Kodėl jie iš mūsų tyčiojasi? Iš mūsų noro turėti ir
puoselėti savo kultūrą. Arba Valdemar Tomaševski (Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos vadovas, europarlamentaras
– ,,Elta”) pasakymas, kad lietuvių kalba yra XX a. pra-
džios darinys. Tai yra endekų kalbos (endekai – XIX a.
pab. Lenkijos nacionalistų politinė grupuotė – ,,Elta”).
Kodėl jos turi būti nutylimos dabar? Lenkų tautinė mažu-
ma palaipsniui radikalėja, nes jie neturi šeimininko jaus-
mo. Jiems atrodo, kad lietuviai juos pjauna”, – aiškino D.
Kuolys.

Primindamas Sąjūdžio pro-
gramoje įtvirtintas nuostatas, Pi-
lietinės visuomenės instituto va-
dovas pažymėjo, jog tuo metu į pi-
lietybės klausimą buvo žiūrima
kur kas atidžiau, o pats pilietybės
instituto suvokimas buvo gerokai
aukštesnio lygio.

,,Sąjūdžio programoje piliety-
bės samprata yra kur kas bran-
desnė nei kad Konstitucinis Teis-
mas išaiškino mums po keliolikos
metų. Programoje teigta, jog joks
išvažiavęs žmogus negali prarasti
Lietuvos pilietybės. Tada buvo la-

bai jautriai žiūrima į tai, kaip SSRS atiminėjo pilietybę iš
disidentų. Ir Sąjūdžio nuostatoje buvo įtvirtinta – kad
žmonės turi teisę laisvai keliauti ir laisvai gyventi visa-
me pasaulyje. Konstitucinis Teismas paskui ateina ir iš
naujo aiškina, kad pilietybė nėra kilusi iš laisvos visuo-
menės, bet valdžios duodama ir atimama”, – pabrėžė D.
Kuolys.

Tačiau tai, į ką pavirto nepriklausoma Lietuva po
dvidešimties metų, D. Kuolio nuomone, nėra pats pras-
čiausias variantas, kadangi galėjo būti ir dešimt kartų
blogiau – Lietuva yra tarptautinėje bendruomenėje, kita
vertus, per mažai kelianti pati sau reikalavimų ir per ma-
žai įsipareigojusi yra bendrai ateičiai, bendriems reika-
lams, demokratinėms vertybėms, civilizuoto gyvenimo
principams.

,,Kai Lietuvos valstybė ėjo į NATO ir Europos Są-
jungą, ji buvo stropi mokinė, ji rengė namų darbus: rūpi-
nosi žmogaus teisėmis, žmogaus laisvėmis, stengėsi jas
užtikrinti ir visas užduotis sąžiningai vykdė. Tačiau vos
nebeliko to uolaus mokinio sindromo, staiga tas paauglys
pasijuto neprižiūrimas, niekas jam namų užduočių ne-
diktuoja ir jis šiek tiek pasileido. Ir dabartinėje situacijo-
je matome, kad nuo savo puoselėtų nuostatų, nuo civi-
lizuoto bendravimo principų imame tolti”, – pažymėjo D.
Kuolys.

,,Elta”
Darius Kuolys – kultūros istorijos tyrinėtojas, visuo-

menės veikėjas, buvęs Lietuvos kultūros ir švietimo minis-
tras ir prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, vienas iš
pilietinės organizacijos ,,Piliečių santalka” steigėjų.

Lietuvoje tautinės
mažumos radikalėja

DARIUS KUOLYS
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Rankose turiu pirmąjį 2011 me-
tų ,,Ateities” žurnalo numerį.
Ant viršelio parašyta, kad jis

leidžiamas Ateitininkų federacijos
nuo 1911 metų. Šio 64 puslapių žurna-
lo galiniame viršelyje skelbiamas
proginis šūkis ,,Ateitis 100 – brandi
istorija – jauna ateitis!” Ten pat pri-
dėtas pranešimas, kad kovo 10 d.
įvyks ,,Ateities” žurnalo paminėji-
mas Vilniaus rotušėje. Jei tame pa-
minėjime negalėjome dalyvauti, ne-
nusiminkime, nes balandžio 9 d. 7
val. vakare žurnalo šimtmečio minė-
jimas įvyks Cleveland, OH. Susibūręs
ateitininkų komi tetas kviečia Det-
roit, Pittsburgh, Cincinnati, Phila-
delphia, Čikagos, Kanados ir visus
kitus ateitininkus bei jų draugus
apsilankyti minėjime ir kartu pasi-
džiaugti sukaktimi. Programą atliks
,,Dainavos” meno an samblis iš Čika-
gos. Po koncerto bus bendros vaišės
ir šokiai jaunimui. Viskas vyks Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Ta proga
bus parengta ,,Atei ties” žurnalo pa-
rodėlė. ,,Nutarė me po koncerto leisti
jaunimui pasišokti ir padainuoti, kai
vyresnieji vaišinsis apatinėje salė-
je… Tai bus puiki proga jaunimui,
kuris dalyvavo iškilmėse Lietuvoje ir
Čikagoje, vėl susiburti ir pajusti,
kokia galinga yra ateitininkija, kaip
viena šeima, švęsdama savo gyvavi-
mo šimtmetį visus metus skir tin-
guose žemynuose”, – el. laiške rašo
Nijolė Balčiūnienė.

Kun. Stasys Yla ,,Ateitininkų va -
dove”, susilaukusiame jau trijų lai -
dų, pastebi, kad ateitininkų spauda
yra glaudžiai susijusi su sąjūdžio
kilme ir organizacijos raida. Pagrin -
dinė ateitininkų spauda buvo ir
tebėra žurnalai, o antrinė – laikraš tė -
liai, biuleteniai ir leidiniai. Dėl laiko
ir vietos kaitos ateitininkų spauda

išgyveno įvairius skleidimosi tarp-
snius. Pirmuoju bendriniu žurnalu
pradėta rūpintis jau 1909 metais Lou -
vaine veikusios studentų valdybos.
Kitais metais žurnalo reikalas buvo
per duotas maskviškiams studen-
tams. Susitarta jau 1910 metų rudenį,
bet naujas žurna las pasirodė 1911 m.
vasario mėnesį prie 50-to ,,Draugijos”
numerio. Žur nalo vardas ,,Ateitis”
buvo paimtas iš Kazio Bizausko re-
daguoto rankrašti nio laikraštėlio
Kauno moksleiviams. Pradžioje ,,Atei-
tis” buvo leidžiama 1,000 egzemp-
liorių. Nuo 1913 metų atsiskyrė nuo
,,Draugijos” ir tapo savarankišku
žurnalu. Iki 1915 m. jį redagavo Pra-
nas Dovydaitis ir Eliziejus Draugelis,
o nuo 1916 iki 1918 metų pabaigos –
Adomas Jakš tas. Šalia Lietuvoje lei-
džiamos ,,Atei ties” ateitininkai 1916–
1918 metais leido ,,Ateities spindu-
lius” Rusijos trem tyje esantiems na-
riams. Šis žurnalas iš pradžių leistas
Petrapilyje, o vėliau perkeltas į Vo-
ronežą.

,,Ateitis” be pertraukos ėjo iki
1940 metų. Per tą laiką išleista 330 nu -
merių, apimančių per 11,000 pusla-
pių. Po A. Jakšto ,,Ateitį” redagavo
Sta sys Dabušis, Leonas Bistras, Juo -
zas Mačiulis, Jonas Grinius, Antanas
Januškevičius, Juozas Brazaitis, An -
tanas Vaičiulaitis, Antanas Maceina,
Kazys Bauba, Albinas Gražiūnas, Jo-
nas Milkulavičius, Kazys Zupka, Ka-

zys Bradūnas, Bonius Krivickas ir
Eugenijus Matuzevičius. Bolševi -
kams okupavus Lietuvą 1940 m.
birželio  15 d., ,,Ateitis” buvo uždary-
ta. Po šešerių metų pertraukos ji vėl
atgaivinta 1946 m. gruodžio 1 d. Vo -
kietijoje kaip ,,Naujojo gyvenimo”
prie das. Nuo antrojo numerio ji
atsistojo ant savų kojų. Žurnalą lei-
do MAS centras Wuerzburg. Į JAV
,,Ateitis” buvo perkelta 1950 m. ir
pradžioje bu vo leidžiama Brooklyn,
NY.

Vokietijoje atgaivintos ,,Atei-
ties” redaktorius buvo Vytautas
Zvirzdys-Vardys, jam talkino Paulius
Jurkus, Antanas Sabaliausaks-Saba-
lis ir kun. Tomas Žiūraitis, OP. Ame-
rikoje re dak toriais yra buvę Kazys
Ambrozai tis, Antanas Pocius, Juo-
zas Baužys, kun. Jonas Petrėnas,
Pranas Naujo kaitis, įvairūs redakci-
jos kolektyvai, Skirmuntas Radvila,
Jonas Šoliūnas, kun. Jonas Staš-
kevičius, kun. Kęstu tis Trimakas,
Stasė Petersonienė, Da nutė Bin-
dokienė ir Romualdas Kriau čiūnas.
Man teko redaguoti patį paskutinį
JAV leistą ,,Ateities” nu me rį 1997
metais. Po to, 1999 metais, žurnalo
leidimas ir redagavimas grį žo į Lie-
tuvą. Ten žurnalą redagavo Gedimi-
nas Karoblis, Irena Petrai tienė, Emi-
lija Pundziūtė, Ieva Elz butaitė, Živilė
Šeporaitytė, o nuo 2006 metų jį reda-
guoja Reda Sopranaitė. Ilgiausiai be

pertraukų ,,Ateitį” redagavo kun. dr.
Kęstutis Trimakas (1975–1983).

Šimtams, tūkstančiams jaunimo,
tarp jų ir man, ,,Ateities” žurnalas ta -
po jų pirmųjų spausdintų žodžių
pasi rodymo vieta. Vėliau iš jų išaugo
žinomi rašytojai, poetai, kultūros
dar  buotojai, visuomenės veikėjai ir
publicistai. Kai kurie prie ,,Ateities”
vėl grįžo ir patys toliau savo pa -
miltą žurnalą redagavo. Pats ateiti -
ninkų sąjūdis savo vardą gavo iš
,,Atei ties” žurnalo. Tiesiog neįsivaiz-
duojama ateitininkų sąjūdžio pra-
džia ir tolimesnis organizacijos vys-
tymasis be žurnalo. Pačiame pirma-
jame jo numeryje Pranas Dovydaitis
iškėlė tris pamatinius klausimus,
kurie ta po kertiniu kelrodžiu atei-
nantiems šimtui metų. ,,Ateitis” visą
laiką forma vo skaitytojų mąstyseną,
suteikė dirvą pasireikšti kūrybišku-
mui, informavo juos apie platų, kar-
tais erškėčiais klotą, rečiau džiaugs -
mu vainikuotą organizacijos ir tau-
tos gyvenimą, siekiant ,,Visa atnau-
jin ti Kristuje”.

Prieš šimtą metų gimė ,,Ateities”
žurnalas, pradžioje dėl sudėtingų  są -
lygų kukliai prisiglaudęs prie ,,Drau -
gijos”. Su mažomis pertrauko mis jis
visą šimtą metų buvo tarsi organiza -
cijos plėvesuojanti vėliava, jos gairės
ateičiai ir archyvai istorijai. Prieš po -
ra metų to paties amžiaus sulaukęs
,,Draugas” sveikina savo jaunesnę se -
su tę ,,Ateitį” ir kviečia toliau kartu
gar  binti Dievą, padėti Tėvynei ir my -
lėti Artimą.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.
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Šimtas metų 
,,Ateities” žurnalui
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LLAAIIŠŠKKAAII  

noRs iR PAvėLUoTAs, bET
gRAžUs PRiPAžiniMAs

Pasaulio operos scenose Lietu-
vos dainininkai – ne naujiena. Jų,
kaip ir kitų operos dainininkų, pas-
tangos kritikų yra vertinamos griež-
tai, nors ir ne visuomet palankiai.
Todėl buvo tikrai malonu skaityti
kovo mėnesio „Opera News” žurnale
Ken Benson straipsnį „The Impor-
tance of  Being Edgardo”, kuriame
autorius vertina Donizetti operoje
„Lucia di Lammer moor” Edgardo
vaidmenį dainavusius tenorus. Ypač
sakinį apie iškilų Lietuvos tenorą
Virgilijų Noreiką: „I’d like to offer a
nod to the version by Lithuanian
tenor Virgilius Noreika (born 1935),
whose clean, brilliant sound surely
would have earned him a more pro-
minent international name had his
career not coincided with the rest-
ricted travel of  the Soviet era.” Gra-
žus, nors ir labai pavėluotas pripa-
žinimas.

Vytautas Matulionis
Cleveland�Heights,�OH

TęsKiME PRAdėTą
,,MARgUTis ii” ATgAiviniMo

AKciJą
Viltis ir darbai, siekiant užsi-

brėžto tikslo, visuomet ramina ir
guodžia mus. Tikėkime, kad lietu-
viškas radijas „Margutis II”, šiek
tiek pailsėjęs, vėl prabils ir pra džiu -

gins mus visus.
Radijo laidų „Margutis II” ko -

miteto pirmininko pareigos yra pati-
kėtos laidų vedėjai Miglei Tau ragy-
tei, kuri su Marija Remiene jau apta-
rė visas galimybes dėl „Mar gutis II”
laidų tęstinumo, užpildė dokumentus
dėl paramos kreipimosi į  Illinois vals-
tijoje esančias organizacijas, remian-
čias kultūrinę veiklą. Komiteto no-
ras: įsikurti ir perduoti laidas per
stipresnę radijo stotį, kad galėtų gir-
dėti tolimesnių apylinkių lietuviai.

Kreipimasis į Lietuvių Fondą ir
surinktų 350 žmonių parašai skatina
ir kitus tolimesnių miestų ir apylin -
kių lietuvius tęsti šią akciją, rinkti
parašus ir kreiptis į LF dėl finan si-
nės paramos, kad vaka rais gir dėtu-
me radijo laidą lietuvių kalba.

Mieli tautiečiai, su pasiūlymais
ir patarimais dėl radijo laidų  „Mar -
gutis II” tęstinumo galite kreiptis į
komi teto pirmininkę M. Tauragytę
tel. 312-719-3116 penktadieniais nuo 6
iki 9 val. vakaro. Tikėkime ateitimi!

Jonė Bobinienė,
Aldona Bikulčienė

Cicero,�IL

KAs TAs TRAKYs?

2011 m. kovo 8 d. Dalia Cidzikaitė
„Drauge” rašo apie lietuvių eku-
meni nes pamaldas. Apie tarpreliginį
tole rantiškumą lietuviuose įdomu ir
ma lonu skaityti, bet ne apie tai
dabar. Vienoje straipsnio nuotrauko-

je ma to mas „A. Trakys” patraukė
mano dėmesį. Negalėjau prisiminti,
kas tas, rodos, pažįstamas asmuo.
Paga liau prisiminiau, kad tai ne kas
kitas, kaip kunigas Ansas Trakis,
kurį pa žinau, kai prieš daug metų
atvykęs į šį kraštą trumpam lankiau
jo bažny čią.

Mažlietuviai asmeninius vardus
neretai mėgsta kirčiuoti pirmame
skiemenyje (turbūt dėl latvių kalbos
įtakos senovėje). Pavyzdžiui, sako ne
Skėrys, bet Skėris, ne Brinkys, bet
Brinkis, ne Dumpys, bet Dumpis, ne
Trakys, bet Trakis (kirtis krenta ant
pajuodintos raidės). Tiesa, tai yra
tarmiškas kirčiavimas, dabartinėje
kalboje pakeistas ir daugiau nebevar-
tojamas. Trakis, matyt, yra išimtis,
būtent tarmiškai kirčiuota pavardė
dar yra išsilaikiusi šių laikų lietuvių
kalboje.

Jurgis Lukaitis
Peoria,�IL

JAU  diEvAs MoKėJo 
LiETUvių KALbą

Prieš kurį laiką prašiau skaityto-
jų parašyti žodžius su galūne -is, bet
tik moteriškos giminės, nes tokių
žodžių pati žinojau tik daugiau nei
tuziną. Mano nustebimui susidomėji-
mas tokiu pasiūlymu buvo didelis.
Viena atsiuntė daugiau nei dvide-
šimt, kita pranešė, kad negalėjo
užmigti, kol neprisiminė žodžių,
kuriuos tik užrašiusi vidurnaktį

galėjo užmigti. Viena „Draugo” skai-
tytoja atsiuntė tik du žodžius, ir tie
man buvo nežinomi ir niekieno iki
tol nepaminėti. Vienas atsiuntė net
retai girdėtų žodžių. Ačiū visiems,
praturtinusiems mano lietuvių kal-
bos žodyną 63 naujais moteriškos
giminės žodžiais su galūne -is. 

Įdomus buvo vienas elektroninis
laiškelis, kurį noriu pacituoti. „Esu
čia gimęs ir augęs. Su tėvais, gimi-
nėmis kalbėjome ir kalbamės lietu-
viškai. Lankiau ir baigiau lituanis-
tines mokyklas šeštadieniais. Norė-
čiau paklausti, kodėl Dievas, sukur-
damas moterį iš Adomo šonkaulio,
jai įdėjo vyriškos giminės dalis ir jas
pavadino moteriška gimine? Jai davė
akis, kad matytų, ausis, kad girdėtų,
nosį, kad užuostų, širdį, kad mylėtų,
ir tulžį, kad neapkęstų.”

Norėdama „įgnybti” jam, už-
klausiau – juk tas pačias dalis turi ir
vyrai, koks skirtumas? Atsakymas –
„Tas pačias dalis turi ir vyrai, bet
pradžioje jie buvo vyriškos giminės.
Tik sukūręs moterį Dievas tas dalis
pavadino moteriška gimine. O kad
skirtųsi vyras nuo moters, Dievas
Adomui pridėjo Adomo obuolį. Kai
vyras valgo obuolį – jis yra vyriškos
giminės daiktavardis, o obuolio sėk-
los yra moteriškos giminės, kurios,
patekusios į žemę, išaugina obelį – ji
yra moteriškos giminės, kuri užaugi-
na obuolius ir taip tęsiasi.” Taigi jau
Dievas mokėjo lietuvių kalbą.

Eugenija Barškėtienė
Downers�Grove,�IL
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Elizabeth,�NJ

Nepriklausomybės šventėje –
choristų ir šokėjų šurmulys

Nors tiek šeštadienį prieš vasa -
rio 27-ąją, tiek pirmadienį po
Lietu vos Nepriklausomybės

šventės Eliza beth, NJ beveik visoje
Rytų pakrantėje stipriai lijo, minėji-
mo dieną oras šioje istoriškai gausiai
įvairių kartų lietuvių apgyvendinto-
je vietovėje buvo puikus.

Šv. Mišias 11 val. ryto neseniai
naujo pastato šimtmetį atžymėjusio-
je lietuvių įkurtoje Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje aukojo kun. Danielius
Sta niškis iš Šv. Simono Apaštalo pa-
rapijos Green Pond, NJ. Po jų senu-
tėlėje Šv. Petro ir Povilo parapijos sa-
lėje rinkosi svečiai iš arti ir toli kar-
tu atšvęsti Lietuvos nepriklausomy-
bės šventę bei pasidžiaugti Cleve-
land, New York ir New Jersey jauni-
mo skambios dainos ir trankaus šo-
kio aidais, pasivaišinti šeimininkės
Va lės Ivanauskienės paruoštais tra-
dici niais mūsų tautos virtuvės pa-
tieka lais. Oficialią dalį pradėjusi
Eugenija Misevičienė palaiminimui
pakvietė kun. Staniškį. Po to susi-
rinkusius pasveikino JAV LB Eliza-
beth-NJ apy linkės pirmininkas Lau-
rynas R. Mi sevičius, trumpam žo-
džiui pakvietęs iš Baltimore į ,,Sodų
valstiją” atkelia vusį žinomą lietuvių-
lenkų kilmės muziką dr. Charles
Borowsky.

Nors pagrindiniu šventės prele-
gentu turėjęs būti LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavi -
lionis ir negalėjo atvykti į Elizabeth,
aukščiausio rango Lietuvos diploma-

tui puikiai atstovavo jo pavaduotojas
Simonas Šatūnas ir kartu su juo
atvykęs konsulas Marius Atroška.
Aukas JAV Lietuvių Bendruomenės
darbams paremti rinko šios apy -
linkės iždininkas Rimas Bitėnas, o
Lietuvių Fondo kasmetinės paramos
čekius abiejų New Jersey valstijoje
įsteigtų lituanistinių mokyklų atsto -
vėms įteikė LF įgaliotinis Žilvinas
Bublis. 

Tikrą šurmulį sukėlė meninę
šventės programą atlikę dr. V. Ku -
dirkos lituanistinės mokyklos auklė-
tiniai (vad. Lilija Lazebnik), Šv. Petro
ir Povilo parapijos vaikų choras
,,Var pelis” ir jungtinis New York/
New Jersey ,,Vėjo” jaunimo cho ras
(abiejų vad. Birutė Mockienė). Bet
labiausiai svečius savo jaunatviška
energija ir kūrybingumu nustebino 7
valandų kelionės autobusu nepa būgę
mūsų tautiečiai iš Cleveland, OH –
,,Naujosios intrigos” choras (vad.
Saulius Kliorys) ir tautinių šokių
grupė ,,Švyturys” (vad. Auš rinė Šir-
vinskienė). Jų pasirodymu sužavėti
New Jersey lietuviai, kaip ir patys
dainorėliai bei šokėjai, labai dėkingi
lietuvių kredito koopera tyvui ,,Tau-
pa” iš Ohio valstijos ir Vaclovo bei
Irenos Venslovų fondui, o taip pat
šios kelionės sumanytojai NY/NJ lie-
tuvių meninei vadovei Bi rutei Moc-
kienei. 

New Jersey taria iki pasimatymo
Ohio lietuvių ,,sostinei” Cleveland, į
kurį su atsakomuoju ap silankymu š.
m. balandžio mėn. ruošiasi B. Moc-
kienės vadovaujami choristai.

Svečias – LR ambasadoriaus JAV ir Meksikai Ž. Pavi lionio pavaduotojas Simonas Šatū-
nas.

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Cleveland,�OH

Vasario 16-oji

Šių metų Lietuvos nepriklauso-
mybės šventė Cleveland mieste
prasidėjo vasa rio 16-ąją Lietu-

vos Respublikos vėliavos pakėlimu
Ohio sostinės Columbus kapitolijaus
aikš tėje. Vėliavą pakeliant dalyvavo
Andrius Stankus, Ohio gubernato-
riaus John Kasich atstovė Lynn Ste-
vens, LR garbės generalinė konsulė
Ingrida Bublienė, LB Ohio apygardos
vicepirmininkas dr. Vikto ras Stan-
kus ir Cleveland LB apy lin kės pirmi-
ninkas Algis Gudėnas. Ap lan kyta ir
Cleveland miesto rotušė, virš kurios
plevėsavo Lietuvos tris palvė.

Prie laisvės paminklo Šv. Kazi -
miero parapijos aikštėje vasario 20
d., sekmadienį, susirinko Cleveland
or ganizacijų atstovai pakelti Lietu-
vos vėliavą ir padėti vainiką žuvu-
siems už Lietuvos laisvę. Po to su vė-
liavomis žygiavo į bažnyčią dalyvauti
iškil mingose Vasario 16-osios šv. Mi-
šiose, ku rias atnašavo klebonas Jo-
seph Ba cevice, giedojo ,,Exultate”
choras (di rigavo choro vadovė, mu-
zikė Rita Kliorie nė).

Pagrindinis minėjimas

Pagrindinis Vasario 16-osios mi-
nėjimas įvyko šeštadienį, vasario 26
d., Šv. Kazimiero parapijos auditori-
joje. Šventę atidarė LB apylinkės pir-
mi ninkas A. Gudėnas. Solistė Virgi -
nija Muliolienė sugiedojo JAV ir Lie -
tuvos himnus. Invokaciją abiem kal -
bomis sukalbėjo klebonas J. Bacevi -
ce.

Dr. V. Stankus pristatė gerbia-
mus svečius bei perskaitė prokla-
macijas ir sveikinimus. Taip pat pris-
tatė minėjime dalyvaujantį Cleve -
land Latvian Association pirmininką
Kalvis Kampe. Į sceną jis pakvietė
JAV senatoriaus Rob Portman (JAV
senatoriaus George Voinovich įpėdi-
nį) atstovą George Brown perskaityti
senatoriaus sveikinimą; JAV Kong-
reso nario Dennis Kucinich atstovą
Mi chael Patterson pristatyti Vasario
16-osios proga parašytą rezoliuciją,
išspausdintą JAV Atstovų rūmų Con-
gressional Record vasario 17 d. ir
Michael Polensek, Cleveland miesto
tarybos narį, įteikti Cleveland City

Council proklamaciją.
Šios trys proklamacijos kartu su

Cle veland mero Frank Jackson prok-
lamacija, Ohio gubernatoriaus John
Kasich ir LR prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės sveikinimais buvo iš-
spausdintos programoje.

LR garbės gen. konsulė I.  Bub-
lienė pasveikino susirinkusius ir pa-
linkėjo gražios šventės.

Dr. A. Idzelio paskaita

Prelegentas dr. Augustinas Idze -
lis, istorikas, advokatas, dabartinis
Lituanistikos studijų ir tyrimo cen-
tro pirmininkas, kaip paskaitininkas
dalyvavęs mokslinėse konferenci-
jose, rašantis istorinėmis temomis,
pasida lijo svariomis žiniomis apie
lietuvių tautos laisvės kovą. Lietuva,
Stalin-Hitler, nacių-sovietų, pakto
(taip dažnai JAV vadinamu, o ne Mo -
lotov-Ribbentrop) – suokalbio per-
duota sovietų kontrolei ir jų okupuo-
ta 1940 m., išgyveno dar vieną, pasku-
tinę bendrą suokalbinin kų agresiją
prieš 1941 metus. Vokiečių sau gu-
mas, užuodęs, kad lietuviai planuoja
sukilimą prieš sovietus 1941 metais

su centru Vilniuje, perdavė žinią oku-
puotos Lietuvos sovietų NKGB šta-
bui.  Sovietai nacių pateiktų žinių
dėka  likvidavo lietuvių sukilimo šta -
bą Vilniuje 1941 metais tarp gegužės
22 d. ir birželio 22 d., bet nesusekė
atsargi nio štabo Kaune, kuris per
užimtą ,,Kau no radiją” 1941 m.  birže-
lio 23 d. paskelbė  apie atsta tomą Lie-
tuvos nepriklausomybę. Taip prasi-
dėjo  rezistencija prieš atkeliaujan-
čius vokie čius, vėliau – prieš grįžu-
sius sovie tus, kol laisvė buvo pasiek-
ta 1990 m. ko vo 11 d.

E. Minkštimo koncertas

Meninę programą atliko pianis -
tas Edvinas Minkštimas, vienas iš
pirmaujančių Europos jaunų pianis -
tų su plačiu repertuaru, puikia tech-
nika ir muzikine raiška. Jis sėkmin-
gai  koncertuoja Europoje ir Šiaurės
Ame rikoje. E. Minkštimas studijavo
J. Naujalio muzikos mokykloje, Lie -
tuvos Muzikos akademijoje, Naciona -
linėje Paryžiaus konservatorijoje,
šiuo metu yra           Nukelta į 5 psl.

NOMEDA VUČIANSKIENĖ
DR. VIKTORAS STANKUS

Meninę šventės programą atliko dr. V. Ku dirkos lituanistinės mokyklos auklėtiniai (vad.
Lilija Lazebnik).

Lietuvos vėliavos pakėlimas Ohio sostinės Columbus kapitolijaus aikštėje. Iš kairės:
Andrius Stankus, gu bernatoriaus John Kasich atstovė Lynn Stevens, LR generalinė gar-
bės kon sulė Ingrida Bublienė, LB Ohio apygardos vicepirmininkas dr. Vikto ras Stan-
kus, Cleveland LB apylinkės pir mininkas Algis Gudėnas.      
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Trečiadienių popietės vyksta
kiekvieną trečiadienį (su labai reto-
mis išimtimis) 2 val. p. p. Vyresniųjų
lietuvių centre „Sekly čioje” (2711 W.
71st Street, Chicago, IL 60629, tel. 773-
476-2655). Tų popiečių lankytojai ren-
kasi, nesvarbu, koks oras – ar snigtų,
ar lytų, ar saulė kaitintų.

Ateina jie, nes nori išgirsti kal-
bėtojų įvairiomis temomis, pamatyti
įdomių programų ekrane – ar tai bū -
tų tiesioginis perdavimas internetu
iš Lietuvos, ar filmai, vaizdajuostės
ir, žinoma, pa bendrauti su draugais
ir pažįstamais.

Tas popietes veda ir programas
paruošia Juozas Polikaitis, už ką tre-

čiadienių popiečių lankytojai yra
jam dėkingi.

Kompiuterinės technikos ir J.
Polikaičio žodinių pranešimų dėka
lankytojai ne tik atšvenčia visas
svarbias Lietuvos šventes ir sukak-
tis, bet yra supažindinami su svar-
biausiais įvykiais čia ir Lietuvoje.
Pvz., LR pre zidentės Dalios Grybaus-
kaitės inauguracija, Dainų švente,
Tūks tantme čio minėjimu, preziden-
to Algirdo M. Bra zausko laidotu-
vėmis, Ateiti ninkų federacijos šimt-
mečio švente ir dau geliu kitų rengi-
nių, švenčių, minėji mų. O paskutinis
vasario 23 dieną buvo gilų įspūdį
palikusios iškilaus Lie tuvos poeto
Justino Marcinkevičiaus laidotuvės.
Minių minios žmonių iš visos Lie-
tuvos pėsčiomis per sniego pūgą ly-
dėjo poetą į jo paskutinę poilsio vie-
tą. 

Vyresnieji laukia tų po piečių ne
vien tik dėl gerų programų, bet ir dėl
noro pabūti, pakalbėti, pa bendrauti
su kitais žmonėmis, pasivaišinti ska-
niu restorano „Seklyčia” maistu. O
tas pabendravimas žmogaus sveika -
tai yra labai reikalingas. Taip pata-
ria ir daktarai, nes sėdėti namuose
vie nišam ir užsidariusiam yra tie-
siog nesveika.

Artėjant šiltesniems orams, tiki -
mės, kad ir daugiau ateinančių ar at -
važiuojančių į šias popietes atsiras,
nes jos duoda peno ir sielai, ir kūnui.

Aldona Šmulkštienė – trečiadie-
nio popiečių ,,Seklyčioje” lankytoja.

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Trečiadienio popiečių lankytojai.J. Polikaitis Vyresniųjų lietuvių centre.

Chicago,�IL

Trečiadienių popietės
,,Seklyčioje”

Vasario 16-oji
Atkelta iš 4 psl.    The Juilliard
School New York studentas. Būda-
mas 24 amžiaus, jis jau bu vo 9 tarp-
tautinių pianistų konkursų laure-
atas, daugelio stipendijų bei pre mijų
laimėtojas.

Klausytojus lietuvis pavergė atli -
kimo grakštumu, orumu, virtuozine
technika,  taiklia energija. Jis pagro-
jo F. Mendelssohn, F. Chopin, J.
Brahms, A. Piazolla ir F. Liszt kūri-
nius.

Prisimintas poetas 
J. Marcinkevičius

Po koncerto apylinkės vicepir -

mininkė kultūriniams reikalams No -
meda Vučianienė pakvietė į sceną
Lietuvių Fondo atstovę Dalią Puško -
rienę įteikti LF paramą švietimui.
Če kis buvo įteiktas Aušros aukštes-
nės lituanistinės mokyklos vedėjai
Vi dai Bučmienei ir Šv. Kazimiero li -
tuanistinės mokyklos vedėjai Aidai
Bublytei O’Meara.

Buvo padėkota apylinkės valdy-
bos nariams, kun. J. Bacevice, lie -
tuvių radijo programai ,,Šiauri nis
krantas”, Rimvydui Čepuliui, muz.
Ritai Kliorienei, Algirdui Mu lio liui
ir Greg Priddy, Virginijai Motie jū -
nienei, Jurgai Dicevičienei, Gajai
Milevičienei, Rasai ir Vincui Taraš-
koms ir dr. Zitai Maščinskienei. Į sce-
ną pakvietus minėjimo pre legentą ir
pianistą, jiems buvo įteiktos gėlės.

N.  Vučianienė  tarė žodį apie Va -
sa rio 16-ąją, apie į amžinybę iškelia-
vusį ,,Mindaugo”, ,,Katedros” ir
,,Mažvy do” autorių, garsų lietuvių
rašytoją, poetą, dramaturgą Justiną
Marcinke vi čių. Scenoje buvo parody-
tos skaidrės iš poeto gyvenimo. N.
Vučianienė sakė, jog J. Marcinkevi-
čius, kaip ir tą pačią dieną Amži -
nybėn iškeliavęs dr. Jonas Basanavi -
čius, norėjo lietuvių tautai pabrėžti
Va sario 16-tos svarbą. Su tokiomis
min timis visi minėjimo dalyviai ėjo į
vaišių salę, kur dalijosi šventės
įspūdžiais.

Nomeda Vučianienė – Cleveland
LB apylinkės vicepirmininkė kultūri-
niams reikalams.

Dr. Viktoras Stankus – LB Ohio
apygardos vicepirmininkas.

Meninės programos atlikėjas pia nistas
Edvinas Minkštimas.    VV..  SSttaannkkaauuss  nuotr.

Atkelta iš 2 psl.      apjungia lietu-
vius ir lenkus. Nors Lietuva yra ne-
priklausoma jau 20 metų, vasario
pradžioje pasirodę ES Žmogaus tei-
sių agentūros tyrimai rodė, kad net
42 proc. Lietuvos tautinių mažumų
atstovų nurodo nepakankamai gerai
mokantys lietuviškai. Manyčiau, kad
didesnę dalį sudaro lenkai. Netinka-
mas kalbos mokėjimas ne tik mažina
šių žmonių galimybes rasti gerą dar-
bą, bet ir aktyviai dalyvauti šalies
kultūriniame bei politiniame gyve-
nime. Ragindamas neįleisti lietuvių
kalbos į lenkiškas mokyklas, R. Si-
korski stengiasi pakirsti pastangas
kurti visus piliečius jungiančią pi-
lietinę bendruomenę. Jis priešinasi
ne nutautinimui (tam reikėtų prie-
šintis), bet įsiliejimui, didesniam tar-
pusavio supratimui. O tuo jis prieši-
nasi ir kertinei ES vertybei.

Kelios pamokos lietuvių kalba
nepakirs lenkų mažumos tautinės
tapatybės, veikiausiai net sustiprins
lenkų bendruomenę. Dabar daugelis
lenkų jaunuolių studijuoja Lenkijos
universitetuose ir ten randa darbą.
Dėl to nukenčia ne tik Lietuva, bet ir
vietos lenkų bendruomenė, kuri ne-
tenka gabiausių ir šviesiausių savo
vaikų. Lietuviai nėra nekalti. Kai ku-
rie superpatriotai dar laiko lenkus
atėjūnais arba nutautėjusiais lietu-
viais, gal net viliasi juos sulietuvinti.
Bet tai bergždžios viltys. Nepasiseks
lenkų nutautinti, kaip sovietams ne-
pasisekė surusinti lietuvių. Klaida
lenkus laikyti priešais, o pagrįstų jų
reikalavimų tenkinimą – pataika-

vimu. Nesuprantu, kodėl lenkų rajo-
nuose negalima gatvių pavadinimų
rašyti abiem kalbomis, juolab kad
Vilniuje nuorodos į turistinius objek-
tus rašomos ir anglų kalba. Seniai
lenkams reikėjo suteikti teisę oficia-
liuose dokumentuose rašyti savo pa-
vardes tokias, kokios jos yra. Kodėl
prievarta sulietuvinti pavardę žmo-
gaus, kuris to nenori?

Bet pavardžių rašymas pase ir
gatvių pavadinimai neturėtų būti
sureikšminti. Tai opūs, bet vis dėlto
šalutiniai klausimai. Kosmetika, o
ne esmė. R. Sikorski teisingai pažy-
mėjo, kad tautinei mažumai labiau-
siai rūpi užtikrinti teisę į savo tapa-
tybę ir kultūrą. Lenkų mažumos tei-
sės šioje srityje atitinka aukščiau-
sius ES reikalavimus, o Lietuva yra
vienintelė valstybė už Lenkijos ribų,
kurioje lenkiškai galima įgyti visą
išsilavinimą – pradedant pradiniu ir
baigiant aukštuoju. Numatyti įstaty-
mo pakeitimai nesukels pavojų lenkų
tapatybei, kultūrai, ir švietimui, bet
padarys lenkus geresniais Lietuvos
piliečiais bei europiečiais.

Delfi.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir centri-
nių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

R. Sikorski gyvena praeities 
dvasia
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Faustas Strolia (1931 m. vasario
28 d. Tauragėje), smuiki nin-
kas, vargonininkas, chorvedys,

pedagogas, kompozitorius neseniai
pažymėjo savo aštuoniasdešimtme tį.
Ta proga Maestro buvo sveiki na mas
ir Lietu voje.

Nors jau prabėgo daugiau nei du
lietuvių tautos Atgimimo de šimt-
mečiai, negalime pasa kyti, kad Lie-
tuva suvokia ir gerai pažįsta išeiviją.
Manau, kad dar daug žmo nių, net
dirbančių archyvuose ar susiję su
išeivijos veiklos tyri nėjimu neretai
nustemba pa matę, kokius turtus iš-
saugojo ir šiandien kuria išeivijoje
gyvenantys žmo nės. Vienas tokių
žmonių, daug dirbęs ir dabar dar dir-
bantis išeivijos lietuviškosios kultū-
ros labui, yra ir F. Strolia. 

Neseniai Maestro viešėjo Klaipė-
doje, kur dvi dienas vyko jo 80-mečiui
skirti renginiai.  Kovo 1 d.  F. Strolia
su žmona Terese lankėsi Nacionali-
nės bibliotekos Muzikos skyriuje, do-
mėjosi savo brolio Vy tauto Strolios
plokštelių rinkiniu, kurį šis švie-
saus atminimo muzi kas perdavė sau-
goti Lietuvai, tvar kymu bei sklaida.

Svečiai susipažino su V. Stro lios
dovanotų plokštelių bibliog rafiniu
aprašu Nacionalinės bibliotekos
elektroniniame bei LIBIS kataloguo-
se, jų saugojimu Muzikos skyriaus
Garso ir vaizdo dokumentų archyve,
plokštelių skaitmeninimo darbais
vykdant projektą „Vir tualios elek-
troninio paveldo sistemos (VEPS)
plėtra” bei tolesne jų sklaida virtu-
alioje elektroninio paveldo sistemoje
ir tinklalapyje www.epaveldas.lt.

Tai nebe pirmas jo apsilankymas
tėvynėje. F. Strolia – 1994-jų ir 1998-jų,

Pirmosios ir Antrosios pa saulio lie-
tuvių dainų švenčių dirigentas, daly-
vavęs šventėje su tada jo vadovauja-
mu Čikagos „Lie tuvos vyčių” choru.
2006 m. Maestro buvo surengęs auto-
rinį koncertą 75-mečio proga Vilniuje
ir buvo apdovanotas ordinu „Už nuo-
pelnus Lietuvai” Karininko Kryžiu-
mi. 

Kovo 1 d. Stasio Šimkaus konser-
vatorijos salėje vyko koncertas ir F.
Strolios  bei jį lydinčių asmenų susi-
tikimas su bendruomene, o tos dienos
vakare buvo aukojamos šv. Mišios
kompozitoriaus Juozo Stro lios atmi-
nimui Kristaus Karaliaus bažnyčio-
je. Mišiose  dalyvavo S. Šimkaus kon-
servatorijos choras ir solistai, var-
gonavo Živilė Čapienė.

Kovo 2 d. Klaipėdos universiteto
bibliotekoje buvo iškil mingai atida-
rytas Išeivijos kultū ros ir me no ar-
chyvas.  Jo pasididžiavimas – Juozo,

Fausto Strolios 80-metis paminėtas Lietuvoje

Faustas Strolia su žmona Terese Šv. Kazimiero bažnyčioje.
RRaammuunnėėss  KKuubbiilliiūūttėėss nuotr.

Vytauto ir Fausto Strolių su kaupta
muzikos leidinių ir doku men tų rin-
kiniai, padovanoti Klai pėdos univer-
sitetui. Nuo 1956-ųjų Čikagoje gyve-
nantis F. Stro lia džiau gėsi galėdamas
asme niškai ją pristatyti klaipėdie-
čiams.

Tos dienos vakare muzikos mylė-
tojai rinkosi į  jubiliejinį va ka rą-kon-
certą maest ro F. Strolios 80-mečiui
Klaipėdos universiteto Menų fakulte-
to koncertų salėje. Vakare dalyvavo F.
Strolia su šeima, chorai „Aukuras”,
„Canta re”, Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto merginų choro studi-
ja. Vakarą vedė muzikologė prof. dr.
Danutė Petrauskaitė, padėjusi daug
pastangų, kad šioji muzikų dinastijos
rinkiniai pasiektų Lie tuvą ir Klaipė-
dą. Profesorės žo džiais, tas kelias
nebuvo nei trum pas, nei lengvas. Pir-
mą kartą V. Strolios namuose New
Jersey jai teko pabuvoti dar 1991-ųjų
pabaigoje. D. Petrauskaitė buvo vie-
na iš ne daugelio, kuriai buvo pasiū-
lyta su sipažinti su garsiaisiai rinki-

niais. „Joje – knygos, natos, žurnalai,
laikraščiai, dokumentai, laiškai,
nuotraukos, senieji garso voleliai,
Vinilinės ir kompaktinės plokš te lės,
koncertų progra mėlės. Visa tai
atspindi lietuvių muzikinę veiklą
visame pasaulyje, ypač Amerikoje, ir
yra vienas didžiausių tokio tipo rinki-
nių”, – dalijosi įspūdžiais profesorė.

Bet tik 2009-aisiais Klaipėdos
universitetui skirta šios kolekcijos
dalis pasiekė uostamiestį. „Turint
omenyje Muzikologijos institute
esančią dar ir kitą išeivijos muzikų
medžiagą, galima drąsiai tvirtinti,
kad Klaipėdos universitetas palaip s -
niui tampa didžiausiu lietuvių egzo-
do muzikinės kultūros vertybių kau-
pimo ir tyrinėjimo centru”, – džiau-
gėsi D. Petrauskaitė.

Susitikimai vyko ir Maestro gim-
tajame mieste Tauragėje, kur F. Stro-
lia praleido vaikystę. Tauragės kraš-
tas yra išauginęs nemažai talentin-
gų, puikių asme nybių, iš garsinu sių
ne tik savo gimtinę, bet ir Lietuvą.
Taura giečiai gausiai rinkosi į ju -
biliejinį vakarą-koncertą, rengtą
Tau ragės muzikos mo kykloje. Pilnu-
tėlėje muzikos mo kyklos salėje vos
tilpo norintieji pagerbti ži nomą kul-
tūros veikėją, paklausyti jo prisimi-
nimų, pasakojimų apie savo veiklą,
artimuosius. Šiltai sutiktas Maestro
pirmiausia buvo pakviestas paklau-

syti instrumentinio ansamblio  (va-
dovė G. Červinskienė) grojimo ir mo-
kyklos folklorinio ansamblio (vadovė
L. Rudienė) atliekamų nuo taikingų
dainų. 

Susitikimo metu vardinti ju bi-
lia to pasiekimai, gausūs apdova no-
jimai, perduoti tauragiškių lin kė-
jimai, dovanotos gėlės ir nuo širdžiai
dėkota už gimtojo krašto garsinimą, į
Lietuvą atvežtus gra žius kūrinius ir
koncertus. Taura gės viešoji bibliote-
ka ir rajono mu zikos mokykla suruo -
šė parodą, skirtą šiai datai pami nėti,
o pats sukaktuvininkas noriai dali-
josi prisiminimais, šiltai kal bėjo apie
Tauragę – jo gimtąjį miestą, šeimą,
žmones, kuriuos sutiko ir su ku riais
dirbo. ,,Su gera humoro doze F.
Strolia pasakojo apie savo tėvus, bro-
lius, gyvenimą pokario Vokie tijoje,
savo veiklą gyvenant Jungti nėse
Amerikos Valstijose, darbą su lietu-
vių išeivijos chorais ir amerikietiš-
kose mokyklose”, – ra šoma ,,Taura-
giškių balse”.

Ir nors pats F. Strolia jau grįžo į
Čikagą, renginiai, skirti jo su kakčiai
paminėti Lietuvoje dar nesi baigė.
Balandžio 20 d. Stasio Vainiūno na-
muose XIII tarptautinis muzikos fes-
tivalis ,,Sugrįži mai” rengia Fausto
Strolios kūrybos vakarą, kuriame
dalyvaus  Auš ra Liutkutė (sopranas),
Sandra Lebrikaitė (mecosopranas),
Petras Kunca (smuikas), Birutė
Asevi čiūtė (fortepijonas), Vaclovas
Juod pusis (muzikologas). Progra-
moje skambės Fausto Strolios ir
Juozo Strolios kūriniai.

Puiku, kad F. Strolios įgimtas
pareigingumas, inteligencija, dė me -
sys kolegoms išeivijoje atkreipė
daugelio kultūrinių, muzikinių orga-
nizacijų – Amerikos ir Kana dos lietu-
vių tradicinių dainų, šo kių švenčių
rengėjų, Lietuvių katalikų vargoni-
ninkų sąjungos vado vybės, visos
Šiaurės Amerikos lie tuvių muzikos
sąjungos centro valdybos – dėmesį.
Tokį jį pažįstame ir mes, čikagiečiai,
eiliniai muzikos mėgėjai. F. Strolia,
atsigavęs po jį 2009 metais ištikusios
ligos ir šiomis dienomis nerimsta be
darbo – redaguoja „Mu zikos ži nias”,
lankosi koncertuose, rašo į lietu-
višką spaudą. Sveikindami Maestro
su gražia sukaktimi ,,Draugo” skai-
tytojų vardu linkime jam geros svei-
katos ir ilgiausių metų.

Vakaro, skirto Fausto Strolios sukakčiai paminėti, akimirka Tauragėje
wwwwww..ttvvkk..lltt nuotr.

Faustas Strolia Tauragėje.
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Maskva (BNS) – JAV gynybos
sekretorius Robert Gates atvyko į Ru-
siją. Jis labai gerai įvertino bendra-
darbiavimo su Rusija dėl daugelio
tarptautinių problemų lygį. Rusijoje
JAV gynybos sekretorius R. Gates pa-
ragino Maskvą išnagrinėti galimybę
dalyvauti tarptautinėse karinėse ko-
alicijose. 

R. Gates pavadino svarbiu veiks-
niu tai, kad nors Rusija turi savo abe-
jonių, ji nevetavo 1973-čiosios Jung-
tinių Tautų Saugumo Tarybos rezo-
liucijos dėl Libijos.

Pentagono vadovas taip pat pa-
vadino ,,labai svarbiu” bendradar-
biavimą su Rusija vykdant JT Sau-
gumo Tarybos rezoliuciją dėl Šiaurės
Korėjos ir Irano. ,,Rusija yra Šiaurės
skirstomojo tinklo dalis, kuri remia
mūsų operacijas Afganistane”, – pri-
minė jis. Iki šio laiko per Rusiją buvo
pergabenta 30,000 talpų su kroviniais
koalicijos armijai, ir ,,Rusijos norą
dirbti su mumis galima pavadinti
ypatingu”, – pareiškė R. Gates.

Jis pavadino svarbiomis bendra-
darbiavimo su Rusija dalimis pasi-
priešinimą terorizmui ir kovą su nar-
kotikų platinimu. Lygindamas Wa-
shington santykius su Maskva ir su
Britanija, Prancūzija, Kanada, R. Ga-
tes pažymėjo, kad JAV ,,eina prie to-
kių santykių ir su Rusija”.

,,Mes prie to dar nepriėjome, bet
santykiai su Rusija ne tokie trapūs,
kaip buvo prieš 30 metų”, – sakė jis.
,,Iš dalies šitai paaiškinama tuo, kad
per pastaruosius trejus metus šalys
brangino santykius ir palaikė gerus
tarpusavio ryšius”, – paaiškino Pen-
tagono vadovas.

,,Įsiveržimas į Gruziją buvo dvi-
šalių santykių problema, esant Geor-
ge W. Bush administracijai, ir B. Oba-
ma administracijos darbo pradžioje,
bet dėl to mes nenuslydome nuo bė-
gių kitais dvišalių santykių klausi-
mais”, – pareiškė R. Gates. Jis taip
pat pareiškė nuomonę, kad strateginį
dialogą, kurį JAV palaiko su Rusija,
dėl Kinijos galima apibūdinti kaip
esantį pradiniame etape.

Rusijoje JAV gynybos sekreto-
rius R. Gates paragino Maskvą iš-
nagrinėti galimybę dalyvauti tarp-
tautinėse karinėse koalicijose. Tai jis
pareiškė per susitikimą su A. Kuzne-
cov karinės jūrų akademijos Sankt
Peterburge klausytojais. 

R. Gates taip pat vylėsi, kad Ru-
sija ir JAV sugebės pasiekti suprati-
mą dėl priešraketinės gynybos siste-
mos Europoje. Be to, Pentagonas va-
dovas pasiūlė, kad Rusija ir JAV su-
rengtų bendrus karinius mokymus
gaivalinių nelaimių padarinių tvar-
kymo tema.

Pakeistas sprendimas dėl Nukryžiuotojo mokyklose

Tikimasi, kad Japonijai pavyks  
išspręsti branduolinę krizę

Vatikanas (BNS) – Vatikanas
,,istoriniu” pavadino Europos žmo-
gaus teisių teismo sprendimą, jog
Nukryžiuotojo rodymas Italijos mo-
kyklose nepažeidžia kitų religijų ti-
kinčiųjų teises. Šis Italijai palankus
sprendimas atspindi ir Lietuvos nuo-
statą, kuri į bylą įstojo trečiąja šalimi. 

Teismo Didžioji kolegija pakeitė
ankstesnį sprendimą ir paskelbė, kad
Nukryžiuotasis klasėse Italijos mo-
kyklose nepažeidė katalikybės neiš-
pažįstančių žmonių teisių. Teismas
nurodė neradęs įrodymų, kad tokio
religinio simbolio rodymas paveiktų
moksleivius. 

Vilnius (ELTA) – Nuo šiol siun-
toms, siunčiamoms į Jungtines Ame-
rikos Valstijas, nebebus taikomi su-
griežtinti saugumo reikalavimai, ku-
rie buvo įvesti nuo praėjusių metų
gruodžio 21 dienos. 

,,Dar praėjusiais metais JAV
įvesti saugumo reikalavimai sukėlė
nepatogumų gyventojams. Sunkes-
nės nei pusės kilogramo siuntos bu-
vo atidžiau apžiūrimos, jos daug vė-
liau pasiekdavo gavėjus nei mažes-
nės siuntos. Dėl šių reikalavimų paš-
to tarnyba vėlavo pristatyti ir nema-
žai šventinių siuntų”, – teigė Lietu-
vos paštas Pašto operacijų tarnybos

direktorius Tomas Jackevičius. 
Pagal JAV administracijos pa-

teiktus reikalavimus, daugiau nei 500
gramų sveriančios siuntos pirmiau-
sia 4 paras turėjo būti laikomos paš-
tuose ir tik vėliau išsiunčiamos į
JAV. Tokie reikalavimai prailgindavo
siuntų pristatymo laiką, tad siuntų
gavėjus jos pasiekdavo keliolika die-
nų vėliau nei įprasta. Kad siuntos ga-
vėjus pasiektų greičiau, Lietuvos
paštas savo klientams pasiūlė į JAV
siųsti siuntas, sveriančias iki 500
gramų, o sveriančias 500 gramų ir
daugiau skaidyti į atskirus siunti-
nius.

Siuntoms į JAV nebebus taikomi apribojimai

Varšuva (BNS) – JAV preziden-
tas Barack Obama planuoja gegužės
pabaigoje atvykti į Lenkiją, pranešė
lenkų dienraštis ,,Gazeta Wyborcza”. 

Jungtinių Valstijų vadovas daly-
vaus Vidurio ir Rytų Europos šalių
prezidentų susitikime, kuris vyks
Varšuvoje gegužės 27–28 d., nors ga-
lutinė jo data dar nenustatyta. Kaip
pranešama, šis susitikimas bus svar-
biausias diplomatinis renginys pir-
moje šių metų pusėje Rytų Europoje.
Jame dalyvaus visi šio regiono Euro-
pos Sąjungos (ES) šalių prezidentai.

Lenkija į viršūnių susitikimą

taip pat nori pakviesti kai kuriuos
buvusių Sovietų Sąjungos respubli-
kų prezidentus, dalyvaujančius ES
Rytų partnerystės programoje. Dien-
raštis tarp jų įvardijo einantį parei-
gas Moldovos vadovą, Gruzijos ir Uk-
rainos prezidentus.

JAV prezidento viešnagė Lenki-
joje truks dvi dienas. Be Varšuvos jis
aplankys dar vieną Lenkijos miestą.
Kaip rašo ,,Gazeta Wyborcza”, B.
Obama apsilankymas turėtų išsklai-
dyti abejones, jog Washington skiria
nepakankamai dėmesio padėčiai Vi-
durio ir Rytų Europoje.

Rio de Janeiro (BNS) – Jungti-
nių Valstijų prezidentas Barack Oba-
ma surengė penkių dienų viešnagių
turą po Lotynų Ameriką. Iš Rio de
Janeiro, kur jis gyrė Brazilijos de-
mokratijos modelį, prezidentas atvy-
ko į Čilę. Iš Čilės jis dar keliaus į Sal-
vadorą. 

Čilės sostinėje Santiago prieš pat
JAV prezidento atvykimą sprogo
bomba. Kaip pranešė Amerikos ži-
niasklaida, per įvykį niekas nenu-
kentėjo. Sprogimas nugriaudėjo prie
Čilės ir Šiaurės Amerikos instituto,
kuris nebuvo įtrauktas į JAV prezi-
dento viešnagės programą. Pasak
vietos policijos pareigūnų, pastatui
padaryta nedidelė žala.

JAV prezidentas teigė, kad Bra-
zilijos klestinti ekonomika ir stiprė-

janti demokratija yra pavyzdys ki-
toms šalims. Prieš apsilankydamas
Rio de Janeiro, B. Obama šalies sos-
tinėje susitiko su Brazilijos preziden-
te Dilma Rousseff  – prezidentų susi-
tikimo metu didžiausias dėmesys bu-
vo skirtas prekybos klausimams. 

JAV vadovas palietė ir Libijos te-
mą bei pareiškė, kad ,,nauja karta”
ten reikalauja teisės patiems rinktis
savo ateitį. ,,Nuo pat pradžių davėme
aiškiai suprasti, kad mūsų siekia-
mus pokyčius privalo vykdyti patys
žmonės. Tačiau dvi valstybės, kurios
iš kartos į kartą sunkiai stengėsi iš-
tobulinti demokratiją – JAV ir Brazi-
lija, – puikiai žino, jog arabų pasaulio
ateitį pasirinks patys ten gyvenantys
žmonės”, – sakė B. Obama.

Tokijas (BNS) – Jungtinių Tautų
(JT) branduolinės energetikos agen-
tūros vadovas pareiškė, kad padėtis
avarijos ištiktoje Japonijos atominė-
je elektrinėje (AE) tebėra labai rimta,
tačiau jis neabejoja, kad šiai šaliai
pavyks įveikti šią krizę. 

Specialistai vis dar bando atgai-
vinti sugedusiais AE reaktorių auši-
nimo sistemas. Pranešama, kad pa-
dėtis 3-iajame reaktoriuje valdoma.
Žinovų teigimu, kovo 19 d. pavyko at-
vėsinti reaktorius 5 ir 6 blokuose. Pa-
didinta radiacija nustatyta Tokijuje,
kuris yra 240 km nuo Fukušimos AE.
Tačiau valdžios atstovai teigia, kad
tai nekelia pavojaus sostinės gyven-
tojų sveikatai. 

Tuo tarpu manoma, kad žuvu-

siųjų Japonijoje skaičius gali viršyti
20,000. Kol kas, oficialiais duomeni-
mis, žuvę yra 8,133 žmonės, dingu-
siais be žinios laikomi 12,272. Maž-
daug 400,000 japonų yra netekę namų
ir glaudžiasi laikinose prieglaudose.
Nepatvirtintais duomenimis, 100,000
iš jų – vaikai. 

Valdžios atstovai teigia pradėję
statybas tūkstančiams japonų, kurie
iki šiol apsistoję laikinuose prieglobs-
čiuose. Šalyje vis dar trūksta maisto
produktų, nėra pastovaus elektros
energijos tiekimo ir mobilaus ryšio.
Žmonės priversti valandas laukti ei-
lėse, kad galėtų paskambinti arti-
miesiems. Eilės taip pat neišnyko ir
prie degalų. 

JAV prezidentas B. Obama tęsia 
kelionę po Lotynų Ameriką

Po JAV prezidento B. Obama viešnagės Brazilijoje tikimasi, jog naudos
duos bent dalis iš dešimties tarp dviejų valstybių pasirašytų susitarimų. 

EPA nuotr.

R. Gates sako, kad JAV ir Rusija 
išmoko branginti dvišalius santykius

JAV prezidentas planuoja atvykti į Lenkiją 

Vilnius (ELTA) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton pasveikino
Lietuvos ir Latvijos premjerus And-
rių Kubilių ir Valdį Dambrovskį, ku-
riems Vilniuje vykusioje ,,Baltic Ins-
titute of  Corporate Governance”
(BICG) metinėje konferencijoje įteik-
ti apdovanojimai už valstybės valdo-
mų įmonių komercinio turto metines
apžvalgas.

Jungtinių Valstijų valstybės sek-
retorė įvertino per atgautos neprik-
lausomybės laikotarpį pasiektą Bal-
tijos valstybių pažangą ir išreiškė so-
lidarumą. JAV valstybės sekretorė

pritarė įsitikinimui, kad skaidrus
bendrovių valdymas yra būtina fi-
nansinių rinkų stabilizavimo ir tva-
raus ekonomikos augimo užtikrini-
mo sąlyga.

,,Tai padeda užkirsti kelią korup-
cijai ir pritraukti verslą bei ekono-
mikos augimui būtinas investicijas.
Jūsų pastangos pertvarkant valsty-
bės valdomas įmones siunčia stiprų
ženklą apie skaidrumo ir atskaitomy-
bės svarbą ne tik jūsų regionui, bet ir
visam plačiajam pasauliui”, – Vy-
riausybės spaudos tarnybos prane-
šime cituojama H. Clinton.

JAV valstybės sekretorė H. Clinton
sveikina pokyčius Baltijos regione
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A. a. Gražiną Reškevičienę, buvusią ilgametę LF įgaliotinę (Omaha, NE) atmi-
nimo aukomis pagerbė: Richard Arnauskas, Heidi ir Dan Bartels, Barb ir Scott Dai,
Genė Gaidelis, Sheryl ir Jim Heldt, Don Krupa, Birutė ir Genė Lake, Lois Maloney,
Stasys Martinkus, Meilė ir Tadas Mickus, Elena ir Stasys Mickus, Algis Praitis, Art
ir Linda Savage, Algis ir Irena Starkevičius, Jurgita Tuckutė, George ir Gail Vulie,
Tom ir Ronnie Watson.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a. a. Mitkus, Vacys (MI); a. a. Ast-
rauskas, Antanas; Baras, Elena (IL); a. a. Žygas, Juozas ir Apolonija (CA).

Nauji LF nariai: Jankauskas, Vida, NY; Janušonis, Vytautas, IL; Laucius, Juozas
Tumas, MI; Kavakienė, Angelė, IL; Sabaliūnas, Darius, OH.
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. sausio ir vasario mėn. Lie-

tuvių  Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padi-
dėjo $28,000.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($100).
Mackevičiūtė, Agnė, IL ($110).
Barisa, Bart, CA ($335); Kuolas, Augis, CA ($210); Savickienė, Daiva, CA
($290); Sperauskienė, Vlada, IL ($20); Sušinskas, Kęstutis P. ir Rūta, IL ($220);
Vaitkus, Rita A., OH ($120); Velo Berkovic, Nicolas,  ($140). 
Kliore, Arvydas, CA ($175); Matranga, Mark P. ir Victoria K., IL ($25); Memė-
nas, Viktoras ir Vita, MI ($275); Raškauskas, Peter J., MA ($50); Sell, Rima,
IL ($155); Šlepetys, Ričardas, NJ ($140); Watson Dental Laboratory, Tom ir
Ronnie, NE ($25); 
Baltutienė, Danutė, CA ($1,430); Cytraus, Aldona, NY ($80); Daugirdas,
Irena, IL ($230); Kazlauskas, Dr.Teresė ir Algis K., IL ($610); Prapuolenis,
Živilė, IL ($30); Railaitė, Neringa, CA ($1,350); Sakevičienė, Juzė, IL ($30).
Lukas Jr, Vincas ir Ramunė, IL ($585); Žemaitaitis, Algimantas ir Audronė,
CA ($135).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,840).
Braune, David P. ir Laima M., IL (($50);  Buczek, Lester ir Nora, IL ($785);
Danta, Algis ir Julija, PA ($300); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($2,950);
Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($3,390); Kiršteinas, Raimundas, NY ($200);
Mickus, Tadas ir Meilė, VA ($1,650); Moritis, Kathleen R., WA ($175); Ostis,
Algirdas ir Regina, IL ($3725); Sidrys, Dr. Linas ir Rima R., IL ($820); Vilkas,
Irena, CA ($1,970); Walker, Angelė, MD ($95). 
Daugvilaitė-Čechanavičius, Rita, IL ($1,375).
Butikas, Vytautas ir Aušra A., IL ($100); Daugirdas, Dr. Jonas ir Dr. Ona, IL
($1,200); Dundzila, Antanas, FL ($1,700); Fischer, Kristina Jūratė, IL ($100);
Giedraitis DDS, Rolandas ir Danutė, CA ($600); Lukas, Dalė ir Algis, MD
($800); Plioplys, Audrius V. ir Sigita, IL ($100); Praitis, Algis, NE ($500);
Radzevičienė, Dr. Snieguolė, IN ($700); Razma, Dr. Antanas ir Alė A., IL
($15,625); Ruibis Todd, Janine, IL ($100); Sakus, Gedas ir Dana, ON ($100);
Tauras MD, Arvydas, IL ($200); Tumas, Alfonsas ir Inga, CA ($550); Vitkus,
Aleksas ir Dr. Danguolė, IL ($4,100); Zaparackas, MD, Žibutė, IL ($300).
Nemickas MD, Joan A., IL ($4,750); Zaparackas,  Algis ir Yolanda, MI ($380).
Cidzikaitė, Dalia, IL ($765); Jankauskas, Algirdas ir Vida, NY ($255); Januš-
kis, Vytas ir Dalia, IL ($1,000); Kavakienė, Angelė, IL ($200); Kuolas, Almis ir
Danguolė, MA ($5,100); Vasiliauskas, Edmundas, IL ($300).
Reškevičius, Albinas, NE ($1,475).
Monstavičius MD, Algirdas ir Barbara, NV ($2,000).
Jankauskas, J, ($500); Lembertas, Vitalis, CA ($3,110). 

Liautaud, Gražina ir James P., IL ($25,500); Mikuckis, Algis ir Vaida, CA
($2,300).
Daugėlos stipendijų fondas, FL ($20,000).

Jo atsimainymas – tai mūsų
atsinaujinimas

„Nuo to meto, kai Petras išpa-
žino, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo
Dievo Sūnus, Mokytojas, pradėjo
aiškinti savo mokiniams turįs eiti į
Jeruzalę ir daug iškentėti (...), būti
nužudytas ir trečią dieną prisikelti’
(Mt 16, 21). Petras nesutiko su ta
žinia, kiti juo labiau jos nesuprato.
Šiame kontekste įvyksta paslaptin-
gas Jėzaus atsimainymas ant aukšto
kalno prie trijų Jo pasirinktų liu-
dytojų: Petro, Jokūbo ir Jono. Jėzaus
veidas ir drabužiai nušvito, pasirodė
Mozė ir Elijas ir kalbėjosi su Juo
‘apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeru-
zalėje’ (Lk 9, 31)” – tokia ištrauka
pateikiama Katalikų katekizme, kuri
yra įvadas į šio sekmadienio Evan-
geliją.  

Kai žmogus susiduria su kančia,
jo prigimtis natūraliai šiaušiasi, nes
kiekvienas kentėjimas jai teikia ne
džiaugsmą, o skausmą. Tačiau jei
asmuo leidžia savyje veikti dieviš-
kajai malonei, tada keičiasi vidinės
jo nuostatos bei įsitikinimai ir jis su-
vokia, kad dėl gimtosios kaltės pa-
sekmių visi laikinojo gyvenimo
džiaugsmai yra persipynę su kentė-
jimais ir kad didžiausias vidinis
džiaugsmas – Kristaus Prisikėlimo
paslapties šventimas – yra neatski-
riamai suaugęs su Jo pasiauko-
jančios meilės giliausia šaknimi – Jo
auka ant kryžiaus.    

Štai kodėl Jėzus, prabilęs apie
savo neišvengiamą kančią Jeruzalėje
ir dėl to nuliūdinęs mokinius, panoro
trims iš jų ant Taboro kalno at-
skleisti transcendentinės širmos
kraštelį, idant jie patys, neįtikėtinai
žėrinčių Jo spindulių prisigėrę ir
grįžę pas kitus apaštalus, galėtų
trumpai liudyti: „Ką mes išgyve-
nome, tai – dabar žodžiais nenusa-

komi ir stulbinantys įspūdžiai, ku-
riais pasidalinsime kada nors vė-
liau...”   

Reikėjo, kad atviraširdis Petras,
„užburtas” Mokytojo atsimainymo,
drąsiai pareikštų pasigėrėjimą vi-
sam gyvenimui įsimintinu reginiu ir,
norėdamas sulaikyti tas iš Dangaus
atsklidusias džiaugsmo kibirkštėles,
sumanytų jas patalpinti į... palapines
(Mt 17, 4). Galbūt jis sau galvojo: „Jei
spinduliuojantis Kristus bus užda-
roje vietoje, tai tada tuo Jo neže-
mišku švytėjimu galėsiu ilgiau gė-
rėtis.” Tąsyk Petras, tarsi apsvaigęs
nuo vyno, norėjo ne besąlygiškai
visur ir visada Mokytojo valią vyk-
dyti, bet kuo ilgiau mėgautis jo sielą
į dieviškos palaimos aukštumas ke-
liančiu potyriu. Tai nesvetima ir
mums: visi mes norime jaustis lai-

mingi čia ir dabar.

Tačiau visus Petro planus aki-
mirksniu į šipulius sudaužė ir at-
naujintą gyvenimo Dieve laisvės
perspektyvą nubrėžė iš debesies
prabilęs Pats Tėvas: „Šitas yra mano
mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuo-
si. Klausykite Jo!” (Mt 17, 5). Kitaip
sakant, Viešpats Dievas Petrui ir
visiems visų laikų Jo Sūnaus sekė-
jams galėjo ir šitaip tarti: „Žinau ir
matau, kad nuolat trokštate gėrėtis
žėrinčiu saule mano Sūnumi. Tačiau
šią laimę tik tada patirsite, kai Jį
mylėdami Jo net mažiausius palie-
pimus laisvai vykdysite!”

Visur ir visada klausyti Jėzaus,
tai yra pažinti ir vykdyti Jo visus
priesakus bei nurodymus ir nors
trumpai pasvarstyti, o kaip šiuo ar
kitu atveju pasielgtų Jis Pats, nėra
lengva užduotis. Todėl neatsitiktinai
Atpirkėjas, prieš nusivesdamas apaš-
talus ant Atsimainymo kalno, juos
pirmiausia mokė nusigręžti nuo

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

2�Gavėnios�sekmadienis

Kristaus atsimainymo ikona. Sinajaus kalno vienuolynas, XII a.

savojo egocentrizmo, kuriam patai-
kaujant rizikuojama net gyvybės
netekti (Mt 16, 25). 

Žinome, kad šiam savęs dėl Kris-
taus atsisakymui reikia vidinės ko-
vos. Net apaštalas Paulius skundėsi,
jog blogis jį gali paversti nuodėmės
belaisviu (Rom 7, 23). Bet jis visus
lūkesčius sudėjo į Visagalio rankas
ir tiktai per Jėzų Kristų tikėjosi
susilauksiąs išganingos pagalbos
(Rom 7, 25). Ačiū Dievui, kad šv.
Paulius išbandymų akivaizdoje išgy-
vendamas asmeninį silpnumą nenu-
kreipė vidinio žvilgsnio nuo Viešpa-
ties Jėzaus ir iki pat savo kanki-
nystės liko ištikimas Jam.

Mokinys – ne didesnis už savo
mokytoją. Kaip Dievo Sūnus tapo
klusnus net iki kryžiaus mirties (Ef
2, 8), taip ir mes, būdami klusnūs Die-
vui, pajėgsime ne tik atsižadėti savęs,
kad be pataikavimo savo žmogiškos

prigimties užmačioms (Jo malonės
veikime) tinkamai mylėtume Jį, save
ir artimą, bet taip pat mokėsime prie-
šintis velniui, ir jis bėgs tekinas nuo
mūsų (Jok 4, 7).

Senas piligrimas per baisius
žiemos šalčius keliavo į Himalajų
kalnus. Staiga prapliupo lietus. Užei-
gos namų šeimininkas nustebo:
„Kaip per tokią bjaurastį sugebėjai
čia atsirasti, gerasis žmogau?” Se-
nukas linksmai atsakė: „Širdis ke-
liavo pirma, todėl likusiai mano da-
liai buvo lengva paskui ją eiti.”

Taigi, kai mūsų širdis vis įdė-
miau klausys Jėzaus, ji labiau pri-
klausys Jam. Tada kiekvienam iš
mūsų nebus sunku daryti tai, ką Jis
lieps, nes Jis eis pirma mūsų, ir
mums patiks Jo ėjimas, mes neat-
siliksime nuo Jo ir džiugiai keliau-
sime kartu.

Bernardinai.lt

$1,000.00

$20,00.00
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

sKELbiMų sKYRiAUs 
TEL. 773-585-9500

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Parkinsono liga

Kas yra Parkinsono liga?

Parkinsono liga yra smegenų su-
trikimas, pasireiškiantis drebuliu,
koordinacijos, judesių ir vaikščioji-
mo problemomis.

Kas ligą sukelia?

Paprastai Parkinsono liga prasi -
deda žmogui, sulaukus 50 ar daugiau
metų. Tai yra viena iš dažniausių
ner vų sistemos sutrikimų, kamuo-
jančių vyresnius žmones. Kartais šia
liga gali susirgti ir jaunesni žmonės.
Kai kuriais atvejais Parkinsono liga
yra paveldima ir perduodama iš kar-
tos į kartą. 

Nervų ląstelės, esančios smege -
ny se, naudoja cheminę medžiagą
dopaminą, kuris padeda valdyti rau-
menų veiklą ir judėjimą. Parkinsono
liga išsivysto tada, kai smegenų ląs -
telės, gaminančios dopaminą, pama -
žu nyksta. Tai priveda prie raumenų
veiklos sutrikimo, kuris, laikui bė -
gant, vis blogėja. 

Terminas parkinsonizmas api-
brėžia bet kokią ligą, kuri pasižymi
tokiais pat judesio po kyčiais kaip
Parkinsono liga. Par kinsonizmas
gali būti sukeltas įvai rių ligų ar net
vaistų.

Kokie požymiai?

Ši liga gali paveikti vieną ar abi
žmogaus puses. Paprastai, ankstyvo-
je ligos pradžioje judesio požymiai
pasireiškia tik vienoje galūnėje ir,
laikui bėgant, vystosi. Iš pradžių po -
žymiai gali būti beveik nepastebimi.
Pacientas gali pastebėti tik lengvą
drebulį ar jausti, jog viena koja ar
pėda yra labiau sustingusi nei kita.
Po kurio laiko, bent jau praėjus me -
tams nuo judesių sutrikimų pra-
džios, gali pablogėti atmintis.

Požymiai gali apimti:
– lėtus automatinius judesius

(kaip mirksėjimas);
– vidurių užkietėjimą;
– sunkumą nuryti maistą;
– pusiausvyros ir vaikščiojimo

problema;
– veido išraiškos trūkumą (atro-

do kaip kaukė);
– raumenų skausmus.
– Judėjimo problema: sunku pra -

dėti eiti ar atsikelti nuo kėdės; nesu -
gebėjimas atlikti tikslumo reikalau-
jančius judesius kaip rašymas ar val-
gymas; sulėtintas judėjimas; sulin-
ku si kūno padėtis; nelankstūs ir sus-
tin gę raumenys.

– Drebuliai: drebuliai atsiranda,
kai žmogus nejuda ir jie pagerėja ar
pranyksta su judėjimu. Ilgainiui dre -

bulys gali apimti ne tik rankas ir ko -
jas, bet ir galvą, lūpas, liežuvį ar pė-
das.

– Lėta, tyli kalba ir monotoniš-
kas veidas.

Kiti požyimiai: stresas, nerimas,
susipainiojimas, depresija, haliuci-
nacijos ar atmin ties praradimas.

Kokie yra testai?

Gydytojas gali nustatyti Parkin -
sono ligą, remdamasis vien tik klini -
kiniais žmogaus požymiais ir fizinės
apžiūros rezultatais. Tačiau svarbu
paminėti, kad šiuos požymius gali
būti sunku nustatyti ir įvertinti,
ypač vyresniems žmonėms. Tam tik-
ri testai gali būti reikalingi, kad gy-
dytojas galėtų atmesti kitas ligas,
sukelian čias panašius požymius.

Koks gydymas?

Šiuo metu Parkinsono liga nėra
išgydoma, tad gydymo tikslas yra
suvaldyti jos požymius. Dauguma
vaistų pakelia ir pagerina dopamino
kiekį smegenyse, tačiau dopamino
lygiui sumažėjus, požymiai vėl grįž-
ta. Nemažai vaistų turi šalutinį po -
veikį kaip haliucinacijos, pykinimas,
vėmimas ar vidurių paleidimas. Lai -
kui bėgant, atsiranda susikuprini-
mas, sustingsta judesiai ar kalbos
problemos, tada vaistai tampa ne -
veiks mingi.

Gyvenimo būdo keitimas kaip
gera sveikata ir mityba, atitin kamas
fizinis aktyvumas, poilsis, fi zi nė ir
kalbos terapija, specialūs valgymo
įrankiai taip pat gali prisidėti prie
ligos pristabdymo.

Chirurgija yra dar vienas būdas
ligai pristabdyti, kai vaistai tampa
neveiksmingi ir ligos požymiai yra
labai stiprūs. Chirurgija neišgydo
Parkinsono ligos, bet gali padėti kai
kuriems žmonėms. Chirurgai Par-
kinsono liga sergančiųjų tam tikrose
smegenų vietose įdeda gilų smegenų
stimuliatorių, tokiu būdu elektriniai
impulsai padeda valdyti judėjimą.
Kitos rūšies operacija sunaikina
sme genų audinius, kurie sukelia li -
gos po žymius.

Kas laukia?

Negydant, liga vystysis tol, kol
žmo gus taps visiškai priklausomas
nuo kitų. Laikui bėgant, gali sutrik-
ti beveik visos smegenų funkcijos
ir sukelti ankstyvą mirtį. Papras-
tai žmonėms padeda vaistai, tačiau,
kiek ilgai jie išliks paveikūs, prik-
lauso nuo kiekvieno žmogaus atski-
rai.  

Parengta pagal NIH

SSVVEEIIKKAATTAA

DOVILĖ BANIULYTĖ

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

sKELbiMų sKYRiAUs TEL. 773-585-9500

SIŪLO DARBĄ

High Quality Seamstress 
wanted.�$15/hour�to�Start.
Chicago�residents�only.�

Please�call�847-924-8808.

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

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

Antanina Vailokaitis, gyvenanti Manhattan Beach, CA, pratęs-
dama metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū.

Vytautas Gutauskas, gyvenantis Palos Hills, IL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Alma ir Paulius Jankai, gyvenantys Sterling Heights, MI, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai paremti 50
dol. Esame Jums labai dėkingi.

Larisa ir Aleksas Jankūnai, gyvenantys Cicero, IL, pratęsdami
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo ir 50 dol. Labai ačiū, kad mums
skaitote ir remiate.

Parkinsono liga sergančio žmogaus raštas. 



minti dabartiniai suolai.
Baigiant atstatymo darbus, buvo

atnaujinti paskutiniojo dvaro savi -
ninko S. Šabunevičiaus, jo sūnaus
Edvardo ir marčios karstai iš 1944 m.
išdraskytos laidojimo kriptos. Sudė -
jus į juos palaikus, karstai užmūryti
koplyčios rūsyje. 

Atstatytoje koplyčioje vėl galės
melstis vietos gyventojai, pastatas
priims ir turistus, kurie galės susi-
pažinti su jo istorija, čia bus pareng-
ta paroda. Sutvarkyta ir koplyčios
ap linka, įrengti suoleliai. Lankytojus
naujai atstatytoje šventovėje pir-
miau sia pasitinka senosios jos durys. 

Vietos gyventojai itin džiaugiasi,
kad pagaliau atsirado dar sovietme -
čiu pradingęs koplyčios altoriuje
anksčiau kabojęs Madonos su kūdi -
kiu paveikslas. Viltis surasti šį pa-
veikslą daug metų buvo gyva, mieste-
lyje dar gyvena žmogus, kuris prisi-
mena, kaip paveikslas buvo nukabin-
tas ir kažkur išvežtas.

Vietos bendruomenės atstovai
kreipėsi į Lietuvos kultūros paveldo
departamentą, prašydami surasti šį
paveikslą. Jo ieškota Lietuvos nacio -
naliniame muziejuje, ir paieškos bu-
vo sėkmingos. Paaiškėjo, kad soviet-

mečiu paveikslas buvo išvežtas į Vil-
niuje tada veikusį Ateizmo muzie jų,
o kai šis muziejus, atkūrus Lie tuvos
Nepriklausomybę, buvo panai kintas,
visi jo rodiniai perkelti į Nacionali-
nio muziejaus fondus. Buvo surašy-
tas perdavimo-priėmimo aktas, pagal
kurį ir surasta Antanavo gy vento-
jams brangi relikvija.

Suradus Madonos su kūdikiu
paveikslą, jis perduotas restaurato-
riams, kurie iš karto pradėjo darbą.
Planuojama, kad liepos mėnesį, kai
bus šventinama koplyčia, jos altorių
puoš ir senasis sėkmingai surastas ir
atnaujintas paveikslas.

Istorija buvo negailestinga Sū -
duvos krašto medinei architektūrai.
Dauguma garsių bažnyčių ar koply -
čių yra sudegusios arba apgriuvu-
sios, o iš XVII–XVIII amžių išlikusios
tik trys medinės bažnyčios (Lietu-
voje jų yra išlikę apie 40). Iš XIX–XX
a. pradžios Sūduvos krašte išlikę 19,
Lietuvoje – 111 medinių šventovių.
Tai rodo, kad būtina išsaugoti bent
jau tą nedaugelį medinės architek-
tūros paminklų ateities kartoms.   

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ilgametis ,,Draugo” bendra-
darbis.
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Atstatyta unikali šventovė vėl pakvies tikinčiuosius

Po daugiau kaip penkių dešim-
čių metų vienintelė Lietuvoje
šešiakampė medinė koplyčia,

esanti netoli Kazlų Rūdos, Antanavo
miestelyje, vėl pakvies tikinčiuosius
į pamaldas. Šiomis dienomis baigti
kelerius metus vykę šios koplyčios
atstatymo ir tvarkymo darbai. 

Tokia koplyčia yra vienintelė vi-
soje Lietuvoje. Daugiau kaip du šim-
tus metų ji išliko visiškai nepakitusi,
tik jos viduje būta nedidelių pert-
varkymo darbų. Tiesa, pastarąjį de-
šimtmetį neprižiūrima koplyčia vis
labiau iro ir nyko, 2005-ųjų žiemą
įgriuvo jos kupolas su maždaug 2
metrų aukščio kryžiumi. Vietos ben-
druomenė jau daug metų nerimavo
dėl savo šventovės, bet patys žmonės
nieko negalėjo daryti, nes koplyčia
yra vertingas paveldo paminklas ir
saugomas valstybės objektas.

Koplyčią XVIII amžiaus pabaigo-
je pastatė Antanavo dvaro savinin-
kas, Vitebsko vaivada Jonas Antanas
Chrapovickis. Pastatą buvo planuoja-
ma naudoti kaip šios giminės mau-
zoliejų, tačiau apie kokius nors pa -
laidojimus žinių neturima.

XIX amžiaus pirmojoje pusėje
Antanavo dvaras kartu su jo didžiu-
liame sode stovėjusia koplyčia atite -
ko dvarininkams Šabunevičiams. Jų
valdymo metais XIX amžiaus vidury-
je koplyčia buvo sutvarkyta, jos vi -
daus lubos ir sienos išpuoštos neži-
nomų italų dailininkų piešiniais, o
pastato išorė nebuvo keičiama. 

Istoriniai šaltiniai liudija, kad
1860 metais  koplyčioje buvo palaido-
tas dvaro savininkas Stanislovas Ša -
bunevičius, vėliau – jo sūnus Edvar -
das ir marti. Yra pasakojama, kad
1863 metų sukilimo metu Antanavo
koplyčios rūsyje buvo laikomi sukilė -
lių ginklai, o po altoriumi slapstėsi
sukilėlių būrio vadas. Deja, 1944 me -
tais laidojimo kripta buvo išplėšta,
ieškant dvarininkų brangenybių,
vandalai apgadino karstus. Kita rū -
sio dalis buvo naudojama kaip san -
dėlis.

Sovietiniais metais koplyčia ati -
teko dvaro pastatuose veikusiai spi-
rito gamyklai. Iki septintojo praėju-
sio amžiaus dešimtmečio šventovėje
dar meldėsi vietos žmonės, tačiau
pasta tas buvo nesaugus, lingavo jo
grin dys, ir pamaldos buvo perkeltos į
vietos vaikų darželio patalpas.

Gamyklos savininkai dar skirda-
vo šiek tiek lėšų koplyčios aplinkai
tvarkyti, saugojo pastatą nuo plėši-
mų ir ardymų, tačiau vėliau gamykla
buvo parduota, o naujiesiems savi -
ninkams šventovė buvo visiškai ne -

reikalinga. Unikalus ir vienintelis
toks šalyje pastatas nyko, nors vietos
bendruomenė ėmėsi daug žygių, kad
jis būtų atstatytas.

2000-aisiais metais įsikūrus nau-
jai Kazlų Rūdos savivaldybei, po ke -
lerių metų koplyčia atiduota jos ži -
nion. Nedidelė savivaldybė neturėjo
reikiamų lėšų koplyčiai atstatyti,
nors buvo parengtas jos atstatymo
projektas, atlikti paruošiamieji dar-
bai. Padėti sukruto ir valstybė – iš
šalies biudžeto buvo skirta apie 216
tūkstančių dol. pirmiesiems atstaty-
mo darbams atlikti. Tiek pinigų buvo
per maža, tad parengus projektą,
kreip tasi į Europos Sąjungos fondus
ir gauta dar 620 tūkstančių dolerių,
šiek tiek prisidėjo ir vietos savivaldy-
bė. Iš viso šio istorinio pastato atsta-
tymas kainavo apie 0,9 milijono do-
lerių.

Už gautas lėšas įmonės „Restau -
racija’’ specialistai atstatė rūsio sie-
nas, atkūrė nišas ir langų angas,
rūsio perdangas, atstatė rąstų sieno-
jus, įrengė koplyčios perdangą. Buvo
atnaujintas koplyčios stogas, bokš -
telis, kryžius, išsaugotos ir atstatytos
autentiškos konstrukcijos, dangos ir
puošybos elementai. Pagal išlikusias
detales atstatytas altorius, atkurtas
balkonas ir lubų plafonas. Restau-
ratoriai itin džiaugėsi, kad pavyko
panaudoti nemažai išli kusios auten-
tiškos medžiagos, pagal griuvėsiuose
aptiktą suolo šoninę dalį buvo paga-

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Atstatant šventovę ji buvo išardyta.                                           AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss nuotraukos

Taip atrodė koplyčia prieš dešimtmetį.

Koplyčia po atstatymo vėl pakvies tikinčiuosius.
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Mokslininkai teigia, kad po žeme
slypintys kvarco telkiniai gali padėti
paaiškinti žemės drebėjimus ir kitus
tektoninius reiškinius. Anot jų, šis
atradimas gali padėti geriau nuspėti
požeminius smūgius.

The University of  Utah geofizi-
ko Anthony Lowry ir jo kolegos iš
Londono universiteto tyrimas, pa-
skelbtas žurnale „Nature”, gali įmin-
ti amžių senumo mįslę apie žemės
drebėjimų poslinkių, kalnų, slėnių ir
lygumų formavimąsi ir vietą. Jis su
kolege Marta Perez-Gussinye, naudo-
dami kilnojamų seisminių prietaisų
tinklo duomenis, tyrė temperatūrą ir
trauką JAV vakaruose, bandydami

apibūdinti Žemės plutos geologines
savybes.

Mokslininkai California valstijo-
je, Idaho, Nevada ir Utah kalnų ir
sprūdžių linijų vietose aptiko kvarco
kristalų telkinius. Pakartotiniai tyri-
mai parodė ryšį tarp šių kvarco
telkinių ir geologinių reiškinių, o šis
atradimas buvo „stulbinantis”. Nau-
dodami neseniai sukurtą nuotolinio
matavimo technologiją, vadinamą
„Earthscope”, mokslininkai nustatė,
kad kvarcas rodo žemės plutos silp-
nąsias vietas, kur gali vykti geolo-
giniai reiškiniai, tokie kaip žemės
drebėjimas ar ugnikalnio išsiverži-
mas.                                              Lrt.lt

Mirė inžinierius J. Bulota
2011 m. vasario 22 d. po ilgos li-

gos, sulaukęs 93 metų amžiaus, am-
žinybėn iškeliavo inžinierius Julius
Bulota, ilgametis Colorado LB narys,
buvęs jos sekretorius, vėliau pirmi-
ninkas.

Julius gimė 1917 m. liepos 4 d.
Gulaliuose, Juozapo ir Elžbietos Bu -
lotų šeimoje, devintas iš dešimties
vaikų. Mokėsi Leliūnų pradžios mo -
kykloje. Ją baigęs, per vasarą brolio
Juozo paruoštas išlaikė egzaminus į
3-čią Utenos gimnazijos klasę.  Bai-
gęs keturias klases ir išlaikęs reika-
lingus matematikos, lie tuvių bei vo-
kiečių kalbų egzaminus, buvo priim-
tas į Aukštesniąją technikos mokyk-
lą (ATM) Kaune. Pradėjęs skautauti
Utenoje, tęsė ATM, įstodamas į inž.
Petro Vilei šio vardo draugovę, o pas-
kutinius dvejus mokslo metus jai
vadovaudamas.

Aviatoriaus konstruktoriaus
Broniaus Oškinio paskatintas, įstojo
į aviatorių-sklandytojų būrelį.  Patys
projektuodavo sklandytuvus, mokyk-
los dirbtuvėje pagamindavo dalis,
plukdydavo į Nidą, sklandymo mo -
kyk los angare sumontuodavo. Už ve-
žę sklandytuvus ant smėlio kopų
sklandydavo. Išmokęs skraidyti ir
įvyk dęs tarptautinės programos
reikala  vi mus, įsigijo sklandytuvo
„C” piloto liudijimą.

Baigęs ATM, J. Bulota karinę
prievolę atliko P. L. P. karo mokyklo-
je, stažavosi Karo aviacijoje – skrai-
dymai ryte, o vėliau darbas prie
ANBO VIII konstrukcijos aviacijos
dirbtuvėse. Generolas inž. Antanas
Gustaitis norėjo sudaryti lakūnų
aviacijos inžinierių atsargą. Baigęs P.
L. P. karo mokyklos XIII aspirantų

laidą, J. Bulota 1938 m. rugsėjo 28 d.
Lietuvos prezidento aktu pakeltas į
karininkus. Aviacijos atsargos j. ltn.
Vytauto Didžiojo universitete Tech-
nikos fakultete studijuodamas išlai-
kė konkursinius egzaminus ir gavo
valstybinę stipendiją studijuoti avia-
cijos inžineriją Vokie tijos Berlyno
Technische Hochs chule Charlotten-
burg.  Deja, 1939 m. spalio 1 d. prasi-
dėjęs karas studijas nutraukė.

Grįžęs į Kauną studijas tęsė Vy -
tauto Didžiojo universitete. Priklau -
sė studentų atsargos karininkų
Korp! „Ramovė” – patriotinei, bet ne -
partinei studentų organizacijai, vė -
liau veikusiai pogrindyje. Pirmuoju
sovietmečiu dirbo Kauno miesto sa-
vivaldybės technikos skyriuje. VDU
prisijungė prie Pagreitintos hid ro t e -
ch nikų laidos. Išlaikęs egzaminus,
paruošęs ir apgynęs diplominį pro-
jektą „Anykštos vandens jėgainė”.
1943 m. gruodžio 29 d. įgijo hidrotech-
nikos inžinieriaus diplomą. Per visą
studijų laiką dirbo Kauno miesto
savivaldybos Technikos skyriuje.
Bu vo aktyvus pogrindžio-logistikos
srityje, kalbėjo vokiškai, susikalbėjo
,,tuteišų” slaviškomis kalbomis. Da-
lyvavo pasku tiniame Bulotų šeimos
sąskrydyje Gulaliuose per Petrines,
1944 m. birželio 29 d. Frontui artė-
jant, pasi traukė į Vakarus.

Vasarą praleidęs Žemaitijoje pas
brolienės Laimos gimines, J. Bulota
dalyvavo Tėvynės apsaugos rinkti-
nės kovose su sovietų kariuomene
skersai Ven tos slėnį. Prūsijoje, pabė-
gėlius vyrus siunčiant į Varšuvą kas-
ti apkasų, dirbo vertėju ir pagelbėjo
daugeliui šeimų pasiekti Dresdeną.
Dresdene gavo pakvietimą iš prof. S.
Kolu pailos, kuris jau buvo Kemptene
A. Ott Matematisches-Mechanisches
In stitut. Dresdeną apleido tris dienas
prieš jį subombarduojant.  Laimin-
gai pasiekęs Kempteną, karo pabai-
gos sulaukė amerikiečių zonoje. Lie-
tu vių DP stovykloje padėjo organi-
zuoti Maironio gimnaziją. Vėliau
dirbo Aukštųjų technikos kursų rei-
kalų vedėju. Dėstė matematiką, skai-
čiavimo techniką ir geodezijos bei
hidro metrijos pratybas. Norinčius
studijuoti Vokietijos universitetuose
ruošė stojamiesiems egzaminams.
Dalyva vo chore.

1946 m. birželio 13 d. Šv. Antano
bažnyčioje, Kemptene, susituokė su
Antanina Kolupailaite.

1949 m. balandžio 28 d. atvyko į
JAV. Apsigyveno South Bend, India-
na, pas uošvį prof. Steponą Kolupailą
University of  Notre Dame.  Gavo dar-
bą „Uniroyal” (tada „U. S. Rubber”).
Įgijęs registruoto profesinio inžinie -
riaus pažymėjimą, projektavo ir va -

MARGUMYNAI

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VINCAS ŽEBERTAVIČIUS

2010 m. kovo 29 d., šios Žemės kelionę baigė mūsų brangus ir
mylimas Vincas Žebertavičius, kuris palaidotas Sunny Hills
„Calvary” katalikų kapinėse.

Jo brangų atminimą, minint vienerių metų mirties sukaktį,
šių metų balandžio 3 d. 11 val. ryto Sunny Hills, FL, Šv. Theresės
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už velionio sielą.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome
prisiminti ir pasimelsti už Vinco sielą.

Liūdinti žmona Elena bei kiti giminės

A † A
SOFIJAI PRANCKEVIČIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnui, Šiaurės
Amerikos ateitininkų valdybos nariui PRANUI
PRANC KEVIČIUI, dukrai IRENAI BARAUSKIENEI,
sūnui JONUI VAIČIKONIUI, jų šeimoms ir artimi e -
siems.

Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba

Julius Bulota.

Trys broliai Bulotos.

dovavo stambioms statyboms.  „Drau-
ge”, „Technikos žodyje”, „Darbinin-
ke” ir „Dirvoje” rašė patarimus nau-
jai atvykusiems inži nieriams, kaip
pasiruošti egzaminams. Šoko tau-
tinių šokių grupėje.  Aktyviai daly-
vavo Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungoje. Su žmona
sukū rė lietuvišką šeimą.

Buvo American Institute of
Plant Engineers (A. I. P. E.), Engi -
neers Joint Council (E. J. C.), En -
gineering Society of  Professional
Engineers (E. S. P. E.), Toastmaster’s
International Society, „Ramovė” –
Lietuvos karių veteranų sąjungos,
Amerikos Lietuvių Bendruomenės ir
Amerikos lietuvių skautų sąjungos
(su visa šeima) narys.

1967 m. balandžio 15 d. darbas J.
Bulotą perkėlė iš Indiana į New Jer-
sey, New York centrą. Su šeima prisi-
dėjo prie lietuviškos veiklos New
York. Abu vaikai lankė ir baigė šešta-
dieninę NY Maironio lituanistinę
mokyklą. 1973 m. vasarą bendrovė
persikėlė iš New York į Oxford, Con-
necticut, o Julius su šeima persikėlė
į Cheshire mies telį, šalia Waterbury.

Visa šeima aktyviai prisidėjo prie to
miesto lietuviškos veiklos. Baigęs
darbą „Uniroyal”, 1978 m. vasario
mėnesį vėl persikėlė – į Denver, Colo-
rado, kur dirbo „Gates Rubber”.  1987
m. liepos mėn. išėjo pensijon.

Per 38 metų karjerą j. Bulota
vadovavo projektams JAV, Kanadoje,
Meksikoje, Škotijoje, Belgijoje, Itali -
joje, Vokietijoje ir Brazilijoje. Buvo
JAV LB Vakarų apylinkės pirminin -
kas. Redagavo Colorado LB žiniaraštį
„Žynys” lietuvių ir anglų kalbomis.
Išėjęs į pensiją, prasidėjus Sąjūdžiui,
apie įvykius Lietuvoje informavo
JAV spaudą, kal bėjo televizijoje, ruo-
šė laiškus, peticijas senatoriams bei
atstovams, pre zidentūrai ir t. t. Šei-
mai atgavus uoš vio prof. S. Kolupai-
los namą Kaune, kelias vasaras atos-
togavo Lie tuvoje.

Nuliūdę liko mylima žmona An -
tanina, sūnus Steponas Rimantas,
dukra Elžbieta Aldona, žentas Ro -
bertas Belzer ir du anūkai. Palai do-
tas Čikagoje, šv. Kazimiero kapi nėse,
greta prof. S. Kolupailos.

Ilsėkitės, Tetyt, ramybėje!
Rimas Bulota

Perprasti�žemės�drebėjimus�padės�kvarcas



12 2011�KOVO�22,�ANTRADIENIS DRAUGAS

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
�� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkės valdyba kviečia apylinkės na rius
da lyvauti metiniame susirinkime, ku ris
vyks kovo 26 d., šeštadienį, nuo 9 val.
r. iki 10:30 val. r. Gedimino litua nistinės
mokyklos patalpose (St. And rews Lu the -
ran Church, 10 S. Lake St., Mundelein,
Illinois 60060). Darbo t var kėje: pirmi -
ninko pranešimas, iždininkės praneši-
mas, Revizijos komisijos pranešimas,
klausimai bei sumanymai. Dau giau in -
formacijos rasite www.cikagossiaurietis.
com.

��  Čikagos lietuvių krepšinio lygos
,,Žvaigždžių diena–2011” vyks šešta-
dienį, ko vo 26 d., 2:30 val. p. p. Jauni-
mo rūmų salėje, Pasaulio lietuvių cen-
tre. Jus linksmins žmogus-orkestras Re-
gi man tas Matulevičius ir ,,Dance Duo” šo-
kėjai. Registracija tel. 630-935-1757.

��  JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į metinį-ataskaitinį susirinkimą,
kovo 27 d. 12:30 val. p. p., kuris vyks
PLC didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). 

��  Kovo 27 d., sekmadienį, ses. Ge ne -
vieve Kripas, seselių kazimieriečių pa -
dėjėjų  komiteto moderatorė  ir Eleanor
Ebert, seselių kazimieriečių padėjėjų ko -
miteto prezidentė, kviečia visus atvykti į
kasmetinį lėšų telkimo vajų – ,,Bingo
Party”, kuris vyks Maria High School ka -
vi nėje (6727 S. California Ave., Chi ca -
go). Įėjimas nuo 12 val. p. p. ,,Bin go”
žaidimai prasidės 2 val. p. p. Atvy kusieji
galės paragauti skanaus lietuviško kuge-
lio, nusipirkti įvairiausių ke pinių. Auka –
3 dol. Tel. pasiteira vimui 773-776-1324.

��  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). 

��  Balandžio 3 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro vakarinėje didžio-
sios salės dalyje vyks Lietuvos Dukterų
draugijos metinis narių susirinkimas.
Pirmininkė I. Grigaitienė apžvelgs Drau -
gijos veiklą, bus aptariami Draugijos
darbai ir planai ateičiai. Pasivaišinsime
Draugijos narių pa ruoštomis vaišėmis ir
kavute.

��  Ateitininkų Šalpos fondo metinis su -
važiavimas įvyks balandžio 9 d., šešta-
dienį, Ateitininkų namuose, Lemonte.
Pradžia 4 val. p. p. Pasibaigus suva-
žiavi mui – 6  val. v. – pokylis. Vietas už-
si sa kyti galima pas Pranutę Domans-
kienę tel. 708-246-0049.

��  Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
pokylis ,,Vakaras tolimuosiuose rytuose”
vyks sekmadienį, balandžio 10 d., 4
val. p. p. ,,Bodhi Thai Bistro” (6211
Roo   sevelt Rd., Berwyn, IL). Įspūdingas
japonų ,,Daiko” būgnininkų pasirody-
mas, veiks tyliosios varžytinės. Bilietus
užsisakyti galima el. paštu fundraising
@ziburelis.org.

��  Pavasarinė madų paroda ,,Paukš -
čiams sugrįžtant” vyks sekmadienį, ba -
landžio 10 d., 12:30 val. p. p. Pasaulio
lie tuvių centro didžiojoje salėje. Da -

lyvauja lietuvių dizainerės Renata Liut -
kie nė ir Aušra Kasperiūnienė, lininius
rū belius vaikams pristatys ,,Sraigė”,
skraisčių kolekciją – ,,Art City 24”, švar -
kus ir paltus  – salonas ,,Christos Fur”.
Vietas pra šoma už sisakyti tel. 630-257-
8787 (PLC admi nistracija) arba tel.
708-485-0035 (Dai va Bičkus).

��  FSS Čikagos skyrius savo nariams
ruošia religinio susikaupimo sueigą  ba -
landžio 15 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centro Posėdžių kam -
ba ryje, Lemont. Kviečiame narius gau -
siai dalyvauti.

��  Korp! Giedra kviečia į poeto Vytauto
Mačernio 90 m. gi mi mo minėjimą
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL) 2011 m. balandžio
17 d. 12:30 val. p. p. Programoje: po -
e to gyvenimo ir kūrybos vinjetė ir poezi-
ja. Režisierė, aktorė – Giedrė Gillespie,
aktoriai Vida Gilvydienė, Linas Umbra -
sas. Dainuos solistė Dalia Lietuv nin kie -
nė. Fausto Strolios kūrinio ,,Paukščiai”
premjera. Fleita gros Marija Čyvaitė ir
Daina Polikaitytė. Vaišinsime kava,
užkandžiais ir skaniais pyragais!

��  Verbų sekmadienį, balandžio 17 d.,
Pasaulio lietuvių centro vakarinėje di-
džiosios salės dalyje (Lemont) Lietuvos
Dukterų draugijos narės pardavinės py-
ragus ir kito kius gardumynus. Prekyba
vyks nuo 9 val. r. iki 2 val p. p. Kvie-čia-
me apsilankymu paremti Dukterų drau-
giją ir savo šventiniam Velykų stalui nusi-
pirkti skanių tortų  bei kito kių gardėsių.

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

��  Pranešame, jog Lietuvos Respublikos
(LR) generalinis konsulatas New York
balandžio 2–3 dienomis atliks konsulinę
mi siją Seattle, WA. Dėl registracijos
prašoma skambinti tel. 206-725-4576.
Dėl iš sa mesnės informacijos apie doku-
mentų pa teikimą prašome kreiptis į kon-
sulatą  el. paštu kons.niujorkas@urm.lt.
Prašoma užpildyti visas anketas ir pra  -
šymus (iš skyrus prašymą dėl paso) dar
prieš susi tinkant su konsuliniais parei -
gūnais; turėti visų teikiamų dokumentų
kopijas. Kon sulinis mokestis mokamas
grynaisiais pi nigais.

��  Cleveland ateitininkai rengia Ateiti -
nin kijos veiklos 100-mečio ir žur nalo
,,Atei tis” 100 m. jubiliejaus pa minėji-
mą balandžio 9 d. 7 val. v. Šv. Kazimie-
ro parapijos salėje, Cleve land.  Muzikinę
programą atliks me no ansamblis ,,Dai-
nava” (vadovas Da rius Polikaitis) iš Či-
kagos. Daugiau informacijos suteiks Ni -
jolė Balčiūnienė el. paštu nbalciunas@
att.net arba tel. 440-944-5741.

��  Balandžio 10 d., sek madienį, 2 val.
p. p. (po rekolekcijų) Ma tulaičio na mų
sa  lėje (10 Thur ber Rd., Putnam, CT
06260) vyks Vasario 16-osios, Kovo 11
-osios ir JAV LB Rytinės Connecticut
apy  linkės gyvavimo 55 metų sukakties
mi nėjimas, ku ria me dalyvaus LR ge ne -
ra linis konsulas New York Val de ma ras
Sa rapinas.

IŠ ARTI IR TOLI...

Mokslinės�kelionės�po�Amerikos�lituanistines�vietas�ir�archyvus�metu�University�of�Illinois��at
Chicago�(UIC)�Lituanistikos�katedroje�apsilankė�du�istorikai�iš�Lietuvos�(iš�kairės�į�dešinę):�dr.
Aurimas�Švedas�(Vilniaus�universitetas)�ir�dr.�Saulius�Grybkauskas�(Lietuvos�istorijos�institu-
tas).�Su�Rimgaudu�Kasiuliu�(vicerektoriaus�įstaiga,�UIC)�ir�dr.�Giedriumi�Subačiumi�(Lituanis-
tikos�katedra,�UIC,�pirmas�iš�dešinės)�buvo�aptartos�bendradarbiavimo�perspektyvos.

Lituanistikos katedros archyvo nuotr.

dailininkės gemos duobaitės Philips 
Retrospektyvinė darbų paroda 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Atidarymas – balandžio 15 d. 7:30 val. v. Paroda veiks iki gegužės 15 d. 
Atidaryme dalyvaus autorė

Balandžio 8 d. 7 val. v.  Philadelphia (Wells Fargo Center) 
vyks krepšinio varžybos. Susitiks Toronto ,,Raptors” (Linas Klei za) Phila del phia

,,76ers” (Darius Son gaila). Bilietų kaina užsisakant iš anks to tik 30 dol. 
Daugiau informacijos gauti ir bilietus užsisakyti galite 

pas Joana Lacey tel. 215-485-1519 arba el. paštu joana.lacy @gmail.com.

Linas�KleizaDarius�Songaila

Gema�Duobaitė�Philips�,,Miestas”.

Alė�Rūta�(Elena�Nakaitė-Arbienė).�
Džojos Barysaitės  nuotr.

Rašytojos Alės Rūtos 
pagerbimo šventė 

ba  landžio 17 d., sekmadienį, 
1 val. p. p. 

Čiurlionio ga le rijoje, 
Jaunimo centre

(5620 S. Cla remont Ave., Chica go, IL 60636) 

Programoje: poetės Eglės Juod val -
kės paskaita apie rašytojos kūrybą; pro-
fesoriaus, dramaturgo, režisieriaus Kęs -
tučio Nako, Alės Rūtos brolio sū naus, su-
kurtas filmas ir prisiminimai apie tetą.
Programai vadovaus aktorė Aud rė Bud -
rytė-Nakienė. 

Literatūrinę po pietę rengia ir visus
gausiai da ly vauti kviečia Lietuvių rašy-
tojų draugija.

www.draugas.org


