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Ž. Pavilionis susitiko su Amerikos lenkų kongreso nariais
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Vilnius (ELTA) – Lietuva balan-
džio 6 d. įteikė Rusijai kreipimąsi,
kuriuo atsakė į Rusijos pateiktą Kali-
ningrado srityje planuojamos statyti
Baltijos atominės elektrinės poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir
išreiškė susirūpinimą dėl tarptauti-
nių reikalavimų nesilaikymo, skaid-
rumo ir bendradarbiavimo vystant
tokio masto projektą stokos.

Lietuva neigiamai vertina pla-
nuojamos Baltijos atominės elektri-

nės PAV ataskaitą, nes joje nėra atsa-
kyta į Lietuvos iškeltus klausimus,
daugeliu atvejų nepateikiant pagrįs-
tų mokslinių skaičiavimų ir argu-
mentų. Kreipimesi prašoma išsamiai
atsakyti į Lietuvos pateiktus klausi-
mus, pateikti Lietuvos visuomenei
pagrindinius poveikio aplinkai ver-
tinimo dokumentus lietuvių kalba ir
skirti pakankamai laiko su jais susi-
pažinti, pagal Jungtinių Tautų kon-
venciją dėl poveikio aplinkai vertini-

mo tarpvalstybiniame kontekste
(Espoo konvencija) organizuoti vie-
šuosius svarstymus Lietuvos teritori-
joje ir surengti dvišalius pasitari-
mus. Rusija yra pasirašiusi Espoo
konvenciją ir nors jos dar nepatvirti-
nusi, tačiau yra paskelbusi pasiren-
gimą laikytis jos nuostatų, pagal ku-
rias turi būti tinkamai atliktas povei-
kio aplinkai vertinimas ir su jomis
išsamiai supažindinamos galimą ža-
lingą poveikį patirsiančios šalys.

London, Canada (,,Draugo” info) – Šių
metų kovo mėnesį Kanados leidykla ,,Tho-
mas Allen & Son” išleido naują Antano Ši-
leikos romaną ,,Underground” (anglų kalba).
Kaip rašoma trumpame knygos pristatyme
šis romanas – tai istorija apie tragiškos mei-
lės trikampį šalyje, kuri antroje 1940-ojo de-
šimtmečio pusėje vedė rezistencinį karą su
sovietais.

Tai jau ketvirtoji A. Šileikos, Kanados
rašytojo ir literatūros kritiko, knyga. Pir-
moji ,,Dinner at the End of the World” pasi-
rodė 1994 metais, antroji – trumpų istorijų
rinkinys ,,Buying On Time”, susilaukusi
daug dėmesio ir gerų atsiliepimų, buvo iš-
leista 1997 metais. 2004 metais pasirodęs ro-
manas ,,Woman in Bronze” tais metais lai-
mėjo ,,Globe Best Book” apdovanojimą.

Vos pasirodęs knygynuose, ,,Under-
ground” jau sulaukė gerų vertinimų Kana-
dos spaudoje. Apie jį rašė ,,The National
Post”, ,,The Vancouver Sun”. Šiuo metu ro-
manas pristatomas plačiajai visuomenei.
Vienas iš paskiausių pristatymų įvyko šių
metų balandžio 2 dieną, šeštadienį, Kanados
London miesto knygyne ,,Chapters”.

Gemos Duoba-Phillips parodos atidary-
mas Čiurlionio galerijoje, Čikagoje įvyks
balandžio 15 d. – 9 psl.

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Žygimantas Pavi-
lionis šių metų balandžio 6 dieną,
trečiadienį, LR ambasadoje Wa-
shington, DC susitiko su Amerikos
lenkų kongreso (ALK) vadovybe.

Susitikimas surengtas Lietuvos
ambasadoriaus JAV Ž. Pavilionio
siūlymu. Jo tikslas buvo aptarti ak-
tualius, lietuvių ir lenkų tautoms rū-
pimus klausimus. Kalbėta ir apie
Lietuvos lenkams rūpimus švietimo,
pavardžių rašymo ir kitus klausi-
mus, apie energetinį saugumą. Daly-
kiškos diskusijos metu, neneigiant
tarpusavio santykiuose iškylančių
jautrių klausimų, buvo pabrėžti abi
tautas jungiantys, o ne skiriantys
veiksniai. Sutarta tokius susitiki-
mus tarp Lietuvos ambasados ir
Amerikos lenkų kongreso vadovybės
rengti reguliariai, kas turėtų pasitar-
nauti tarpusavio supratimo didini-
mui.

Kanadoje išleistas naujas
A. Šileikos romanas

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): ALK sekretorius Timothy Kuzma, ALK viceprezidentė
viešųjų ryšių klausimais Susanne Lotarski, ALK prezidentas Frank J. Spula, LR amba-
sadorius Žygimantas Pavilionis, ALK Washington biuro direktorė Barbara B. Andersen,
ALK viceprezidentė Lenkijos reikalams ir visuomeniniais klausimais Bozena Kaminski,
ALK viceprezidentas Amerikos reikalams Anthony Bajdek, LR ambasados įgaliotas mi-
nistras Rolandas Kačinskas. LLRR  aammbbaassaaddooss nuotr.

Antanas Šileika su žmona dailininke Snaige Šileikiene pristato savo naują ro-
maną.                                                                                  EEddmmuunnddoo  PPeettrraauusskkoo nuotr. 
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LLAAIIŠŠKKAAII  

LIETUVIAI IR LIETUVIŲ TAUTAI
nUSIkALTUSIEjI

Kokia vieta lietuvių literatūroje
tenka Salomėjos Nėries, Petro Cvir-
kos, Vytauto Petkevičiaus, Kosto Ku-
bilinsko ir kitų lietuvių tautai nusi-
kaltusių kūrybai? Jeigu inžinierius,
kuris suprojektavo ir pastatė gerą til-
tą, pasirodė esąs niekšas, nebus siū-
loma tą tiltą nugriauti arba juo ne-
važinėti. Tačiau literatūroje toks
klausimas iškyla. Kita vertus, jeigu
inžinieriaus tiltas yra gerai supro-
jektuotas ir pastatytas, tai nepateisi-
na jo nusikaltimo, nenubraukia jo
niekšybės. 

Eglė Juodvalkė klausia, ar yra
vietos lietuvių literatūroje išdavikui,
partizanų žudikui Kostui Kubilins-
kui (,,Draugas” 2011 m. balandžio 2
d.). Tiksliau būtų klausti, ar yra
vietos Kubilinsko kūrybai lietuvių
literatūroje? Taip, kaip niekšo inži-
nieriaus tiltas nebus griaunamas,
taip ir niekšo Kubilinsko knygų ne-
deginkime. Kam yra naudinga ar įdo-
mi jo kūryba, tegul sau skaito. 

Tačiau lietuviams ir ypač lietu-
vių visuomenei reikia niekuomet
neužmiršti, kad Kubilinskas lietuvių
tautai labai nusikalto ir kad jį reikia

ne gerbti, bet smerkti. Viešas jo kūry-
bos pristatymas visuomenei yra ne
vien tik kūrybos, bet kartu ir auto-
riaus pagerbimas. Pvz., neseniai
skaičiau kito nusikaltėlio, buvusio
stribo Vytauto Petkevičiaus atsimi-
nimus apie įvairius žymius žmones,
kuriuos jis asmeniškai pažinojo.
Radau įdomios medžiagos, įdomių
faktų, kurių galbūt kitur nėra. Man
ta knyga buvo ir naudinga, ir įdomi.
Bet aš viešoje lietuvių šventėje nei
skaityčiau iš Petkevičiaus kūrybos,
nei jį pagerbčiau kokiu nors kitu bū-
du. 

Todėl Povilas Vaičekauskas tei-
singai pareiškė, kad buvo ne vieta iš-
daviko Kubilinkso kūrybą pristatyti
viešoje lietuvių šventėje (,,Draugas”
2011 m. sausio 11 d.). Tos šventės tik-
slas buvo ne vien tik pasidžiaugti, bet
tą daryti tarp savo tautiečių. Ten
Kubilinskui nebuvo vieta, nes Kubi-
linskas buvo mūsų tautiečių priešas
ir niekino, ir naikino tai, ką jie verti-
no. Nenuostabu, kad gerb. Vaičekaus-
kas nusivylė, jog niekas Lemont Mai-
ronio lituanistinėje mokykloje to ne-
suprato ar apie tai nepagalvojo.

Donatas Januta
San Francisco, CA

BEnT  jAU mADISOn
nESISkUnDžIA nEgAVęS

PARAmOS IŠ LF

Perskaitęs 2011 metų kovo 31
dienos laiškus ,,Drauge” nustebau,
sužinojęs, kad demonstruojantys ko-
munistai Madison mieste, kurį aš
vadinu ,,Moscow on the Wisconsin”,
nesiskundžia negavę paramos iš Lie-
tuvių Fondo!

Pijus Stončius
Orland Park, IL

nEPAInIOkImE žmOnIŠkUmO
SU POLITIkA

Zigmas Viskanta laiške „Kraujo
žemės ir lietuviai” kaltina lietuvaites
ir val džią už vokiečių pasitikimą su
gėlė mis („Draugas” 2011 m. kovo 10 d.).

Ir aš būčiau nešęs gėlių tuo metu,
kai mus išvadavo iš „bolševikų”.
Nereikia žmoniškumo painioti su
politika. Niekas tada nežinojo, ką
vokiečiai mums atneša. Ar kareivis
kaltas, kad jį valdžia siunčia į mirtį?
Dabar po fakto mes žinome, kas vo -
kie čiai yra, o tuomet to nežinojome.

Stasys Prakapas
Toronto, Canada

Viename interne-
to dienraštyje
prieš keletą die-

nų buvo skelbiamas
straipsnis „Statistika
pranašauja religijos
išnykimą?”, kuriame
bandoma įrodinėti, kad
religijos Europos šaly-
se greitai išnyksian-
čios.

Kalbančių apie krikščionybės sunykimą netrūko per
visą jos dviejų tūkstančių metų laikotarpį. Mes, vyresnės
kartos žmonės, prisimename, kaip Chruščiov laikais sep-
tintajame dešimtmetyje fantazuota, kad po dvidešimties
metų niekas netikės į Dievą. Šiame propagandiniame
straipsnyje suradau vieną teisingą mintį, kad netikin-
čiųjų būriui gausėti padeda socialiniai veiksniai. Kas yra
tie socialiniai veiksniai, nulemiantys žmonių tikėjimą ar
netikėjimą? Mokslas? Ne, nes daugybė mokslininkų yra ti-
kintys. Aukšta žmonių dorovė? Ne, nes kaip tik aukštą mo-
ralę turintys žmonės dažniausiai tiki į Dievą. Kas tuomet?

Ketvirtojo gavėnios sekmadienio Mišių skaitiniai
pagelbės atsakyti į klausimą, kas į visuomenę neša neti-
kėjimo tamsą ir kas ją sklaido. Apaštalas Paulius Efezo
krikščionims rašė: ,,Kadaise jūs buvote tamsa, o dabar
esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai”
(Ef  5, 8). Apaštalas nurodė tris savybes, kuriomis turi
pasižymėti šviesos vaikai, – tai gerumas, tiesa ir teisingu-
mas. Šių dorybių pasigendame visur, kur tik žmonės
nutolsta nuo Kristaus Evangelijos.

Kai visuomenėje įsiviešpatauja pykčiai, nesąžiningu-
mas ir melas, tuomet atsiranda tų nelemtų socialinių
veiksnių, nulemiančių žmonių nutolimą nuo tikėjimo.
Neįmanoma, kad žmogaus širdis būtų pilna neapykantos,
godumo bei veidmainystės ir drauge būtų pajėgi priimti
Dievą. Šitoks žmogus ieškos argumentų, pateisinančių
pasirinktą gyvenimo būdą. Ieškos argumentų, pateisi-
nančių netikėjimą. Geriausiu atveju jis priims kokią nors
ezoterinę religiją ar pagonybę, bet nepaliks vietos krikš-
čioniškai Dievo sampratai. 

Tikriausiai esate sutikę žmonių, sakančių, kad jie ti-
ki į Dievą, bet netiki Bažnyčia. Jie tvirtina palaiką asme-
ninį ryšį su Dievu, jam išpažįstą savo nuodėmes, todėl
jiems esą nereikalingi jokie tarpininkai. Koks patogus
toks tikėjimas! Galima nepaisyti Dekalogo, tik retkar-
čiais prisiminti Dievą, pagiriojantis paprašyti jo atleidi-
mo ir jaustis nekaltam kaip angelui. Tai ne tikėjimas, o jo
karikatūra. Todėl apaštalas Paulius mokė krikščionis:
,,Neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau
pasmerkite juos. Nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti”
(Ef  5, 11–12).

Dar sugrįžkime prie tų socialinių veiksnių, kurie

sukuria tikėjimui
nepalankią dirvą.
Sovietmetčiu prieš
tikėjimą buvo kovo-
jama tiesiogiai. To-
talitarinė santvar-
ka vietoj Dievo gar-
bino Lenin. Pana-
šių dalykų šiandien
galima pamatyti
Kinijoje ar Šiaurės

Korėjoje. Anuometinė tikėjimo priespauda Lietuvos ne-
paliko be padarinių: daugelis atėjo į laisvę labai sužeisti.
Atsinešėme ne tik vergiškų įpročių, bet ir silpną tikėjimą.
Anuometinė totalitarinė sistema, stūmusi religiją į užri-
bį, tikrai buvo tikėjimui nepalankus socialinis veiksnys.

Išaušus laisvės rytui, kai Bažnyčia rūpinosi gydyti
dvasines žmonių žaizdas, daugelis, vedini godumo ar va-
dovaudamiesi kitais sumetimais, kūrė tikėjimui dar ne-
palankesnes sąlygas. Naudodamiesi laisve ir dar nesu-
kurtais įstatymais, jie užtvindė visuomenę erotine ir por-
nografine spauda bei televizijos laidomis, užtvindė kon-
trabandine degtine, namine, sidrais ir alumi. Godumas
kai kuriuos žmones skatino nepaisyti tiesos, sąžiningu-
mo ir elementarios pagarbos šalia esančiam. Viskas buvo
kreipiama taip, kad tarnautų vis didesniam pinigų kau-
pimui. Godumas, seksas ir alkoholis tapo stabais, ku-
riems paaukojamas ne tik tikėjimas, bet ir žmogiškasis
orumas. Ir kaip čia nepakartoti apaštalo Pauliaus žodžių:
,,Neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau
pasmerkite juos“ (Ef  5, 10). 

Evangelija pasakoja apie Jėzaus pagydytą akląjį. Ne-
laimingas žmogus ne tik fiziškai praregėjo – šviesa nušvi-
to ir jo sieloje. Pagydytasis įtikėjo, kad jį užkalbinęs Gali-
lėjos Mokytojas yra Dievo Sūnus, sušuko: ,,Tikiu, Viešpa-
tie!” (Jn 9, 38) ir parpuolęs pagarbino jį. Aklojo pagydy-
mas yra labai simboliškas: neregys įtikėjo į Kristų ir tą
pačią akimirką išvydo šviesą. Išsipildė Jėzaus žodžiai:
,,Aš – pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios
tamsybėse” (Jn 8, 12). 

Mūsų, tikinčiųjų, pareiga kurti aplink save tokią ap-
linką, kad neturintieji tikėjimo būtų skatinami bent su-
simąstyti: gal tikrai Dievas yra, jei į jį tikintys yra geri ir
sąžiningi žmonės. Tikėjimui augti pačios palankiausios
sąlygos yra tokia visuomenė, kurioje laikomasi elemen-
tarių žmogiškųjų dorybių – tiesos, teisingumo ir geru-
mo. Šie žmonės yra tikri Dievo buvimo skelbėjai ir liudy-
tojai. Bažnyčia ragina per gavėnią daryti gerus darbus.
Pats svarbiausias geras darbas, kurį kasdien turime at-
likti, – tai būti sąžiningais, tiesiais ir nestokojančiais pa-
prasto žmogiško gerumo, kai, užuot pykę ar keiksnoję,
laiminame ir visiems linkime tik gero. Tad būkime Dievo
šviesos nešėjais ir liudytojais. 

Tamsa ir šviesa
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Nors ateinančią savaitę LR Sei-
me prasidėsiančių LR Seimo ir PLB
komisijos posėdžių dienotvarkėje
dvigubos pilietybės klausimas bus
svarstomas, tiesa, labai trumpai,
tarsi norėdamas apsidrausti, Lietu-
vos vyriausybės kancleris Deividas
Matulionis balandžio 8 dieną susi-
tikime su žurnalistais patikino, jog
kurį laiką pilietybės klausimas nebus
keliamas. ,,Buvo priimtas sprendi-
mas kol kas padaryti tam tikrą ‘time
outą‘ – teigė jis žurnalistams, – ir pa-
sižiūrėti, gal esame kol kas nepasi-
rengę tam klausimui.“ Atsiliepdama į
tai, PLB valdybos pirmininkė patiki-
no kanclerį, jog dvigubos pilietybės
klausimas tikrai nebus pamirštas.
Balandžio 11–15 dienomis Komisija
svarstys ir tokius klausimus kaip
,,Globalios Lietuvos“ strategijos ren-
gimas, balsavimas internetu, užsie-
nyje gyvenančių lietuvių stažuotės,
TV kanalo ,,LTV World“ rodymas
internetu ir kitus. 

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis



New York (NY) miesto Aušros
Vartų (AV) bažnyčios likimas
lieka neišspręstas iki šios

dienos. Uždarius bažnyčią 2007 me-
tais, pastatas pas lapčia buvo ištuštin-
tas ir ruošiamas nugriauti. Sužinoję
NY arkivyskupijos planus ir nesutik-
dami su jos vadovo kardinolo Ed-
ward Egan spren dimu sunaikinti
lietuvių bažnyčią, grupė AV parapi-
jiečių kreipėsi į  teismą. ,,Ką tokiu
atveju darytumėte jūs?, – apgailes-
taudamas, jog kreiptis į teismą liko vienintelė
išeitis, susidariu sią padėtį komentavo AV parapi-
jietis Mindaugas Blaudžiūnas. – Galiu pa tei sinti
bažnyčios uždarymą, tačiau su griauti vienintelį
Niujorke lietuvių lėšomis ir prakaitu pastatytą ir
100 metų gyvavusį lietuvių istorinį ir architek-
tūrinį paminklą mes neleisi me.” Tuoj po uždary-
mo Lietuvių Bendruomenė miesto kardinolui
įteikė ar ti 4,000 lietuvių pasirašytą peticiją, pra-
šančią peržiūrėti bažnyčios už darymo sprendimą.
Dėl bažnyčios iš saugojimo į E. Egan asmeniškai
krei pėsi Lietuvos Respublikos  prezidentas Valdas
Adamkus ir JAV LB va do vai. Į visus prašymus ne-
kreipta dė me sio. 

AV parapijiečių advokato Harry Kresky teigi-
mu, faktas, jog Aukščiau sias apeliacinis NY valsti-
jos teismas supranta šio sprendimo svarbą ir nu -
tarė peržiūrėti AV bylą, yra teigiamas ženklas.
„Mūsų ikišiandieninis lai mė  jimas yra tas, kad
teismo spren di mu yra sustabdyti bet kokie su baž -
nyčios griovimu susiję darbai. Kitaip AV bažnyčia
jau būtų sugriauta”, – tę sė  advokatas. H. Kresky
teismui pa ruoš tą, AV parapijiečių argumentus
išdėstantį dokumentą sudaro 33 pusla piai.

Pagal H. Kresky, pagrindinis AV byloje kelia-
mas klausimas  yra susijęs su NY valstijos religi-
nės korporacijos įstatymu, pagal kurį bažny čios
pastato sugriovimui reikalingas parapijiečių pri-
tarimas. Arkivysku pija teigia, jog bažnyčios grio-
vimui parapijiečių sutikimas nereikalingas. Pa-
ruoštame dokumentų  rinki ny je keliamas ir kitas
klausimas – ar parapijiečiai turi teisę traukti arki -
vyskupiją į teismą po jų parapijos panai kinimo.
Arkivyskupijos advokatai sako, jog tokios teisės
parapijiečiai neturi, tačiau H. Kresky teigia, jog
atvirkščiai – tokią teisę jie turi.

Vilčių yra

AV parapijiečių argumentai su tampa su prieš
keletą metų tam pačiam Apeliaciniam teismui
Albany pa teiktais New York esančios airių St. Bri-
gid’s bažnyčios parapijiečių argumentais. Valstijos
teismui suti kus svarstyti St. Brigid’s bylą, NY
arkivyskupija paskelbė, jog atsirado anonimas
aukotojas, bažnyčios res tau racijai ir parapijos
atgaivinimui aukojantis 20 mln. dol., ir bažnyčia
bus atstatyta ir perduota parapijiečių naudo-
jimuisi. ,,Toks angelas mūsų padangėje dar neap-
sireiškė, – sako M. Blaudžiū nas. – Kol kas Aušros
Vartų bažnyčios li kimas yra teisėjų rankose.”

Virtuali bažnyčia 

Jau ketvirti  metai, kai po bažny čios uždarymo
kiekvieną sekmadienį grupė buvusių AV parapi-
jiečių ir jų draugų susirenka ir meldžiasi prie AV
bažnyčios laiptų. Kadangi NY arkivyskupijoje dau-
giau lietuviškų bažnyčių nėra, o parapija prie ki-
tos pri jungta nebuvo, parapijos žmonės atsidūrė
gatvėje. Čia pažymimos pag rindinės tikinčiųjų
kalendorinės ir AV parapijos šventės. „Į priekį
mus veda tikėjimas. Suvokiame, kad pra einame
didelį išbandymą. Mus palai ko mūsų tautos istori-
ja, kai žmonės, išvežti į Sibirą, altorius kūrė ir
meldėsi lauke. Mus vienija ir palaiko Švento Rašto
dvasia. Ten, kur du ir dau giau, ten ir Dievas. Atim-
kite vis ką, bet mūsų tikėjimo neatimsite niekada”,
– kalbėjo sekmadienio susibūrimų dvasinė vadovė
Rita Stel mokienė. Š. m. vasario 25 d., ketvirtųjų AV
bažnyčios uždarymo metinių išvaka rėse, prie pas-
tato suplevėsavo Lie tu vos vėliavos ir įsižiebė žva-
kių šviesa. Raudonas bažnyčios duris papuošė balti
kryželiai. Susirinkusieji išsakė savo mintis ir pasi-
dalijo prisiminimais apie 2007 m. vasario 26 d. pir-
madienį, kada sužinojo apie bažnyčios uždarymą.  

Koks Lietuvos vyskupų konferencijos 
vaidmuo? 

New York vyskupijos kardinolo E. Egan ofi-
cialiame pranešime dėl AV už da rymo skelbiama,
jog Lietuvos vys kupų konferencijos atstovas už sie -
nio lietuvių sielovados reikalams pre latas Edmun-
das Putrimas panai kin ti parapiją ir uždaryti AV
bažnyčią su tiko. AV parapijiečių teigimu, pre la tas
AV bažnyčioje  apsilankęs nebuvo, su šios bažny-
čios kunigu E. Sa wic  ki nebendravo, AV padėties su
pa ra pijiečiais ar su NY LB vadovais ne aptarė ir
apie planuojamą AV užda ry mą nepranešė. Tuo tar-
pu į New York atvykus didelei naujai lietuvių ban-
gai iš Lietuvos, AV uždarymo metu parapija iš-
gyveno atgimimą. 

Atsakydamas į lietuvių prašymą kreiptis į kar-
dinolą E. Egan dėl AV pa dėties, Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigi tas
Tamkevičius atvirame laiške NY lie tuviams rašė,
kad ,,į kitų vys ku pijų reikalus kištis ne ga li”. Kokį
vaidmenį emigracijoje atlieka Lietu vos vys kupų
konferencija ir jos delega tas ir kokiu tikslu 2008 m.
spalio mė nesį prel. Putrimas ir arkivyskupas S.
Tamkevičius susitiko su JAV vys kupų konferenci-
jos vadovais?

Pasitarę su kanoninės (bažnyti nės) teisės
advokatais dėl AV parapijos panaikinimo ir baž-
nyčios uždarymo būdo (bažnyčia buvo uždaryta
kardinolui pasikvietus AV kunigą E. Sawicki ir
jam pranešus, jog nuo  šios akimirkos parapija yra
panaikinama, o bažnyčios durys yra užrakina mos)
tuo pat metu drauge su kreipimusi į civilinį teismą
parapijiečiai kreipėsi ir į Vatika no kanoninius
teismus – Congregation of  The Cleargy ir Aposto-
lic Signatu ra. Kalbėdamas apie Lietuvos Katalikų
bažny čios laikyseną dėl AV parapijiečių ape lia -
cijos į Vatika no institucijas, New York gyvenantis
V. Čereška tei gė: ,,Lie tuvių bažnyčių uždarinėji-
mas Amerikoje yra lietuvių tautos dvasinis geno-
cidas. Jei uždarant AV bažnyčią Niujorko kardino-
las tikrai nesilaikė nustatytos tvarkos ir tuo pažei-
dė kanoninės teisės reika la vimus, už tai jis turi
atsakyti. Kodėl Lietuvos Bažnyčios kanonistai
nepa si domėjo AV parapijiečių pateiktais Vatika-
nui argumentais?” 

,,Pastipusio šuns kėlimas” 

Panašių žodžių AV gynėjams ten -
ka susilaukti dažnai. Net ir iš LB
narių. Vieni baž ny čios išsaugojimo
judėjimą lygina su noru atgauti salę,
kiti teigia, kad į bažnyčią niekas ne-
ateidavo ir ji ne reikalinga, treti abe-
joja, ar, atga vus pastatą, bus įmano-
ma jį išlaikyti, o ketvirti negali at-
leisti priešinimosi kardinolo spren-
dimui. ,,Iš savo varpi nės kiekvienas

yra teisus – mąsto M. Blaudžiūnas. – Tik niekaip
nesuprantu lietuvių pykčio. Ką mes darome blogo?
Mes kovojame už lietuvybę, už Ame rikos lietuvių
istoriją, už lietuvių pa statytą svarbų architektū-
rinio paveldo paminklą, už dvasinį ir socialinį cen-
trą Niujorko miesto širdyje ir ateityje labai reika-
lingą trečios bangos lietuvių evangelizacijos vietą.
Ar žmo nės pyksta ant savęs, kad, atvažiavę į Ame-
riką ir visą laiką kovoję už lietuvybę, šiandien
nuleido ran kas?” Kad lietuviams reikalingos sa lės
susiburti, ginčytis neverta, ka dan gi išeivijos isto-
rijoje bažnyčių salė se visuomet vyko ir vyksta so-
cialiniai ir kultūriniai renginiai. 

Apie AV bažnyčios lankymą reikėtų pakalbėti
konkrečiau. M. Blaudžiūno nuomo ne, AV sumažė-
jusiam lankomumui įtakos turėjo besitęsianti New
York lie tuvių sielovados krizė, Mišių nu kė limas į
bažnyčios rūsį, bažny čios remonto delsimas ir ku-
nigo E. Sa wicki nenoras išmokti lietuvių kalbos.
,,Iš kitos pusės, – teigia jis, – žiū rėkime į istoriją,
šiandieną ir į ateitį. Lietuvių bažnyčios tuštėjo
natūraliai, kadangi senoji karta traukėsi, o naujo-
sios kartos Amerikoje dar nebu vo. Taip, kaip baž-
nyčios reikėjo antros bangos lietuviams, taip jos
rei kia trečiabangiams. Uždarius bažny čią, lietu-
viai liko gatvėje,” – tęsė jis. 

O kaip su priešinimusi kardinolo E. Egan
sprendimui? Gal geriau pa galvoti, ar kardinolo
sprendimas bu vo teisingas ir kodėl jis uždarė AV
baž nyčią grubiu būdu ir tikintie siems nesuteikęs
galimybės išklau syti paskutinių Mišių. Juk AV
parapija save ir bažnyčią išlaikė savo jė goms ir lė-
šomis. AV parapija skolų ne turėjo, arkivyskupijai
aukas rinko reguliariai, banke turėjo neblogą su-
mą pinigų. Skaudu, kad kardinolas neatsiliepė nė į
vieną parapijiečių ra šytą laišką. Kodėl prireikė už-
daryti baž nyčią, kurią žmonės išlaiko patys ir pra-
šo jos neuždaryti? 

Atkartojamas tas pats scenarijus 

AV parapijos panaikinimo ir baž nyčios sugrio-
vimo planas atkartoja ge rai atidirbtą etninių ma-
žumų baž nyčių uždarymo JAV scenarijų. Pagal
internete skelbiamą informaciją, dėl išaiškėjusių
pedofilijos skandalų ir su tuo susijusių teismų iš-
lai dų  bei atlyginimų  išmokėjimų nu ken tėjusiems,
JAV arkivyskupijų iš lai dos šiuo metu siekia 3
mlrd. dol. (www.reuters.com). Amerikos bažnyčiai
reikalingos dide lės sumos, kurių dalis gaunama
pardavinėjant bažnyčių pastatus ir jų žemę. Liudi-
ninkų pasakoji mu, prieš AV bažnyčios uždarymą
pa sidomėti bažnyčios žemės ribomis čia apsilankė
pats New York  kardinolas E. Egan. 

Bažnyčių uždarymo planas  gali šiek tiek skir-
tis, tačiau pagrindinės da lys lieka tos pačios. Pir-
miausia, rū pestingi ir parapijiečių mylimi kunigai
iškeliami kitur, juos pakeičiant vyskupijoms pa-
klusniais kunigais, vykdančiais sudarytą planą.
Dažnai kelios parapijos sujungiamos į vieną, kas
leidžia ištuštinti ,,prijungiamosios” parapijos ban-
ko santaupas. Vie nai ,,jungtinei” parapijai užval-
džius dvi bažnyčias, paskelbiama, jog išlai kyti abi
yra neįmanoma, o sufabri kavus ir ,,išpūtus” blo-
gos pastatų struktūrinės būklės ir milžiniškų pa-
jamų, reikalingų bažnyčios remontui, sumas, pa-
statas nugriaunamas, žemę parduodant investito-
riams. Kar tais bažnyčia yra uždaroma re montui,
kurio vykdymas yra dirbtinai vilkinamas ar  už-
šaldomas. At jun gus šilumą, neremontuojamo pa-
stato būklė blogėja, o po kiek laiko vys kupija nuta-
ria, jog remontuoti tokio pastato nėra prasmės. 

Prieš AV bažnyčios uždarymą dėl planuojamo
bažnyčios stogo remonto paskutinius trejetą metų
pamaldos vyko bažnyčios rūsyje. Vienas iš kar -
dinolo E. Egan argumentų,             Nukelta į 12 psl.
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Aušros Vartų likimas –
Aukščiausiojo valstijos teismo

rankose
JONAS BUČAS

Aušros Vartų bažnyčia New York.
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Šių metų kovo 27 d. Pasaulio
lietuvių centre (PLC) Lemont
vyko JAV Lietuvių Bendruome-

nės (LB) Lemonto apylinkės narių
metinis  susirinkimas. Tradiciškai
renginys prasidėjo Jungtinių Vals-
tijų ir Lietuvos himnų giedojimu.
Sukalbėjus invokaciją, susirinkusieji
tylos minute pagerbė Anapilin iške-
liavusius apylinkės narius, buvo pri-
statyti susirinkimo svečiai.

Pritarus susirinkimo darbotvar-
kei, jam vadovauti ėmėsi Pranas Jur-
kus. Onutė Plečkaitytė perskaitė pra-
ėjusių metų metinio susirinkimo
protokolą, jis buvo priimtas.

Lemont apylinkės valdybos pir-
mininkė Birutė Kairienė perskaitė
pranešimą, kuriame apžvelgė nu-
veiktus darbus, aptarė ateities pla-
nus. Pasak pirmininkės, praėję  me-
tai ir šių metų pradžia Lemonto apy-
linkės valdybai buvo nelengvi, bet
tuo pačiu – ir įspūdingi, kupini įvy-
kių. ,,Dauguma valdybos narių buvo
naujai išrinkti, – sakė B. Kairienė, –
tad stigo patirties, o darbų buvo užsi-
brėžta nemažai.” Tad Valdyba dažnai
rinkdavosi pasitarti, numatyti veik-
los gairių, aptarti artimiausių rengi-
nių planų. Valdyboje dirbo 11 žmo-
nių, todėl, pasak pranešėjos, dažnai
būdavo sunku su visais suderinti
posėdžių laiką.  

Buvo išvardinti svarbiausi pra-
ėjusių metų Bendruomenės rengi-
niai, kuriuose, pasak pirmininkės,
buvo stengiamasi prisiminti mūsų
tautos garbingą praeitį, tėvų ir pro-
tėvių sunkias kovas, kurių dėka buvo
išsaugota mūsų valstybė. Birželį bu-
vo paminėta Gedulo ir vilties diena,
kurios metu buvo prisimintas Sibi-
ro tremtinių Gulago kelias. Liepos
mėn. vykusioje Vasaros šventėje
kartu su Lietuvos Respublikos gene-
ralinio konsulato Čikagoje darbuoto-
jais paminėta mūsų šalies Valstybės
diena. Rugpjūčio pabaigoje Bend-

ruomenės žmonės pakvietė tautie-
čius į Žolinę, buvo prisiminti mūsų
senuolių papročiai, susirinkusius
linksmino Rasos Zubreckaitės an-
samblis. Lapkritį Lietuvių dailės
muziejuje PLC buvo atidaryta paroda
,,Lietuva: kultūra ir istorija”, veikusi
tris mėnesius. Apsilankiusieji joje
turėjo progą susipažinti su Lietuvos
istorija ir kultūra nuo seniausių lai-
kų iki dabarties. Lapkričio 21 d. buvo
paminėtas  iškilus jubiliejus – Žal-
girio mūšio 600 metų sukaktis. Prisi-
mindami šią garbingą datą, Bend-
ruomenės žmonės suorganizavo kul-
tūrinę-istorinę popietę ,,Vytauto Di-
džiojo Lietuva”. Jos svečias buvo
Vilniaus universiteto profesorius is-
torikas Rimvydas Petrauskas. Popie-
tėje koncertavo jaunimas – šoko tau-
tinių šokių kolektyvas ,,Laumė”, dai-
navo mažoji liaudies dainų atlikėja
Agnė Giedraitytė, smuikavo 11-metis
Kipras Tarela. Apylinkės pirminin-
kė pasidžiaugė, jog šis koncertas dar
kartą patvirtino, kad turime nemažai
talentingo jaunimo. Lapkričio  28 d.
vykusi popietė buvo skirta prisimin-
ti pokario laikotarpį, išeivijos kovą
už Lietuvos išlaisvinimą. Buvo aptar-
ta Broniaus Nainio knyga ,,Lietuvos
laisvinimo keliu”. 

Šiais metais Bendruomenėje taip
pat įvyko jau ne vienas renginys.
Sausį buvo kartu prisiminti Sausio
13-tosios kruvinieji įvykiai – prisi-
minimais dalijosi JAV ,,Žaliųjų be-
rečių” kapitonas Andrius Eiva, kiti
šių įvykių dalyviai, savanoriai. Va-
sario pabaigoje Bendruomenės na-
riai ir svečiai gausiai susirinko į Va-
sario 16-osios ir Kovo 11-osios minė-
jimą. Renginyje pranešimą skaitęs
dr. Jonas Prunskis apžvelgė dabar-
tines Lietuvos problemas ir svarstė,
kaip išeiviai galėtų padėti jas spręsti.
Minėjime buvo pagerbtos pedagogės,
švietimo premijos laureatės – buvusi
Lemonto Maironio lituanistinės mo-
kyklos direktorė Audronė Elvikienė
ir Čikagos lituanistinės mokyklos

vadovė Jūratė Dovilienė. Lemonto
Maironio lituanistinės mokyklos
mokytojai Erikai Kunickienei per
šios mokyklos Vasario 16-osios mi-
nėjimą buvo įteikta ,,Gintarinio
obuoliuko” premija. Bendruomenė
organizavo mokyklų šalpos vajų, su-
rinkti pinigai buvo perduoti Mai-
ronio ir ,,Žiburėlio” mokykloms. B.
Kairienė sakė, kad Valdyba stengiasi
paremti lituanistines mokyklas, per
ataskaitinį laikotarpį joms paaukota
560 JAV dol. 

Apylinkės pirmininkė pažymėjo,
kad Lietuvių Bendruomenė gyvuoja
remdamasi visais Bendruomenės na-
riais. Pranešėja sakė, kad per atas-
kaitinį laikotarpį buvo surinkta 6,270
JAV dol. aukų, kai kurie Bendruo-
menės nariai aukojo po 100 dol. ir
daugiau. Iš įvairių renginių surinkta
7,917 dol., tačiau nemažai ir išleista –
vien tik išlaidos įvairiems rengi-
niams sudaro 7,572 dol.  

B. Kairienė džiaugėsi Socialinių
reikalų skyriaus, kuriam vadovauja
P. Jurkus, veikla. Jam šiame darbe
talkina administratorė Jūratė Jurku-
vienė. Socialinis skyrius dirba PLC
patalpose, čia susirinkusiems rodo-
mi filmai,  vyksta paskaitos, tvarko-
mi, notarizuojami įvairūs dokumen-
tai, padedama žmonėms  spręsti  so-
cialinius klausimus. Apylinkės pir-
mininkė siūlė drauge pasvarstyti,
kaip būtų galima paremti Socialinį
skyrių – ar prašyti paramos iš Lie-
tuvių Fondo, ar kelti kainas už ren-
ginius. Buvo išsakytas nuogąstavi-
mas, kad nesunyktų dar vienas vi-
siems labai reikalingos pagalbos šal-
tinis.    

Kalbėdama apie ateities planus,
Valdybos pirmininkė vardijo darbus,
kurie laukia jų ir naujai išrinktų
Valdybos narių. Tai įvairios tradi-
cinės šventės, reikšmingų datų pa-
minėjimai, koncertai, lėšų rinkimo
vajai. ,,Labai norėtųsi, kad prie Lie-
tuvių Bendruomenės veiklos prisi-
jungtų daugiau jaunų žmonių, nese-
niai atvykusių iš Lietuvos, – kalbėjo
pranešėja. Jie, dar nepamiršę Lietu-
vos gyvenimo pulso, pasiremdami
vyresnės kartos patirtimi, pagyvintų
Bendruomenės veiklą.” Lemonto

apylinkės pirmininkė padėkojo vi-
siems Bendruomenės nariams ir
Valdybos nariams ir kvietė kartu
pasidžiaugti tuo, ką turime: ,,Šian-
dien Lietuva yra laisva, mes galime
čia laisvai lietuviškai kalbėti, turime
kur susirinkti, turime Pasaulio lie-
tuvių centrą”.

Susirinkime negalėjo dalyvauti
iždininkė Lina Malcius, tad apylin-
kės metinę iždo suvestinę pristatė P.
Jurkus. Kontrolės komisijos praneši-
mą perskaitė Irena Kirkuvienė, pra-
nešusi, kad finansiniai apylinkės
dokumentai tvarkomi gerai.

Diskusijų metu buvo svarstoma,
kaip į Bendruomenės veiklą pri-
traukti daugiau jaunų žmonių, ka-
dangi šiuo metu joje daugumą sudaro
vyresnio amžiaus nariai. Buvo pasiū-
lyta išleisti lankstinuką apie Bend-
ruomenę, plačiau kalbėti apie savo
veiklą. Pasisakiusiųjų nuomone, rei-
kia geriau išnaudoti Lemont apy-
linkės privalumus – joje gyvena daug
tautiečių, apylinkėje yra puikus
traukos centras – PLC. Deja, yra ne-
mažai klaidingai manančių, kad visi
PLC vykstantys renginiai ruošiami
Lietuvių Bendruomenės, o nusitei-
kusių aukoti savo laiką ir jėgas dar-
bui LB atsiranda tik vienas kitas.
Tad neįtikinamai nuskambėjo vieno
iš pasisakiusiųjų išsakyta nuomonė,
jog ,,mūsų apylinkės problema – mes
neturime problemų”. Gana iškal-
binga kad ir ši susirinkime paminėta
smulkmena – vieno apylinkės ren-
ginio metu neatsirado žmonių, kurie
pasirūpintų kėdėmis susirinku-
siems. 

Susirinkime buvo renkami nauji
Valdybos nariai. Valdyba yra renka-
ma dvejų metų kadencijai, antriems
metams Valdyboje liko prieš metus
išrinkti jos nariai B. Kairienė, O.
Plečkaitytė, Vytautas Babušis. Val-
dybą papildė Asta Alinkevičienė,
Irena Grigaitienė, Gediminas Kairys,
Violeta Valaitytė, Dalia Visockas.
Revizijos komisija liko dar viene-
riems metams, ją sudaro Gediminas
Kazėnas, Irena Kirkuvienė, Liudas
Šlenys.  Socialinių reikalų skyriui ir
toliau vadovaus P. Jurkus. 

JAV LB Lemont apylinkės nariai 
aptarė savo darbus

LORETA TIMUKIENĖ

TTEELLKKIINNIIAAII

Lemont, IL

Iš k.: Pranas Jurkus, Lemont apylinkės valdybos pirmininkė Birutė Kairienė ir Onutė
Plečkaitytė.                                     

LLoorreettooss  TTiimmuukkiieennėėss nuotr.
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Kitoks Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
Philadelphia, PA

Šiais metais Vasario 16-toji ir Ko-
vo 11-toji Philadelphia buvo
atšvęstos sekmadienį, kovo 13

d. Kadangi Philadelphia dar tebėra
laimingas telkinys, turintis daugiau
nei vieną lietuvišką parapiją, šį kar-
tą rotacine tvarka šv. Mišios, dėko-
jant Dievui už atgautą Lietuvos lais-
vę, buvo aukojamos Šv. Jurgio para-
pijos bažnyčioje. Čia klebonu yra il-
gametis Lietu vos vyčių dvasios va-
das, msgr. Juozas Anderlonis. 

Šv. Mišios ir pasiruošimas
minėjimui

Mišios pradėtos su vėlia vų įne-
šimu. Šalia JAV ir Lietu vos vėliavų
buvo įneštos ateitininkų, skautų ir
Lietuvos vyčių organizacijų vėliavos.
Aukojimo procesijoje aukas nešė tau-
tiniais drabužiais pasipuošusios Lie-
tuvos vyčių 3-čios kuopos narės. Mi-
šių metu giedojo Šv. Andriejaus para-
pijos choras, vadovaujamas Ilo nos
Babinskienės. Msgr. Anderlonis lie-
tuvių ir anglų kalba pasakytame
pamoksle pabrėžė Dievo palaimą,
Lietuvai atgaunant laisvę ir atku  -
riant nepriklausomybę.

Po Mišių visi skubėjo į Šv. Jurgio
kaimynystėje esančius šimtamečius
Lietuvių namus (Lithuanian Music
Hall), kur Aldonos (Jakubėnienės ir
jos šeimos) virtuvėje jau laukė ce -
pelinų pietūs. Dar gerokai prieš 2
valandą iš antro aukšto didžiosios
salės pasigirdo smagūs kaimo kape-
los „Varpelis’’ (vad. Lynne Cox) gar-
sai, skelbiantys, kad laikas lipti vir -
šun ir užimti vietas šventės minėji -
mui ir koncertui. Beje, „Varpelio’’
sudėtyje groja visi pirmosios bangos
palikuonys ir pora lietuviams prijau -
čiančių amerikiečių.

Šventės minėjimo programą ve-
dė patys JAV LB Philadelphia apy-
linkės kopirmininkai Roma Krušins-
kienė ir Virgus Volertas. Įnešus vėlia-
vas ir dalyviams su „Varpelio’’ paly-
da su gie dojus JAV bei Lietuvos him-
nus, msgr. Anderlonis perskaitė
šventei skirtą invokaciją. Savo įžan-
ginia me žodyje programos vedėjai
pabrė žė, kad šiais metais minėjimas
bus kitoks. Programoje laukė ne vien
savi vietiniai talentai, bet ir iš toliau
atvežtas koncertas, kurį atliko Ar-

vydas Vilčinskas. 

Apdovanoti bendruomenei
nusipelnę žmonės

Pagal nusistovėjusią tradiciją,
prieš meninę programos dalį pager-
biami telkiniui savo veikla visų ge -
rovei nusipelnę bendruomenės na  -
riai. Šiais metais apdovanojimui, da -
lyviams entuziastingai palydint plo-
jimų, į sceną buvo iškviesti Vitalija
ir dr. Jonas Dunčios, kurie be savi-
reklamos darbuojasi Šv. Andrie jaus
parapijoje ir V. Krėvės lituanis tinėje
mokykloje. Jonas jau kelinti metai
paruošia vaikus ir suaugusius sakra-
mentams, Vitalija mokytojauja mo-
kykloje ir yra JAV LB Kultūros tary-
bos sekretorė. Abu yra organizavę
sriubos pietus sušelpti vargstan čias
šeimas Lietuvoje. Svarbių Lie tuvai
sukakčių proga Jonas, pasitel kęs
kompiuterį, parapijos salėje ek rane
parodo tai progai skirtus filmus, dos-
niai remia parapiją ir Bend ruo menę.
V. Dunčienės straipsniai ,,Drau  ge’’ ir
,,Amerikos lietuvyje’’ verčia pagal-
voti apie gyvenimo verpetus Lietu-
voje ir išeivijoje.

Meninė šventės programa

Meninę šventės programą pra -
dėjo Vinco Krėvės mokyklos moki   -
niai su savo mokytojomis dr. Jorūne
Balčiūniene (mokyklos vedėja), Irina
Brusokiene, Vitalija Dunčiene ir Re -
nata Paškauskiene. Spalvingai lietu-
viškomis spalvomis apsirėdę moki  -
niai, pasitelkę linksmus judesius,
padainavo kelias pagal Justino Mar-
cinkevičiaus žodžius sukurtas dai-
nas. Daugeliui minėjimo dalyvių
mokyklos pasiro dymas ir buvo gra-
žiausia šventės dalis.

Sekė šviesų ir garsų lydimas A.
Vilčinsko koncertas. A. Vilčinską
Lie tuvių namų scenoje Philadelphia
lie tuviai buvo matę ir girdėję pačioje
Lietuvos atkurtos nepriklausomybės
pradžioje. Tada jis koncertavo su
jaunu sūnumi. Jų duetas, dainuojant
dainą „Grįžtu’’, tuomet paliko neiš -
dildomą įspūdį. Po daugiau kaip de-
šim ties gyvenimo metų, praleistų
Ame rikoje, A. Vilčinskas dainavo ne
apie tremtinių grįžimą iš Sibiro, bet
apie savo grįžimą iš Amerikos į
Lietuvą. Pirmoje koncerto dalyje jo

Įteikiamas LB žymuo Vitalijai ir dr. Jonui Dunčioms. Iš k. į d. Virgus Volertas, Roma
Krušinskienė, Vitalija Dunčienė ir dr. Jonas Dunčia.

TERESĖ GEČIENĖ

paties sukurtos naujos dainos nepa-
liko to anų dienų įspūdžio. Gaila, kad
ne tik vyresniems žmonėms buvo
sunku suprasti dainų žodžius. Po per-
trau kos atgimstančiai Lietuvai kur-
tos dainos jau ir šių dienų žiūrovams
kėlė didesnį susidomėjimą. Kai ku -
riuos paskatino šokti ir vieną kitą
dainą kar tu su svečiu padainuoti. 

Po koncerto visi šventės dalyviai
buvo pakviesti į Lietuvių namų vi -
durinę salę, kur laukė gausios su -
neštinės vaišės ir ,,Varpelio’’ muzika.

Telkinys pirmauja pagal
surenkamų lėšų sumą

Beveik mėnesį prieš šventę LB
apylinkės valdybos kopirmininkas V.
Volertas visiems apylinkės sąrašuose
esantiems nariams išsiuntinėjo
abiem kalbomis parašytą laišką,
kvie čiantį į šventę ir prašantį skirti
auką JAV LB Krašto valdybos veiklai
paremti. Kiekvienais metais su laiš -
ku siunčiamas pereitų metų Vasario
16/ Kovo 11 aukotojų sąrašas. Dau-
gelį metų paštu ir minėjimo metu
vykdyto vajaus dėka Philadelphia
apylinkė pirmauja Amerikoje pagal
sutelktų lėšų sumą, persiunčiamą
JAV LB Kraš to valdybai. 

Pereitais ir šiais metais V. Voler-
tas įvedė naujovę. Prie kiekvienos
paaukotos sumos įrašė, kiek dolerių
ar centų per dieną aukojama. Tad
jeigu asmuo aukojo 400 dol., tai buvo
1.10 dol. per dieną, jeigu 100 dol. – tai
aukota 27 centai per dieną ir t. t. Gal
šitokio apskaičiavimo dėka pernai ir
šįmet suaukota per 7,000 dol.! Abejo-

ju, ar LB apylinkių šeimoje atsirastų
kitas toks telkinys, surinkęs panašią
sumą. Tarp aukojusių – ir trečia-
bangių pavardės.

Philadelphia LB valdyba, bai -
gianti savo kadenciją, balandžio 10 d.
kviečia visus į visuotinį, ataskaitinį
LB apylinkės susirinkimą. Dėkojame
valdybai už trejų metų darbą ir tiki -
mės, kad bus išrinkta nauja valdyba,
kuri toliau plėtos Philadelphia LB
veiklą.

Trumpai

* Kovo 6 d. Vinco Krėvės mokyk-
la visą bendruomenę pakvietė į nuo-
taikingą Užgavėnių šventę su lietu-
viškais papročiais ir kaukėmis bei la-
bai skanių ir įvairių blynų vai šėmis.

* Vasario 27 d. Šv. Andriejaus pa-
rapijoje sekmadienio Mišios buvo
atna šaujamos už a. a. Justiną Mar-
cin kevi čių ir atgautą Lietuvos laisvę.
Po Mišių parapijos salėje žiūrėjome
per Lietuvos televiziją rodytus filmus
iš poeto gyvenimo.

* Kovo 3 d. Šv. Andriejaus parapi-
joje buvo prisiminti pirmos bangos
lietuviai emigrantai, gyvenę ir mirę
Pennsylvania valstijoje. Padėkota už
jų indėlį, steigiant lietuviškas para-
pijas ir Lietuvių namus. Jų pali-
kuonys buvo pakviesti pasidalyti sa-
vo tėvų ir senelių gyvenimo Ame-
rikoje prisiminimais, parodyti turi-
mas jų gyvenimų nuotraukas.

* Iki šių metų Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos klebonas Petras
Bur kauskas džiaugdavosi, kad para-
pijoje daugiau krikštynų nei laidotu-
vių. Kol kas to negalima pasakyti
apie šiuos metus. Nuo naujų metų
nedide lis lietuviškas telkinys jau
palaidojo penkis bendruomenei arti-
mus asmenis: a. a. Valeriją Buinienę
(mirė sau sio 14 d.), a. a. dr. John Le-
vin (Onutės Valašinaitės vyras, mirė
sausio 20 d.), a. a. Marytę Viliamienę
(mirė sausio 26 d.), a. a. Ireną (Maci-
jauskienę) Matonienę (mirė kovo 2
d.) ir a. a. Pra ną Barą (mirė kovo 31
d.). Tikimės, kad pavasariui atėjus
parapijoje bus krikštijama daugiau
kūdikių ir ne prarasime asmenų iš tų
kartų, kurios dosniai remia lietuvių
parapijas ir lietuvišką veiklą.

Teresė Gečienė – daugelį metų
įvairiose pareigose besidarbuojanti
JAV Lietuvių Bendruomenėje. Buvusi
JAV LB Philadelphia apylinkės
pirmininkė, šiuo metu JAV LB XIX
Tarybos narė.Dainuoja V. Krėvės mokyklos mokiniai. Dešinėje – mokyklos vedėja ir dainų mokytoja dr. Jorūnė Balčiūnienė.    RRiimmoo  GGeeddeeiikkooss nuotr.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos 5–6 skyriaus jaunės ir 7–8 sky-
riaus jauniai berniukai parėmė nukentėjusius japonus, lankstydami paukščiukus.

VVyyttoo  ČČuupplliinnsskkoo nuotraukos

Žinios

Gervės japonams

Turbūt visa lietuvių tauta gerai žino poetą Vy-
tautą Mačernį. Ste bėtina, kad per trumpus kūrybos
metus  (žu vo karo metu bū damas tik 24 metų) jis su-
spėjo praturtinti Lietuvos literatūrinį  lobyną.

Jo rašiniuose jau -
čiame jo  neramią širdį,
abejones ir ieškojimą
žmogaus gyvenimo pras-
mės. Taip pat ma tome jo
prisirišimą prie žemės,
meilę gamtai ir artumo
jausmą savo protėviams
bei jų  paliktoms kultū-
rinėms vertybėms.

Mačernis gimė Že -
mai tijoje, Šarnelės kai -
me, studijavo Kauno ir
Vilniaus uni versite tuo -
se. Priklausė Šatrijos
Korporacijai ir savo eilė-

raščius spausdindavo  ,,Atei ties” žurnale. Suėjus 90
metų nuo Vytauto Mačernio gimimo,  Korp! Giedra
nutarė paminėti poetą ir jo  kūrybą. 

Programa: Minėjimą pradės Ona Daugirdienė,
supažindindama klausytojus su Mačernio biografija.
Giedrė Gillespie sukūrė minėjimui montažą – vaidy-

ba ir deklamavimu apibūdins Mačernio gyvenimą ir
kūrybą. Linas Umbrasas atliks Mačernio vaidmenį ir
kartu su Giedre Gillespie ir Vida Gilvydiene dekla-
muos jo eilėraščius. Į žodinę minėjimo dalį bus įjung-
ta muzikinė dalis, kurioje Daina Polikaitytė ir Marija
Čyvaitė gros  duetus fleitomis.  Dalia Lietuvninkienė,
pianinu akompanuojant Dariui Polikaičiui, dainuos
minėjimui parinktas dainas. Minėjimą apvainikuos
naujas Fausto Strolios muzikinis kūrinys, paruoštas
pagal Mačernio eilėraštį ,,Paukščiai”. Po minėjimo
bus vaišės ir pabendravimas.

Giedrininkės nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti
šioje nepaprastoje popietėje. Laukiame visų Atei ti -
nin kų korporacijų narių, ypatingai – šatrijiečių,
pasipuošusių savo korporacijų spalvomis ar juos-
tomis.                                                                      — R. R.

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jau-
niai parėmė nuo žemės drebėjimo nukentėjusius japonus, iš
popieriaus lankstydami paukščiukus. 

Kada:     Sekmadienį, balandžio 17 d., 

12:30 val. p. p.

Kur: Pasaulio lietuvių centre, Lemont

Ruošia:  Korporacija Giedra

Poeto Vytauto Mačernio minėjimas

Penkto skyriaus jaunė Emilija
Vaš kaitė, internete pasiskaičiusi
apie pasaulinio masto projektą
lankstyti iš popieriaus gerves ir
tuo padėti nuo žemės drebėjimo
ir cunamio nukentėjusiems ja po -
nams, pasiūlė šį darbelį savo
draugams ateitininkams. Balan-
džio 3 d. Ateiti ninkų namuose Le-
mont  5–6 skyrių mergaitės ir 7–8
skyrių berniukai sutiko prie šio
projekto prisidėti.

Gervė yra reikšmingas paukš -
tis ja po nų tautosakoje. Pasak se-
novinės Japonų legendos, bus iš -
pil dytas vie nas, net ir pats ne įti ki-
namiausias, kiekvieno, išlanks -
čiusio 1,000 origami gervių, noras.
Ame rikiečių labdaros fondas ,,Be-
zos Family Foun dation”, pasi-
kliaudamas šia legenda, žada pa -
skirti 2 dol. auką už kiek vie ną
jiems atsiųstą gervės lankstinį.
Tiki masi surinkti 100,000 gervių ir
tuo paremti japonus 200,000 dol.
suma. Bet šios akcijos tikslas
nėra vien piniginė dovana,
siekiama suteikti ir dva-
sinę paguodą Japo nijos
žmo nėms, pa ro dant,
kiek vaikų per visą
pasaulį juos už jau-
čia.

Ateitininkų su-
sirinkimo metu bū-
relių va do vai Vi-
lija Aleksaitė,
Alena Pranc  ke vi -

čiūtė, Rimas Petrai tis ir Rimas
Gry baus kas, patys ne seniai įgudę
po pieriaus lanks ty me, mokė susi-
rin ku sius jaunius. Čikagos jau-
niai sulankstė apie 25 gerves. Jų
nuotrauka bus parodyta akcijos
,,Face book” svetainėje, ir dalis
gervių bus išsiųstos, kad prisidėtų
prie 100,000 skaičiaus.

Kuopos globėja Laima Alek -
sie nė pasidalino apie gervių dar-
belio tikslą: ,,Šiais mokslo metais
ypatingą dėmesį skyrėme lietu-
viškam  žodžiui ir kultūrai, bet
per šį susi rinkimą nu tarėme pa-
žvelgti toliau, pvz., pra dėjome su-
sirinkimą pasakydami ‘labas ry-
tas’ lietuviškai, angliškai, ispaniš-
kai, prancūziškai, vokiškai, itališ-
kai,  rusiškai ir am harų kalba. No-
rėjome, kad vaikai pagalvotų apie
kitas kultūras ir jas palygintų su
savo.” Susirinkimo metu vaikai
diskutavo apie dvikal biš kumą, o
darydami gerves perskaitė nuro-

dymus angliškai, išvertė į lie-
tuvių kalbą ir pagal juos lanks-

tė popierių.
Gražus jaunimo

darbelis turėtų nu -
teik ti mus visus
malda ir auka pa-
laikyti nukentėju-

sią nuo žemės dre-
bėjimo ir cunamio

Japo niją.        
—V. K.

Ateitininkų sendraugių
poilsio savaitė rugp. 6–13
Kennebunkport, Maine

Visi kviečiami į ateiti ninkų poil-
sio savaitę Tėvų Pran ciš konų va -
sarvietėje. Laukiami pa vie niai, su
drau gais, su ištisom šei mom. Dienos
metu poilsiaujama, o va kare visų
laukia įvairi ir įdomi kul tūrinė bei
meninė programa. 

Šiai stovyklai registruojamasi
už si sakant kambarius pas Tėvus
Pran ciš konus. Prašome nedelsti, nes
tuo pačiu metu atostogauja ir ameri -
kiečiai, tad gali pritrūkti laisvų
kambarių. Užsi sa kykite kambarius,
skam   bindami Fran ciscan Guest
House tel. 207-967-4865 arba in ter -
netu www.franciscanguesthouse.
com. Programos klau simais kreip-
kitės į Laimą Lilei kie nę Shea el.
paštu  LTLTAX@aol.com.

Jaunųjų ateitininkų stovyk-
la liepos 3–13 Dainavoje

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti nin-
kų tink  lalapį www.javjas.org ra-
site re gis tra vimo anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Nuo ba -
lan džio 15 d. gali registruotis visi
lietuviš kai kalbantys vaikai.  

.



Jeigu kam nors nukritusiam iš
mėnulio patektų į rankas ši ma-
ža kny gelė, jie, nieko nežinoda-

mi apie Ameriką ir lietuvius Ameri-
koje, ga lėtų sakyti: ,,Šioje žemėje gy-
veno amerikiečiai, indėnai ir lietu-
viai.” Ir jie kepė pyragus! Ir būtų tei-
sūs – nors tai anaiptol ne visas mūsų
gyvenimo vaizdas. 

Tai, žinoma, juokai. Neseniai į
ran kas pateko senas leidinukas, kurį
pavarčiusi panorau įminti keletą jo
mįslių. Vadinasi jis ,,Reliable Reci -
pes”  (,,Patikimi receptai”) su priera -
šu – lietuvių laida. Viduje – ,,Calumet
Baking Powder Co.’’ prezidento pasi -
ra šytas garantinis laiškas, užtikri-
nantis jų produkto, t.y. ,,Calumet’’ ke-
pimo miltelių kokybę, bei saujelė ke -
pinių receptų – visi, be abejo, su kepi-
mo milteliais. 

Atrodo kaip reklaminė bendro -
vės knygutė, taikyta specialiai lietu-
vių vartotojui. Išleidimo metai nepa -
žymėti, bet, šiek tiek įsigilinusi į ben-
drovės istoriją, spėjau, kad knygelė
turėjo būti išleista maždaug trečio
dešimtmečio pradžioje (tai vėliau
patvirtins ,,Kraft Foods’’ bibliotekos
darbuotojai – jų manymu, lietuviškas
leidimas galėjo pasirodyti tarp 1922
ir 1924 metų). 

Kepimo milteliai – senas 
išradimas

Kepimo milteliai kulinarijoje
pra dėti naudoti XIX amžiaus pirmoje
pusėje. Vokiečių, anglų, amerikiečių
chemikai rungtyniavo tarpusavyje,
stengdamiesi sukurti vis geresnes
formules, kurios leistų iškepti švie -
žią duoną, tarkime, karo lauke ar
ligo ninėje. Galbūt pakeistų sodą, ku -
rios ne visiems patinkantis kvapas
lieka jau pagamintame produkte. O
štai britų chemikas Alfred Bird 1843
m. išrado miltelius, kad be mielių
galėtų kepti duoną savo žmonai, kuri
buvo alergiška mielėms ir kiauši -
niams. 

,,Calumet Baking Powder’’ ben-
drovę Čikagoje 1889 m. įkūrė prekei -
vis William Monroe Wright (1851–
1931) kartu su jaunu chemiku George
Campbell Rew (1869–1924). Jie išdirbo
dvigubo veikimo kepimo miltelių for-
mulę: kėlimo reakcija iš pradžių vyk-
davo tešloje, o po to – kepimo metu,
krosnyje. Pavadinimas prekei buvo
pasiskolintas iš gretimo indėnišku
vardu pavadinto miesto – Calumet
(indėniškai tai reiškia taikos pypkę).
Prekybiniu naujo gaminio ženklu
tapo indėnų vado atvaizdas (beje,
vėliau labai panašų indėną kaip savo
ženklą pristatys ir ,,Chicago Black
Hawks’’ ledo ritulio komanda). Su
metais bendrovės ženklas ir dėžučių
apdaila keitėsi, tačiau indėnas išliko
iki mūsų dienų.

Įkūrėjai turėjo ir kitų pomėgių

Bendrovės įkūrėjas ir preziden-
tas Wright buvo žirgų lenktynių
aistruolis. Versle uždirbtus turtus jis
panaudojo stambiam žirgų veislynui
įkurti. Pradėtas 1924 m. Libertyville,
Illinois, ir pavadintas Calumet Farm,
veislynas vėliau buvo perkeltas į
Lexington, Kentucky, kur klimatas
žirgams veisti ir treniruoti daug
palankesnis. Po Wright mirties šį
verslą tęsė ir vystė jo sūnus Warren
Wright, Sr. Calumet Farm tuo metu

garsėjo tituluotais augintiniais –
daugelis veislyno žirgų laimėdavo
svarbiausias lenktynes. Net vienuoli-
ka jų pateko į National Museum of
Racing Hall of  Fame. 

Chemikas Rew 1896 m. buvo pa-
skirtas bendrovės viceprezidentu,
vėliau tapo ir jos prezidentu. 1928 m.,
praėjus keliems metams po jo mir-
ties, ,,Calumet Baking Powder Co.’’
buvo parduotas ,,General Foods’’, ir
milteliai tapo vienu iš jų gaminių
(1990 m. ,,General Foods’’ susiliejo su
,,Kraft Foods’’). Na, o Rew į istoriją
įėjo ne tik savo kepimo miltelių for-
mule. Jis pagarsėjo dar ir tuo, kad
kartu su kitais trimis vyrais apie
1907 metus automobiliu pervažiavo
Ameriką – nuo Čikagos iki Ramiojo
vandenyno. Reklamuodami ,,F. B.
Stearns of  Cleveland’’ bendrovę
(Frank Ballou Stearns XX a. pradžio-
je buvo prabangių automobilių ga-
mintojas Ohio), jie su ,,Stearns’’ mo-
deliu 30/60 Tourer pirmieji keliavo į
Vakarus palei senuosius Santa Fe
Trail bėgius. Kartais, taupydami
padangas, nuimdavo ratus ir riden-
davo automobilį geležinkelio bėgiais.
Nors kelionė buvo surengta grynai
savo malonumui (nevairuota nak-
timis), vyrai 2,800 mylių atstumą
įveikė labai greitai – per devyniolika
dienų, tuo pačiu pasiekę dieninio
vairavimo geriausią rezultatą.

Naujas dalykas – didelė reklama

Kaip paaiškino Kraft Foods bib-
liotekininkai, dauguma ,,Reliable Re -
cipes” knygelių buvo išleista tarp
1909 ir 1930 metų (pirmasis 64 pus-
lapių leidinys pasirodė 1909 m.). Be
anglų, jos pasirodė ispanų, prancūzų,
italų, lenkų, lietuvių, hebrajų kalbo -
mis. Visos – tuo pačiu pavadinimu –
,,Reliable Recipes”, tik skirtingos
apimties: vienos 60 ar net 80 pusla-
pių, kitos – mažiau nei 20. Knygelės
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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

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

Maža knygelė – didelė istorija

buvo siuntinėjamos nemokamai –
klientui tereikėdavę pareikšti tokį
pageida vimą, pranešant savo vardą
ir adresą. Ką gi – kepimo milteliai bu-
vo naujiena, todėl juos stengtasi pla-
čiai išreklamuoti. Lietuviškas leidi-
mas pasirodė 1922 ar 1924 metais.
Knygelė – iš plonųjų, vos 16 puslapių,
bet ly giai tokios pat kitomis kal-
bomis išleista nebuvo. Tekstas – tiek
įvadas, tiek receptai, eina lygiagre-
čiai dviem kalbomis – anglų ir lietu-
vių. Receptai suskirstyti į kategori-
jas – ,,Bread, Biscuits & Shortcakes”
bei ,,Cakes & Cookies”. Įdomu, kad
kepinių pavadinimai į lietuvių kalbą
nebuvo ver čiami – tik patys receptai
(tarkime, ,,Fruit Cake’’ ir yra ,,fruit
cake”). Leidinyje yra ir žinių apie ke-
pimo technologiją, pavyzdžiui, kaip

virti karštuose riebaluose. Įdėtas ir
skyre lis, kuriame nagrinėjama, ar
toks maisto priedas kaip kepimo mil-
teliai nėra kenksmingas sveikatai.
Pasiro do, jau tada šis klausimas buvo
kontroversiškas!

Išbandykime senovinį receptą

Na, o pabaigai, be abejo, turėčiau
išrinkti kokį nors receptą iš šio be -
veik devyniasdešimties metų senu-
mo leidinuko. Tad tiems, kurie norė-
tų šeimos šventę atšvęsti senųjų išei-
vių dvasia, siūlau pabandyti išsikep-
ti ,,Spice Cake’’ (knygelėje prie šio
recepto prierašas – ,,išimtinai ge -
ras”!). Prieš tai, žinoma, jums teks
apsirūpinti ,,Calumet’’ kepimo milte-
liais. Bet tai – ne problema, juk jais
iki šiol prekiauja visos Amerikos di-
džiausios parduotuvės. Taigi – prie
darbo!

Jums reikės: 1/2 puoduko svies -
to, 1 puoduko cukraus, 2 puodukų py -
rago miltų, 2 nubrauktų šaukšte-
lių ,,Calumet Baking Powder’’, 1/2
šaukš telio tarkuoto muškato riešuto,
1/2 šaukštelio cinamono, 1/2 šaukšte-
lio druskos, 3/4 puoduko vandens, 2
kiaušinių arba 4 trynių.

Ištrinkite sviestą su cukrumi,
įmuškite kiaušinius, supilkite persi-
jotus miltus, kepimo miltelius, pries -
konius bei druską. Po truputį pilant
vandenį išmaišykite tešlą ir kepkite
vidutinio karštumo orkaitėje. Ska -
naus!

Ramunė Lapas – baigė teatrologi-
ją. Ilgametė radijo laidų vedėja.
Pastaraisiais metais bendradarbiau-
ja išeivijos spaudoje, rašo kultūros ir
meno klausimais.

RAMUNĖ LAPAS
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Draugiškos rungtynės su
‚,Barcelona’’

Balandžio mėnesio pirmąjį sek-
madienį savo gyvavimo 60-metį mi  -
nin   čio „Lituanicos’’ futbolo klubo vy -
rų vienuolikė turėjo draugiškas
rung  tynes su naujai susibūrusia
„Bar celonos’’ komanda. Žymaus is-
pa nų klubo marškinėlius vilkintys
var žovai neparodė ypatingų suge-
bėjimų ir susitikimas baigėsi lygio-
siomis – 2:2. 

Naujam „Lituanicos’’ komandos
treneriui Linui Jakovlevui pavyko
sulipdyti komandą iš lietuvių bei
amerikiečių, kurie, tik pirmą kartą
išėję aikštėn, nors nebuvo gerai susi -
žaidę kovojo neblogai ir nenusileido
varžovams.

Pirmąjį įvartį ,,Lituanicos’’ var-
tininkui suklydus, įmušė varžovai.
Tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje
mūsiškiai rezultatą išlygino. Po per-
traukos „Lituanicos’’ komanda išėjo
priekin 2:1, bet netrukus laimė nusi -
šypsojo „Barcelonai”, ir rezultatas
tapo lygus. Toks jis išliko iki rung-
tynių pabaigos. 

Gaila, kad treneriui L. Jakovle -
vui šį kartą nepasisekė į komandą
pritraukti daugiau geresnių lietuvių
žaidėjų, kurie anksčiau sudarydavo
komandos pagrindą. Tikėkimės, kad
pirmenybėse juos vis dėlto maty -
sime.

Šį sekmadienį prasideda 
pirme nybės

Balandžio 10 d. prasideda „Met -
ro politan Soccer’’ lygos pirmenybių
2010–2011 metų antrasis ratas. Pir -
mąsias rungtynes „Lituanica’’ žais
savo aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemont, IL. Mūsiškių varžo-
vas – „Kickers’’ komanda, kuri ru -
dens rato pabaigoje buvo IV vietoje.
Rungtynių pradžia – 3 val. po pietų.
Lietuviai sirgaliai turėtų gausiai
susirinkti į rungtynes ir paragin-
ti „Lituanicos” vyrus siekti perga-
lės. 

Antrasis pirmenybių susitiki-
mas bus išvykoje Oak Brook, IL prieš

jau minėtą naują komandą  „Barce -
loną’’. Velykų sekmadienį rungtynės
nevyks, o gegužės 1 d. mūsiškiai ko -
vos prieš „Highlanders’’ varžovų
aikštėje. 

Šį sezoną „Metropolitan Soccer’’
lygos I divizijoje varžysis 8 koman-
dos. Tai, pagal tvarkaraštį bus su -
žaista 11 rungtynių (su kai kuriomis
komandomis reikės rungtyniauti 2
kartus). 

Rudens lentelė atrodė taip:
1. „Wings’’ 18 taskų 
2. „Lions’’ 16
3. „Highlanders’’ 15
4. „Kickers’’ 15
5. „Morava’’ 12
6. „Lituanica’’ 3
7. FC „Serbska’’ 1

Apie salės futbolo varžybas

Praėjusią žiemą „Metropolitan
Soccer League” turėjo tik vieną gru -
pę, sudarytą iš „Major” ir I divizijos
komandų. Iš viso rungtyniavo 12 ko -
mandų. Komandos išsirikiavo taip:

1. „United Serbs’’ 30 taškų
2. „Schwaben’’ 25
3. „Eagles’’ 23
4. „Zrinski’’ 22
5. „Vikings’’ 18
6. „Sockers’’ 15
7. „Kickers’’ 14
8. „International’’ 12
9. „Grean – White’’ 11
10. „Belgrade’’ 9
11. „Wings’’ 7
12. FC „Serbska’’ 4

Baigiamas ruošti 
„Lituanicos’’ muziejus

Pasaulio lietuvių centro patal-
pose jau baigiamas įrengti  „Lituani -
cos” futbolo klubo muziejus, prie
kurio paruošiamųjų darbų daug pri -
sideda buvęs ilgametis klubo pir -
mininkas Albertas Glavinskas bei
daugiau šio klubo darbuotojų, kurių
pavardes pranešime vėliau. 

Čia bus sudėti trofėjai, laimėti
per šio klubo 60 metų veiklą, taip pat
išvysime ir nuotraukų bei kt. Apie
muziejaus atidarymą pranešime ne -
tolimoje ateityje. Numatytas ir klubo
60-mečio minėjimas. 

,,Lituanicos” futbolininkai sužaidė
lygiosiomis

Naujas ,,Olimpinės panoramos”
numeris 

EDVARDAS ŠULAITIS
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Lietuviai liko treti

Ukrainoje pasibaigusiame pa-
sau lio jaunių (iki 18 metų) ledo ritu-
lio čempionato II divizijos B grupės
var žybose Lietuvos rinktinė iškovojo
bronzos medalius.

Paskutines ir lemiamas rungty -
nes dėl vienintelio bilieto į I diviziją,
lietuviai pralaimėjo turnyro šeimi -
ninkams, pralaimėjimų nepatyru -
siems Ukrainos ledo ritulininkams
2:6 (0:1, 1:3, 1:2). Lietuviams po įvartį
pelnė Mauras Baltrukonis ir Domi -
nykas Deksnys.

Pirmąsias rungtynes lietuviai
laimėjo prieš ispanus 5:3. Antrąsias
pralaimėjo olandams 3:4. Kitas dvi
rungtynes Lietuvos ledo ritulininkai
laimėjo įtikinamai – 15:0 įveikė bel-
gus ir 19:2 – kinus.

Nugalėtojais tapo ukrainiečiai,

surinkę 15 taškų. Olandai liko antri
(11 tšk.), lietuviai – treti (9 tšk.)

PAUL TRIUKAS

Kaip dažnai pasitaiko, JAV pašto
darbuotojų nerangumas sukliudė lai -
ku gauti Vilniuje leidžiamo sporto
žurnalo „Olimpinė panorama’’ (OP)
pirmąjį 2011 metų numerį. Šis nors ir
retai (4 numeriai per metus) pasiro-
dantis leidinys tiek savo išvaizda,
tiek turiniu bei redagavimu išsiski -
ria iš kitų Lietuvoje leidžiamų žur-
nalų. Jo 64 puslapiuose telpa tiek
daug įdomios ir vertingos medžiagos,
kad reikia stebėtis jo redaktoriaus
Broniaus Čekanausko sugebėjimais.

Kaip ir visada, pirmajame OP
puslapyje spausdinamos žurnalo lei-
dėjo Lietuvos tautinio olimpinio ko -
miteto prezidento Artūro Poviliūno
ir vyr. redaktoriaus B. Čekanausko
mintys aktualiomis sporto temomis. 

Pirmasis iš jų rašo: „Kaip greitai
bėga laikas. Atrodo, ką tik dalyva vo-
me Vancouver žiemos olimpinėse žai-
dynėse, o šių metų kovo 15-ąją bu vo li-
kę vos 500 dienų iki Londono žaidy-
nių.

Metai, kaip ir planavome, bus ne -
paprastai sunkūs. Jie iš esmės pa ro-
dys, ko verti mūsų sportininkų rezul-
tatai, pasiekti per pastaruosius dve-
jus metus. Atranka į Londono olim -
pines žaidynes bus tarsi lakmuso
popierėlis, rodantis, ką sugebame. O
nuotaikos kol kas pusėtinos.

Vis dar neaišku dėl Živilės Bal -
čiūnaitės likimo (balandžio 5 d. pra -
nešta, kad dalyvauti varžybose ji
nega lės dvejus metus – E. Š.) Tikrai
žino me, kad rinktinėje nebus pasau-
lio šiuolaikinės penkiakovės vicečem-
 pionės Donatos Rimšaitės, siekian-
čios dalyvauti Rusijos komandoje.
Trau mos retina Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinės kandidatų sąrašą.

Bet yra ir gerų žinių. Viltingai
nu teikia į septynkovę grįžusios Aust -
ros Skujytės bandymai. Didžiulį norą
ir entuziazmą pirmą kartą dalyvauti
olimpinėse žaidynėse rodo teniso ir
žirgų sporto atstovai. Taigi sporto ša -
kų, kurioms atstovauja Lietuvos
olimpiečiai, geografija vis didėja.
Priminsiu, kad į Beijing olimpines
žaidynes vyko šešiolikos sporto šakų
mūsų atstovai.

Baigiantis žiemos sezonui ste-
bėjome jaunų olimpiečių pasirodymą
Čekijos mieste Liberece – X Europos
jaunimo žiemos olimpiniame festiva-
lyje. Mūsų jaunimas labai stengėsi,
bet ir vėl liko toli nuo medalininkų.
Šiandien dar sunku pasakyti, kaip
susiklostys jų sportinė karjera, bet
galiu teigti, kad tik keletas jų daly-
vaus olimpinėse žaidynėse. Norisi
palinkėti jiems ryžto, valios ir daug
darbo, siekiant įgyvendinti savo sva-
jones. Galbūt jau 2014-aisiais Sočyje!’’

Keletas B. Čekanausko minčių:
„Kovo 15-ąją iki Londono vasaros
olimpinių žaidynių atidarymo iškil -
mių buvo likę 500 dienų. Ta proga
Lie tuvos tautiniame olimpiniame ko -
mitete AB ‘Audimas’ kūrybinė grupė
tradiciškai, kaip ir prieš ketverius
bei aštuonerius metus, pristatė Lie -
tuvos olimpiečiams baigiamus kurti
paradinius ir sportinius kostiumus,
kitą aprangą, skirtą Londono žai-
dynėms. Gausiai susirinkusiems žur-
nalistams ‘manekenai’ pirmiesiems
parodė olimpiečių apdarus. Visų pir -

ma stengtasi išlaikyti tęstinumą.
Kaip ir Beijing vasaros olimpinėse
žaidynėse, vyrauja balta ir žalia spal-
va. Kūrybiniai ieškojimai vėl rėmėsi
į mūsų tautos istoriją ir simbolius,
kuriais galime didžiuotis. Šioms žai-
dynėms, kitaip nei ankstesnėms,
‘Audimas’ sukūrė ir paradinius lais-
valaikio kostiumus.

Pirmieji įspūdžiai geri: įdomi ir
daili apranga! Manau, per žaidynių
atidarymo paradą, olimpiniame kai -
melyje ir sporto arenose Lietuvos
sportininkai kreips į save pavydžius
kitų šalių atletų žvilgsnius. 

Jau matėme, kaip atrodys olim-
pinė apranga, bet dar nežinome, kiek
Lietuvos sportininkų iškovos teisę ją
vilkėti. Dar nežinia, kas bus pirma-
sis oficialus mūsų olimpietis jubilie-
ji nėse XXX žaidynėse. Yra vilčių, kad
Lietuvos olimpinėje rinktinėje bus
naujų sporto šakų (...).”

Kaip rašo B. Čekanauskas, šiame
OP numeryje galime ne tik susipa-
žinti Lietuvos rinktinės olimpinės
ap rangos eskizais, bet ir pateikta
daugelis kitų iliustracijų – gražių,
spalvotų.

Žurnalo viršelyje matome ge -
riau sią 2010-ųjų Lietuvos sportininkę
– dviratininkę Simoną Krupeckaitę.
Jai atiteko tradicinis LTOK apdova -
nojimas – Stanislovo Kuzmos sukur-
ta skulptūra „Šaulys’’, kurią įteikė
Lie tuvos Seimo pirmininkė Irena
Degu tienė. Be to, dar buvo įteiktas ir
50,000 litų čekis (jį perdavė dienraš-
čio „Lietuvos rytas“ vyr. redaktorius
G. Vainauskas bei loterijų bendrovės
„Olifėja’’ gen. direktorius A. Muraš -
ka).

Žurnale pažymėta, kad geriau -
siųjų sąraše antras yra krepšininkas
Linas Kleiza, šiuo metu atstovaujan-
tis NBA Toronto „Raptors’’ klubui
(gaila, kad dėl kojos operacijos šis
vyras dabar žaisti negali ir, atrodo,
negalės rungtyniauti Lietuvos rink-
tinėje Europos pirmenybėse).

Šiame numeryje galime paskai -
tyti žurnalisto Mariaus Grinbergo
trumpą pokalbį su S. Krupeckaite.
Žurnale rasite ir informaciją apie
šiemet Lietuvoje organizuojamas Eu-
ropos krepšinio pirmenybes, LTOK
prezidento pranešimą, pasa kytą šios
organizacijos sesijoje.

Nukelta į 15 psl.

EDVARDAS ŠULAITIS

Mantas Marcinkevičius viduryje.

EDVARDAS ŠULAITIS

Naujame žurnalo numerio viršelyje ma-
tome ge riau sią 2010-ųjų Lietuvos sporti-
ninkę – dviratininkę Simoną Krupeckaitę. 
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Atrodo taip neseniai Čiurlionio
galerijoje minėjome iškilaus
lietuvių tapytojo, kompozito-

riaus Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio mirties meti nes, gėrėjomės tai
datai skirta paroda, o galerija jau
ruošiasi naujai pa žinčiai. Šį kartą
mūsų galerijoje pa ro dą ruošia lietu-
vių kilmės daili ninkė iš Brookline,
MA, Gema  Duo ba (Duobaitė) Phil-
lips.  

Ši paroda   – tai nauja pažintis ne
tik Čiurlionio galerijai, bet ir dailės
mylėtojams. Prof. Stasio Goštauto pa-
siūlymu pakvietėme gerai ame rikie-
tiškai visuomenei žinomą daili ninkę
parodyti savo darbus ir Čikagos bei
jos apylinkių meno mylėtojams. Ma-
lonu, kad Čiurlionio galerijoje dar-
bus rodo lietuviai meninin kai, gyve-
nantys ne tik aplink Čikagą. 

,,Esu turėjusi daugybę parodų
amerikietiškose galerijose, tačiau
man, Amerikos lietuvei, ne mažiau
svarbi ir lietuviška auditorija. No -
riu, kad mano tautiečiai pamatytų
tai, ką kuria išeivijos lietuvė. Tas ir
paskatino mane suruošti šią parodą
lietuviškoje Čiurlionio galerijoje”, –
nuoširdžiai į mano klausimą – kas
paskatino suruošti parodą būtent
šioje galerijoje? – atsakė Gema.

Gema ilgai nesvarstė, ką paro-
dyti čikagiečiams. Kadangi į Čikagą
atvažiuoja pirmą kartą, nutarė meno
mylėtojus plačiau supažindinti su
savo kūryba, tad ir ruošia retrospek-
tyvinę savo darbų parodą. ,,Jaučiu,
kad mano kūryba tėvynainių bus
gerai suprasta ir priimta, juolab kad
ji paremta mūsų gimtosios šalies
nuostabia kultūra. Mes visi, kur be -
gyventume jaučiame ryšį su savo
gimtuoju kraštu”, – apie savo apsi -
sprendimą suruošti retrospektyvinę
darbų parodą pasakoja dailininkė.

Kaip ir daugelis pokario lietuvių,
gimusi Lietuvoje, augusi Vokietijoje,
1949 m. Gema Duobaitė su šeima at -
vyko gyventi į JAV. Kiek save mena,
ji visada norėjo būti dailininke.
Baigusi vidu rinę mo kyklą penkerius
metus ,,krimto” meno mok slus Mu -
seum of  Fine Arts mokykloje, Bos -
ton, MA, taip pat turi įgijusi North -
eastern University bakalauro laip-
snį.

Gema – keturių vaikų mama. Ta -
čiau tas jai netrukdė visą savo gyve -
nimą paskirti savo mėgstamam dar-
bui – tapybai. ,,Augindama vai kus
dėsčiau tapybą ir akvarelę Brook line
Arts Society, vėliau – aliejinę monoti-
piją Massa chusetts College of  Art,
Bos ton. Dėstydama neužmiršau ir
kūrybinio darbo – tapiau, ruošdavau

parodas”, – pasakoja šiuo metu pri-
vačiai piešimo suaugusius savo stu-
dijoje  mo kanti daili ninkė.

Žinoma, moteriai nėra lengva
bū ti žmona, mama ir dirbti savo mė -
giamą darbą, tačiau Gema visą savo

gyvenimą nemetė savo pamėgto dar-
bo. ,,Pastaruosius ketverius me tus
jaučiu, kad ta kova buvo būtina. Aš
negalėjau netapyti, buvau įsitiki-
nusi, kad esu gimusi būti dai lininke.

Būdama šeimos moteris aš aist -
ringai siekiau karjeros.  Tiesa, daž-
nai sau užduodavau klausimą – ar
esu pakankamai gera mama, ar aš –
tikrai gera dailininkė? Tačiau nega -
lėjau pasirinkti ko nors vieno. Šalia
vaikų auginimo, šeimos visada buvo
tapyba. Dabar kartais pagalvoju, jei
aš būčiau pasirinkusi kurį nors vie -
ną iš kelių, vargu aš būčiau buvusi
geresnė mama ar geresnė daili nin -
kė”, – sako Gema. 

,,Mano kūryba per daugelį metų
keitėsi, vystėsi. Atrodo, kad pagaliau
aš atradau savo stilių, žinau, ko no -
riu, galiu labiau save realizuoti.  

Dažnai žiūrovas, atėjęs į mano
darbų parodą, nežino, iš kur kilusi ir
kas aš esu, tačiau daugelis jaučia,
kad aš esu ne tik amerikietė”, – dali-
jasi mintimis apie savo darbą Gema.

Dailininkė niekada nebuvo ,,už -
si dariusi” vienoje srityje. Jai patinka
išbandyti įvairiausius stilius, ji
mėgsta išmėginti įvairias technikas.
,,Pra dedantis jaunas dailininkas
tikrai ne žino ir nepažįsta savęs. Per
daugelį metų keičiasi ir pats žmogus,
ir jo pomėgiai. Natūralu, kad keičiasi
ir jo darbai. Atrasti save – nėra leng-
va. Aš taip pat turėjau daug pa dir -
bėti, kol atradau save. Mano dabar-
tinius darbus jau galima atskirti nuo
aplink ma ne kuriančių dailininkų
darbų.  Jie jau turi savo ‘aš’. Bet kad
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Gema Duoba (Duobaitė) Phillips.

Noriu papasakoti tikrą gyvenimo istoriją
tai įvyktų, turėjo praeiti daug metų,
reikėjo įdėti daug darbo, rasti kom-
promisų su pačia savimi. Visada
stengiausi dirbti daug, siekti aukš-
tumų. Man at rodo, kad pagaliau po
daugelio metų atradau save”, – pa -
sakoja Gema apie savo tapytojos
kelią. Per ilgus savo darbo metus ji
yra sutikusi daug talentingų meni -
ninkų, dirbusi su jais. Dailininkė
sako, kad jos kūrybai di de lę įta ką
turėjo pasaulio meninin kai Van
Gogh, Da vid Hock ney, Henri Matisse,
mokėsi ji ir iš Alace Neel, Joan Mi -
chel dar bų.

Nors pati dailininkė teigia, kad
nėra gerai susipažinusi su dabarti -
nių lietuvių dailininkų darbais (gal
kiek daugiau domėjosi M. K. Čiurlio-
niu, yra mačiusi daug jo darbų),
žiūrint jos darbus apima keistas jaus-
mas. Užaugusios Ame rikoje daili nin -
kės darbai – ar tai būtų urbanis ti  niai
pa veikslai, ar peizažai – labai jau
lietuviški. Iš kur tas ,,lietuviškumas”
Jos kūryboje? 

Pirmą kartą į Lietuvą Gema Phi -
l lips nuvyko 1992 m. ,,Buvau nuste-
binta Lietuvos lygumų kraštovaiz -
džio. Tas vaizdas, tie tolimi horizon-
tai liko mano širdyje amžiams, jie
pakeitė mane ir kaip asmenybę, ir
kaip dailininkę. Grįžusi iš kelionės,
prisimindama ilgus vakarus su  spal -
vingais saulėlydžiais, tuos horizon-
tus liejau akvarele.  Tie saulėlydžiai į
mano tapybą įnešė daug spal vos.
Nutapiau per 100 darbų akva rele, ne -
galėjau sustoti. Viskas liejosi, atrodo,
kad ‘mačiau’ daugiau, nei galėjau
nutapyti”, – pasakoja savo kelionės į
Lietuvą įspūdžius dailininkė. 

,,Temas darbams padiktuoja pats
gyvenimas, – sako Gema. – Aplinkui
tiek daug įdomaus. Mano tėvų ir ma -
no pačios gyvenimas, daugybė kelio -
nių po pasaulį,  senojo Vilniaus gro -
žis – viskas įkvepia kūrybai. O kur
dar aplinkinė gamta,  kur šalies, kur
gyvenu, grožis.

Vienas ir tas pats pamatytas
vaizdas sukelia daugybę minčių, gali
sukurti keletą skirtingų paveikslų. O
kartais paveikslas gimsta mano min -
tyse ir tada tas mintis tarsi išsakau
savo darbe. Mano darbai kupini iš gy -
venimų ir jausmų.” 

Menininkė kiekvieną temą mato
ir perteikia savaip. Ji įsijaučia į
gamtą, kurią vaizduoja, į gyvenimą
žiūri sa vitu kampu, analizuoja ne tik
spalvi nes gamas, tačiau ir pačią nuo-
taiką, būseną. Darbuose Gema ,,ra -
šo” savo gyvenimo istoriją.

Kaip sako pati menininkė, gal būt
ateityje jos darbai turėtų papa sa koti
ir jos šeimos istoriją. Kodėl gi ne?
Žmogui įdomu ir iš pirmo žvilgs nio
paprasti dalykai – valgymas, su sėdus
visai šeimai prie apvalaus sta lo,
pokalbis su draugais prie vyno tau -
rės. Visus mus domina jaunystė ir se -
natvė. Visa tai Gema norėtų iš sakyti
savo būsimose drobėse. Ją do mina
gamta, ji vis ieško naujų technikų
savo darbams.

,,Aš tikiu dailininko augimu, jo
bandymais keistis, ieškoti, naudoti
naujas technikas. Todėl ir mėgstu
dirbti su aliejumi, akvarele, daryti
monotipijas. Tai leidžia man įgy ven -
dinti naujus sumanymus, atrasti ne -
žinomus dalykus. Galiu savo idėjas
išreikšti skirtingais būdais, – pasako-
ja apie savo kasdienybę dailininkė. –
Man patinka būti sa vo studijoje ir čia
tapyti. Mėgstu būti ir savo vasarna -
myje Cape Cod, MA, mėgs tu rūpintis
savo sodu Dennisport, MA, ir  ilgus

pa sivaikščiojimus pliažu. Kar tais vi -
sai smagu ką nors pasiga minti, įsi -
pil ti taurę vyno ir kartu su šeima bei
draugais ramiai pasi kalbėti.”

Ką dailininkė ruošiasi papasa ko -
ti čika giečiams? 

,,Dėkoju Čiurlionio galerijai už
suteiktą galimybę parodyti savo dar-
bus čikagiečiams. Noriu jiems papa -
sakoti savo tėvų, mūsų gimtinės ir
ma no gyvenimo istoriją. Ne visos
ma  no istorijos linksmos, kaip ir pats
gyvenimas, bet aš savo darbuose ne -
mėgstu užsimerkti. Noriu papasakoti
tikrą gyvenimo istoriją”, – atsis vei -
kindama iki parodos atidarymo sakė
dailininkė.

O mes lauksime susitikimo ne
tik su dailininkės darbais, bet ir su
pa čia autore Gema Duoba-Phillips,
kuri atvyksta į parodos atidarymą.
Parodos atidarymas Čiurlionio gale -
ri joje vyks balandžio 15 d. 7:30 val. v.
Negalintiems atvykti pranešame,
kad retrospektyvinė Gemos paroda
tę sis iki gegužės 13 d. Galerijos lan -
kymo va landos – nuo 12 val. p. p. iki 7
val. v. kasdien, išskyrus antradienį ir
trečiadienį.
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Kuo panašūs M. Gaddafi ir A. Lukašenka likimai?

Įsivaizduokime, kad tai – visai ne
balandžio 1-osios pajuokavimas, o
rimtas scenarijus: Baltarusijoje

užverda panaši košė kaip Libijoje, A.
Lukašenka meta savo OMON prieš
sukilusią opoziciją, šalis pasidalija į
dvi stovyklas, skęsta pilietiniame ka-
re, o Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
ryba priima sprendimą paskelbti ne-
skraidymo zoną, NATO ima bombar-
duoti vyriausybės kariuomenės pozi-
cijas... 

Baisu, tiesa? Ypač jei į konfliktą
įsitraukia Rusija, Lietuva, Lenkija,
Vakarų valstybės. Pakvimpa III pa-
sauliniu karu. Ar šito norime? Žino-
ma, ne. 

Bet įdomiausia, kad dingstį to-
kiam kraupiam scenarijui davė ne
kas kitas, o pats A. Lukašenka. Vasa-
rio 19 d. grįžęs iš Sočio, kur ilsėda-
masis susitiko su įvairių šalių vado-
vais ir politikais, žurnalistams jis pa-
darė keletą pareiškimų dėl įvykių
arabų Rytuose.

Tiesa, tuomet maištavo tik Tuni-
sas ir Egiptas, o apie Libijos įvykius
galima buvo tik nujausti. Jau tuomet
Baltarusijos vadovas nervingai aiš-
kino, kad „niekuo negalima pasiti-
kėti, niekuo negalima pasikliauti”.  

Štai Hosni Mubarak buvo arti-
miausias amerikiečių draugas, Tu-
nisas apskritai buvo puikus ES part-
neris, pavyzdinga šiaurės Afrikos ša-
lis, bet paskui Vakarai jas išdavė ir
ėmė reikalauti daugiau demokrati-
jos. A. Lukašenka taip pat vos neuž-
kibo ant jų kabliuko: po gruodžio 19
d. rinkimų už posūkį į Vakarus jam
esą siūlę 3 mlrd. eurų. 

Piešdamas, kokie tie Vakarai yra
klastingi, o Rytuose taip pat draugų
nedaug, A. Lukašenka toliau gąsdi-
no, jog „visa tai yra pamoka mums, ir
mes dar skinsime tos ‘tunizacijos’ ir
‘kairizacijos’ vaisius, ir pasaulis
krūptelės dar ne kartą...” 

Priminsime, kad taip jis kalbėjo
prieš pusantro mėnesio. Per tą laiką
atsirado dar ryškesnis odiozinio dik-
tatoriaus pavyzdys – Libijos vadovas
M. Gaddafi, kurio nušalinimo scena-
rijų, kaip savo sukurtame tinklalapy-
je Imperiya.by rašo politikos apžval-
gininkas Jurij Barančik, Vakarai ke-
tina pritaikyti ir Baltarusijoje. 

Libijos pulkininko likimas lyg ir
aiškus. Per pilietinį karą šalis bus
padalinta į dvi dalis: vienai jų, netu-
rinčiai jokių naftos išteklių ir priėji-
mo prie jūros, vadovaus M. Gaddafi
šalininkai, kitai – vadovaujamai ma-
rionetinės provakarietiškos vyriau-
sybės ir turtingos nafta, jos perdirbi-
mo įmonėmis bei uostais, sąlygas
diktuos Amerika ir Europa. Jeigu
diktatorius sėdės tyliai, jam galbūt
leis numirti ramiai, nelies jo šeimos,
kurios dalis jau išvykusi į Vieną. Jei-
gu M. Gaddafi priešinsis, jį arba „at-
sitiktinai” nužudys eilinio bombar-
davimo metu, arba pasodins į teisia-
mųjų suolą Hagoje kaip nusikaltusį
žmoniškumui. Galbūt jam bus leista
pasirinkti kurią nors emigracijos ša-
lį – Čadą, Italiją, o gal Venesuelą ar
Baltarusiją. 

Kad braška A. Lukašenka reži-
mas (žinoma, dėl to kalti Vakarai),
buvusiam prezidento ideologui J. Ba-

račik aišku seniai. Diktatoriui spąs-
tai buvo ruošiami iškart po gruodžio
19 d. – ar jis būtų laimėjęs, ar pralai-
mėjęs rinkimus. Pirmiausia iki 170
asmenų buvo prailgintas sąrašas Bal-
tarusijos pareigūnų, kuriems drau-
džiama įvažiuoti į JAV, ES šalis ir jų
sąjungininkes. Imtasi „taškinių” ap-
ribojimų verslo struktūroms, kurio-
mis ir remiasi A. Lukašenka reži-
mas. 

Vakarai eis iki galo, kol jo nepa-
šalins. Antai opozicija pasistengė,
kad būtų atsisakyta Minske gegužės
11 d. numatyto rengti žymios Kolum-
bijos dainininkės Shakira koncerto.
Ko gero, neatvyks ir garsus JAV elekt-
roninės muzikos atlikėjas Moby. Hol-
lywood taip pat kovoja su režimu: jei
anksčiau į šią kampaniją buvo įsi-
traukę mažai žinomi kino meistrai,
tai dabar A. Lukašenka kritikuoja to-

kios pirmo ryškumo žvaigždės kaip
Kevin Spacey ir britas Jude Low. Va-
dinasi, A. Lukašenka pamažu pra-
randa savo jaunąjį elektoratą – Vaka-
rų dievaičių garbintojus ne tik iš gat-
vės merginų ir vaikinų minios, bet ir
tarp režimui ištikimo komjaunimo. 

Kita vertus, rašo baltarusių tink-
lalapis, kaupiamas A. Lukašenka nu-
sikaltimų archyvas. Tuo užsiima Di-
džiosios Britanijos juridinė bendrovė
„H2O Law”. 

Kaip neseniai rašė Londono
„The Independent”, „ši firma, kuri
specializuojasi ginti žmogaus teises,
pareiškė, kad ketina pateikti Balta-
rusijos vadovui A. Lukašenka priva-
tų kaltinimą ir civilinį ieškinį, jeigu
jis nepaleis visų politinių kalinių”. 

„H2O Law” atstovauja organiza-
cijos „Free Belarus Now”, kurią įs-
teigė suimtų Baltarusijoje opozicio-
nierių, aktyvistų ir žurnalistų gimi-
naičiai, interesams. „Mes manome,
kad turime viską, ko reikia įforminti
ir privatų kaltinimą, ir civilinį ieški-
nį prezidentui A. Lukašenka”, – pa-
reiškė vienas „H2O Law” steigėjų Ja-

son McCue. 
Pasaulis prisimena panašius įvy-

kius: buvęs Čilės diktatorius A. Pi-
nochet tol buvo persekiojamas ir
tampomas po teismus, kol galų gale
neišlaikė jo širdis. (Augusto Jose Ra-
mon Pinochet Ugarte mirė praėjus
vos keletui savaičių nuo savo 91-ojo
gimtadienio, pažymėto 2006 m. lap-
kričio 25 d.; jis buvo kaltinamas per
17 buvimo valdžioje metų pagrobęs ir
nužudęs apie 3,000 savo politinių
priešininkų).

A. Lukašenka, žinoma, dar ne-
pasiekė tokių aukštumų. Bet net jo
šalininkai kritikuoja prezidento pro-
trūkį, kai po žinomų gruodžio 19 d.
riaušių jis pareiškė, jog prieš opozici-
ją nedvejodamas panaudos armiją,
kaip H. Mubarak mėgino daryti Kai-
re ar M. Gaddafi ją siunčia prieš su-
kilėlius. Net žinomas Rusijos „vana-

gų” gynėjas, atstovas prie NATO
Dmitrij Rogozin sakė, kad „ginkluo-
tųjų pajėgų naudojimas prieš opozi-
ciją – tai jau per daug...”

Iš kaimyninių šalių skamba pa-
siūlymai prezidentui A. Lukašenka
rinktis pasitraukimo kelią. Diplo-
matinio žodžio kišenėje neieškantis
Lenkijos užsienio reikalų ministras
Radoslaw Sikorski neseniai priminė
tikįs, kad „Baltarusijos valdžia pasi-
mokys iš to, kas šiandien dedasi Kai-
re, Tunise, Tripolyje”. Dar anksčiau
jis drėbtelėjo tiesiai šviesiai. Vasario
pradžioje kalbėdamas Varšuvoje su-
rengtoje tarptautinėje finansinių do-
norų konferencijoje „Solidarumas su
Baltarusija” (joje, kaip rašė „Gazeta
Wyborcza”, buvo surinkta 87 mln. eu-
rų demokratijai šioje šalyje remti), R.
Sikorski, kreipdamasis tiesiai į jos
vadovą, pasakė: „Pone Lukašenka,
anksčiau ar vėliau jūs būsite privers-
tas bėgti nuo savo liaudies ir ieškoti
prieglobsčio užsienyje”.

Atrodo, kad Baltarusija neišven-
gia tų pasaulį kamuojančios krizės
padarinių, kurie gali sukelti didelius

neramumus šalyje. Kaip neseniai
pranešė laikraštis „The Wall Street
Journal”, po to, kai Minskas pareiš-
kė nedevalvuosiąs savo valiutos, jau
kitą dieną Baltarusijos „zuikučio”
kursas nukrito 10 proc. Šiemet ji pra-
rado 20 proc. savo užsienio valiutos
atsargų, nes dėl pakilusių Rusijos
naftos kainų ir išlaidų valstybės apa-
ratui išaugo prekybos deficitas.
Minskas paprašė Maskvos suteikti 3
mlrd. dolerių kreditą, tačiau pastaro-
ji padėti neskuba – pareikalavo konk-
rečių pertvarkų plano. Savo indėlį
apsunkinant A. Lukašenka ateitį įne-
šė JAV administracija. Ji, kaip pra-
nešė „The Washington Post”, įvedė
apribojimus Baltarusijos valstybinei
energetikos bendrovei „Belorusneft”,
kad ši investavo 500 mln. dol. į Irano
bendrovę „Jofeir”, įtariamą prisidėjus
prie šalies branduolinės programos.

Spaudimas oficialiam Minskui
auga ir viduje. Balandžio 14 d. per vi-
są Baltarusiją nuvilnys banga mitin-
gų, kurių dalyviai protestuos prieš
kuro kainų kilimą. Socialiniai pro-
testai – svarbus ir daugiausiai forma-
lus neramumų detonatorius, kuris iš-
sprogdina režimą iš vidaus. Tuomet
visos A. Lukašenka kalbos apie už-
sienio valstybių ir specialiųjų tarny-
bų ardomąją veiklą prieš režimą at-
rodo tik kaip bandymas nuimti atsa-
komybę nuo savęs. Represijos prieš
politinius priešininkus, nesiskaity-
mas su jais ir gana šiurkštus atsakas
į tarptautinę nuomonę veda jį prie
prievartinio pasirinkimo arba – ne-
duok Dieve – prie libiškojo įvykių
scenarijaus ribos. 

Ir tai – visai ne Juokų dienos ver-
ta  ateities galimybė.

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

DELFI.lt

EPA nuotr.

ČESLOVAS IŠKAUSKAS



112011 BALANDŽIO 9, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

,,Gazprom” žada bylinėtis su Lietuva

Tokijas (BNS) – Po naujų stiprių
požeminių smūgių Japonijoje įvyko
vandens nuotėkis iš baseinų su pa-
naudotais kuro strypais Onagavos
atominėje elektrinėje, kuri yra mėgi-
nančiuose atsigauti nuo gaivalinės
nelaimės kovą šalies šiaurės rytuose. 

Balandžio 7 d. Japonijoje įvyko
7,4 balo pagal Richterio skalę žemės
drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai
du žmonės. Nuo smūgių Onagavoje
vanduo išsiliejo iš baseinų prie ne-
veikiančių pirmo, antro ir trečio re-
aktorių. Trečio reaktoriaus komp-
lekse taip pat įvyko vandens nuotė-
kis.

,,Mes užfiksavome truputį padi-
dėjusį radiacijos lygį pastatuose, kur
yra reaktoriai, už pastatų ribų radia-
cijos lygio pokyčių nepastebime”, –
sakė elektrinės atstovas. 

Tarptautinė atominės energijos
agentūra (TATENA), remdamasi Ja-
ponijos valdžia, pranešė, kad elekt-
ros energijos tiekimas sutriko dar ke-
liose AE: ten dabar veikia atsarginiai
energijos tiekimo šaltiniai.

,,Žemės drebėjimo epicentras bu-

vo už 20 km nuo Onagavos AE ir už
maždaug 120 km nuo Fukušimos 1-
osios ir Fukušimos 2-osios elektri-
nių”, – pranešė TATENA. Padėčiai
Fukušimos 1-ojoje jėgainėje pasta-
rieji smūgiai poveikio nepadarė. Ra-
diacijos lygis jėgainėje nepakito.

Partijų pinigines papildys 2,7 mln. litų valstybės lėšų

Vyšnių žiedų princesės – Lietuvos ambasadoje.                 lrytas.lt nuotr.

Vilnius (BNS) – Čekija turės grą-
žinti Lenkijai 365 hektarus vakarų
Sudetų teritorijos, atitekusios jai dėl
valstybių sienos žymėjimo klaidų,
padarytų praėjusio amžiaus 6-ajame
dešimtmetyje, sakoma Lenkijos nau-
jienų televizijos TVN24 svetainėje
paskelbtame pranešime. 

Čekijos VRM numato perduoti
Lenkijai dalį savo šiaurinio Libereco
krašto teritorijos, kurios plotas maž-
daug penkis kartus didesnis negu
Varšuvos centre esančio Lazenkų

parko. Apie 800 kilometrų Lenkijos ir
Čekijos siena taip pat yra penkių Če-
kijos regionų, vadinamų kraštais, ri-
ba. 

,,Teritorinė skola” atsirado 1958
metais, galutinai nustačius Lenkijos
sieną su tuometine Čekoslovakija.
Čekai tąsyk iš lenkų ,,gavo” 1205,9, o
lenkai iš čekų – 837,46 hektaro, tai
yra, 368,44 hektaro mažiau negu ,,už-
sigrobė” kaimynai. Nuo 1992 metų šį
klausimą sprendžia bendra Lenkijos
ir Čekijos pasienio komisija. 

Vilnius (BNS) – Rusijos dujų su-
sivienijimas ,,Gazprom” bylinėsis su
Lietuva dėl padėties, susijusios su
įmone ,,Lietuvos dujos”, pareiškė
vienas bendrovės vadovų Valerij Go-
lubev. Pasak jo, ,,Gazprom” neketina
mažinti dujų kainos Lietuvai.

,,Lietuva pralaimės bet kuriame
teisme. Jokio įsipareigojimų pažeidi-
mo iš ‘Gazprom’ pusės nebuvo. Dujų
kainų formulei Lietuvos Vyriausybė
pritarė 2008 m., iki trečiojo energeti-
kos paketo taikymo. 2009 ir 2010 m.
Lietuvos padėties mes nė kiek nepa-
bloginome”, – pareiškė jis.

Kartu jis pabrėžė, esą ,,Lietuva
nevykdė savų įsipareigojimų – nenu-
pirko sutartimi numatyto dujų kie-
kio”. ,,Be to, Lietuva įsipareigojo ne-
reguliuoti dujų rinkos, jei ‘Lietuvos
dujų’ antkainis neviršys 15 proc., o
rinka yra reguliuojama”, – pridūrė V.
Golubev.

,,O kas dėl Lietuvos lūkesčių, kad
mes turime mažinti dujų kainą – ko-
dėl mes tai turėtume daryti”, – piktino-
si V. Golubev. Jis priminė, jog, pavyz-
džiui, sutartis su Ukraina nėra pakeis-
ta, ir kainos formulė neperžiūrima.

Premjeras Andrius Kubilius tiki-
si, kad ,,Gazprom” tiekiamų dujų
kaina Lietuvai turėtų sumažėti bent
15 proc., jei susivienijimas laikysis
savo įsipareigojimų tiekti Lietuvai

dujas ,,tinkamomis kainomis”.
,,Lietuvos dujų” privatizavimo

sutartis numato, kad ginčai tarp Lie-
tuvos ir ,,Gazprom” turi būti spren-
džiami teisme Švedijoje. Lietuva jau
yra pradėjusi bylinėjimąsi šalies
teisme, siekdama ,,Gazprom” ir Vo-
kietijos ,,E. ON Ruhrgas” valdomos
bendrovės ,,Lietuvos dujos” veiklos
tyrimo. Jei teismas nustatytų, kad
dujų bendrovės ir jos valdymo orga-
nų veikla yra netinkama, Energeti-
kos ministerija prašo iš užimamų pa-
reigų pašalinti bendrovės valdybos
narius V. Golubev ir Kiril Selezniov
bei generalinį direktorių Viktorą Va-
lentukevičių. 

Lietuva, remdamasi galiojan-
čiais įstatymais bei tarptautine teise,
palaipsniui stiprina savo padėtį ko-
vai su „Gazprom” dėl tinkamos dujų
kainos šalies vartotojams, tikina A.
Kubilius. Ministro pirmininko teigi-
mu, teisinių priemonių būtina imtis
dėl politizuoto kainų nustatymo.  

„Tikiu, kad tai pasieksime arba
derybų keliu, arba teisinėmis prie-
monėmis. Galiu užtikrinti, kad mūsų
atstovai yra gerai pasiruošę ir dery-
boms, ir teisiniams žingsniams. Kartu
tikiuosi, kad ‘Gazprom’ pamažu artėja
prie supratimo, kad vien jėgos rody-
mas mosuojant kainų vėzdu neduoda
jokio rezultato”, – sakė A. Kubilius.

Žemės drebėjimas sukėlė problemų
Japonijos Onagavos atominėje elektrinėje

,,Misijos Sibiras” dalyviai  šiemet keliaus 
iki Tadžikistano ir Tomsko 

Čekija turės atiduoti Lenkijai 
365 hektarus teritorijos

Washington, DC (URM info) –
Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis balandžio 4 dieną
pasveikino ambasadoje Washington
apsilankiusias JAV nacionalinio vyš-
nių žydėjimo festivalio dalyves vyš-
nių žiedų princeses. Ambasadorius
viešnioms papasakojo apie Lietuvą,
pavaišino lietuviškais saldumynais
ir pakvietė apsilankyti Lietuvoje. 

Kasmet Washington, DC kovo 26
–balandžio 10 d. vykstantis nacionali-
nis vyšnių žydėjimo festivalis simbo-
lizuoja JAV ir Japonijos draugystę.
Festivalį vainikuoja vyšnių žiedų
princesės – merginos, kurias atsiun-
čia valstijos ir Washington, DC rezi-
duojančios užsienio šalių ambasa-
dos. Šventėje jau dvyliktus metus da-
lyvauja ir Lietuvos ambasada JAV.

Šiais metais Lietuvai atstovauja
Prince George’s Community College
sociologijos studentė Ugnė Buivy-
daitė.

Festivalio metu vyšnių žiedų
princesės lankosi JAV valdžios insti-
tucijose, mokyklose, meno galerijose
ir ambasadose. Balandžio 9 d. šventės
proga vyks paradas, kuriame vilkė-
dama tautinius drabužius dalyvaus
ir Ugnė Buivydaitė.

Vyšnių žydėjimo festivalis Wa-
shington rengiamas nuo 1912 m., kai
tuometinis Tokijo meras Jukio Ozaki
padovanojo JAV sostinei 3,000 sakurų
sodinukų, kurie buvo pasodinti Wa-
shington mieste Potomac upės pa-
krantėse. Kiekvienais metais vyšnių
žydėjimo festivalyje apsilanko mi-
nios žmonių.

Lietuvos ambasadoje JAV apsilankė
vyšnių žiedų princesės

Vilnius (BNS) – Šių metų pilie-
tiškumo ir patriotiškumo ugdymo
projekto ,,Misija Sibiras’11” dalyvių
keliai nusidrieks iki Tadžikistano ir
Rusijos Tomsko srities. Abi ekspedi-
cijos planuojamos liepos mėnesį, pra-
nešė ekspediciją organizuojanti
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
ba (LiJOT). 

Šią savaitę prasidėjo ,,Misija Si-
biras’11” dalyvių atranka – norintieji
dalyvauti projekte kviečiami anketas
pildyti iki gegužės 8 d. projekto tink-
lalapyje misijasibiras.lt. Projekto da-
lyviai, vyksiantys į Tadžikiją, turės
ypatingą užduotį – pastatyti pamink-
lą čia kalėjusių tautiečių atminimui.
Šį paminklą projektavo architektas
Algis Vyšniūnas, jis ir vadovaus eks-
pedicijos darbui statant atminties
simbolį lietuviams Tadžikijoje. 

Į Tadžikiją prieš 66 metus su ma-

ma ir broliais ištremta Elena Pėkytė,
sugrįžusi į Lietuvą po 11 metų, džiau-
giasi, kad ,,Misija Sibiras” ekspedici-
jų dalyviai turi galimybę išvysti tau-
tiečių tremties vietas. ,,Lietuvoje yra
giminės, artimieji, kurie čia gali pri-
žiūrėti, sutvarkyti kapus, o Sibire ka-
pai netvarkomi nyksta. Gerai, kad
jaunimas pasirūpina ir mato, kaip jų
seneliai kažkada gyveno – galės papa-
sakoti ir savo vaikams, anūkams”, –
sakė ji. 

Į Tomsko sritį Rusijoje vyksianti
ekspedicija lankys lietuvių tremties
vietas: tvarkys lietuvių kapines, susi-
tiks su tose vietovėse vis dar gyve-
nančiais tautiečiais. Pasak LiJOT, 20
–30 kilometrų žygius pėstute, nešant
sunkias kuprines, apsunkins tai, kad
kelios numatytos aplankyti apleistos
kapinaitės glūdi giliai taigoje, kur
nebėra patogaus priėjimo prie jų. 

Vilnius (BNS) – 10 Lietuvos par-
tijų už pirmąjį šių metų pusmetį iš
valstybės biudžeto gaus 2,74 mln.
litų. Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) paskirstė pusę 2011 m. valsty-
bės biudžeto lėšų politinių partijų
veiklai finansuoti. 

Daugiausia – ketvirtadalį – visos
sumos gaus valdžioje esantys Tėvy-
nės sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai. Jiems bus pervesta 693,990
litų. Opozicijos Lietuvos socialdemo-
kratų partijai skirta 472,750 litų, par-
tijai Tvarka ir teisingumas – 355,870
litų. Valdančiajai koalicijai priklau-

sančios Tautos prisikėlimo partija
gaus 225,910 litų, Liberalų ir centro
sąjunga – 198,000 litų, Liberalų sąjū-
dis – 194,230 litų. Opozicinei Darbo
partijai numatyta 191,410 litų, Lietu-
vos lenkų rinkimų akcijai – 176,750
litų, Valstiečių liaudininkų sąjungai
– 145,110 litų. Mažiausia suma –
94,920 litų – priklauso Naujajai sąjun-
gai. 

Anot VRK pirmininko Zenono
Vaigausko, valstybės biudžeto lėšų
savo veiklai gaus tik 10 partijų, nes
tik tiek atitinka įstatymo keliamus
reikalavimus. 

Onagavos atominė elektrinė.
Reuters nuotr.



12 2011 BALANDŽIO 9, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

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

Atkelta iš 3 psl.    paskatinusių užda-
ryti AV bažnyčią, buvo mažėjantis
vestuvių ir laidotuvių skai čius. ,,Aiš-
ku, kas norės savo vestuvių sakra-
mentą priimti rūsyje, – pastebėjo NY
LB apygardos pirmininkė Ramutė
Žu kaitė. – O į salę grįžti negalėjome
dėl to, jog arkivyskupija pasisavino
ir neišdavė parapijai draudimo kom-
panijos bažnyčios remontui skirtų
pi nigų. Nepaisant, kad parapijos ižde
buvo apie 50,000 dol., o stogo re monto
išlaidas sutiko padengti patys parapi-
jiečiai, arkivyskupija draudė vykdyti
bet kokius remonto darbus”, – tęsė R.
Žukaitė.

Iškalbingas Raffaello Follieri 
apsilankymas AV

Kodėl tapo būtina sunaikinti
vienintelę New York mieste esančią
lietuviams priklausančią bažnyčią?
Ar nacionalinių mažumų bažnyčių
uždarinėjimas Amerikoje yra mūsų
laikų Dievo rykštė, ar už šių faktų
slypi kažkas daugiau?

Prieš keletą metų Amerikoje
nuskambėjo nekilnojamo turto mag-
nato Raffaello Follieri vardas, kai jis
už sukčiavimą buvo nuteistas kalėti
ketveriems su puse metų. 30-ies metų
italų kilmės verslininkas teigė, kad
jis, turėdamas glaudžius ryšius su
Vatikanu, bažnytinius pastatus in-
vestuotojams parduoda su nuolaida.
AV sekretorės Joy McAlier teigimu,
prieš AV bažnyčios uždarymą R.
Follieri lankėsi bažnyčioje, kur susi-
tiko su AV parapijiečių patikėtiniais
(trusties) ir tuometiniu AV kun. Sa-
wicki. Ar kardinolo E. Egan užsi-
spyrimas uždaryti AV bažnyčią ir R.
Follieri apsilankymas AV bažnyčioje
dar prieš jos uždarymą yra paprastas
sutapimas? 

Paveldo sutartis – šuniui 
ant uodegos

2002 metais JAV ir Lietuvos Res -
publika pasirašė nacionalinio pavel-
do išsaugojimo šių šalių teritorijose
sutartį. Pagal sutartį buvo sudarytos
komisijos ir saugotinų objektų sąra -
šai. Sąraše Lietuvos teritorijoje dide -
lę dalį apsaugojamų objektų sudarė
žydų kapinės ir maldos namai, o JAV
teritorijoje – lietuviškos bažnyčios.

Sutartis suteikė vilties, jog lietu-
viškų bažnyčių išsaugojimu pasirū -
pins Lietuvos vyriausybė. Deja, grei-
tai sutartis buvo pamiršta ir atsi dūrė
biurokratų stalčiuose. Uždarius AV,
tuometinė Lietuvos paveldo gru pės
vadovė Irena Vaišvilaitė teigė, jog
sutartis nėra įteisinta įstatymiškai ir
dėti vilčių į tai nereikia. Paklausta,
kodėl Lietuvos vyriausybė nededa
pas tangų šiai sutarčiai suteikti įsta -
tymo statuso, I. Vaišvilaitė teigė, jog
tai nėra valstybės prioritetas. Tuo
tar pu, prieš keletą metų iškilus skan-
dalui dėl Vilniuje, Šnipiškėse, vykdo -
mų statybų  žydų kapinių  teritorijo-
je, klausimas pasiekė JAV Kong resą,
ir čia apie sutartį buvo kalbama kaip
apie svarbų dokumentą. 

Minėtos sutarties tobulinimui ir
įstatymo statuso suteikimui reikš -
mės neteikia ir JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkas Vytas Maciūnas. Jo
manymu, LB va dovybė remti lietu-
viškų bažnyčių neturi. „Dabar religi-
ją išlaikyti yra svar biau Lietuvoje, o
ne Amerikoj”, – sakė jis. Pripažinti,
jog bažnyčios pasaulyje vertinamos
kaip architektūriniai ir bažnytinio

meno paminklai ir yra saugomos val-
stybės įstaty mų, nenori nei Lietuvos
vyriausybė, nei JAV LB vadovai. 

Nauji Vatikano vėjai 

Š. m. sausio mėn. savaitinio kata-
likiško, Anglijoje išleidžiamo žurna-
lo ,,The Tablet” 22 dienos straipsnyje
pateikiama informacija, jog kalbė-
damas grupei Anglijos ir Welso baž -
ny tinės teisės advokatų, Vatikano
Aukš čiausiojo teismo (Apostolic Sig -
na tura) vadovas kardinolas Ray-
mond Leo Burke pažymėjo, jog baž-
nyčios uždarymas turi būti tik pas-
kutiniausioji priemonė, išnaudojus
visas kitas galimybes. Jis pažymė jo,
jog ,,parapija, kaip dvasinis viene-
tas” yra svarbiausia visuomenės
ląstelė ir geriau skelbti Mišias kartą
per mėnesį, negu uždaryti parapiją. 

Taip pat Aukščiausiasis Vatika -
no teismas neseniai nusprendė, kad
nesutinka su Springfield, MA vysku -
po Timothy McDonnell sprendimu
uždaryti tris šiai vyskupijai priklau-
sančias bažnyčias ir kad šios bažny-
čios bus atidarytos. Panašų spren di -
mą Vatikanas priėmė dėl keleto baž -
nyčių, esančių Allentown, PA vysku -
pijos valdose. 

Neseniai Boston miesto arkivys -
ku pija paskelbė naują bažnyčių per-
tvarkymo planą, pagal kurį nebus už -
daryta nė viena bažnyčia. 

Post scriptum 

New York lietuvių likimas ir
veiks mai išsaugoti AV bažnyčią pa -
tvir tina gerai žinomą posakį – skęs-
tančiųjų reikalas yra pačių skęstan -
čiųjų reikalas. Nepaisant žiaurios
tie sos, jau ketverius metus  lietuviai
ei na ir meldžiasi prie šios bažnyčios
du rų. Ar sulauksime stebuklo? Ar
išsipildys Mahatma Gandhi žodžiai –
per mūsų kančias jie pajus savo
klaidą? 

Aukų vajus

AV bylos svarstymo Aukščiau-
siame New York valstijos teisme
išlaidos sieks apie 10,000 dol. Teismo
išlaidoms padengti NY LB skelbia
skubų lėšų rinkimo vajų. 

Aukas (jos atleidžiamos nuo
valstybinių mokesčių) NY LB prašo-
me siųsti adresu: The Lithuanian
American Communi ty, Inc. Prašome
pažy mė  ti: 

Aušros Vartų bažnyčios išsau -
gojimo fondui

19 Willow Lane
Great Neck, NY, 11023

Jonas Bučas – Aušros Vartų  pa-
rapijos parapijietis.

Aušros Vartų likimas – Aukščiausiojo
valstijos teismo rankose



IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Patirtis, rekomendacijos, vairuoja automo-
bilį, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

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

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias
rekomendacijas, legalų statusą, ieško nuo-
latinio senelių priežiūros darbo. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-677-7467 ar-
ba 630-782-5256.

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

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

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3-jų
miegamųjų ,,townhouse” arba namą Čika-
gos pietvakariniuose rajonuose netoli gerų
mokyklų. Tel. 708-262-1212.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško se-
nelių priežiūros darbo naktimis arba nepil-
ną savaitę. Dokumentai, rekomendacijos,
automobilis. Tel. 773-610-5413.
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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

SkELBImŲ SkyRIAUS TEL. 773-585-9500

Sudoku Nr. 37

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607

312-957-1994
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUgOS

LIETUVIŠKI

,,AngELŲ SLAUgOS nAmAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Pastangos išlaikyti mūsų spaudą 

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

www.draugas.org

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

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

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

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

DF Pavasario vajaus įnašai

Kovo mėn. pradžioje pradėjus 2011 m. Draugo fondo lėšų telkimo vajų
,,Draugo” laikraščio leidybai paremti, visiems dabartiniams  ,,Drau-
go” prenumeratoriams, gyvenantiems JAV, buvo išsiųsti laiškai. Ka-

nadoje ir kituose pasaulio kraštuose gyvenantiems prenumeratoriams laiš-
kai nebuvo siunčiami dėl didelių pašto išlaidų. Tikimės, kad tų kraštų skaity-
tojai, perskaitę apie vajų ,,Drauge”, parems laikraščio leidybą. Su laiškais
buvo išsiųsti vokeliai su gvaizdūnės sėklomis. Grįžta čekiai ir gražūs laiš-
kučiai, pvz., ,,Dėkojame ‘Draugui’ už draugiškas sėklas, kurias bandysime pa-
sodinti darželyje. Tikimės, kad sėklos atneš gražias gėlės. Jei to neatsitiks, tai
mes vis tiek turėsime ir galėsime skaityti draugišką ‘Draugą’, nors ir gerokai
pavėluotą. ‘Draugo’ gyvavimui įdedame 200 dol. auką.”

Kitas skaitytojas rašo: ,,Ačiū už gvaizdūnes. Nekantriai lauksiu jų pra-
žystant! ‘Draugui’ linkiu gerų, gražių metų. Visad džiaugiamės ‘Draugo’ turi-
niu, o dabar jo spalvomis.”

Dar viena prenumeratorė rašo: ,,Labai gražus aukų vajus. Tikrai pa-
sisodinsiu gvaizdūnės sėklas ir lauksiu žiedų.”

,,Draugo” leidėjai ir Draugo fondo taryba dėkoja už nuoširdžius laiškus ir
už aukas. Tuo pačiu prašome, kai sulauksite gražių žiedų, atsiųsti jų nuo-
traukas, pasidalinti su skaitytojais gėlių grožiu, o ,,Draugas” maloniai nuo-
traukas išspausdins. 

Pavasario vajus tik prasidėjo. Jis tęsis iki birželio mėn. pradžios. Dar
daug daug sugrįžtančių DF vajaus laiškelių laukia Draugo fondas. ,,Lašas po
lašo ir akmenį pratašo”, – sako priežodis. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems jau atsiliepusiems į vajų ir laukiame visų
,,Draugo” skaitytojų atsiliepiant ir tariant: ,,Žydėk, brangus ‘Drauge’.”

Rašydami testamentus, nepamirškite dalį turto paskirti Draugo
fondui.

Čekius rašykite – Draugas Foundation ir siųskite adresu 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 300 dolerių:
Asta Veličkaitė, garbės narė, iš

viso 1,500 dol., Chicago, IL
Su 250 dolerių:
Raimonda Apeikytė, garbės na-

rė, iš viso 2,455 dol., Los Angeles, CA
Su 150 dolerių:
Vytautas Graužinis, garbės na-

rys, iš viso 1,720 dol., Elgin, IL
Su 100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

iš viso 6,100 dol., Cleveland, OH
Vikorija Karaitienė, garbės na-

rė, iš viso 4,300 dol., Union Pier, MI
Marija Vaitkienė, garbės narė,

iš viso 3,500 dol., Belleville, IL
Algirdas Čepėnas, garbės na-

rys, iš viso 2,200 dol., Oak Lawn, IL
Dr. Thomas ir Dainė Quinn, gar-

bės nariai,  iš viso 1,900 dol.. Orland
Park, IL

Algirdas Saulis, garbės narys,
iš viso 1,350 dol., Clarendon, IL

Donatas ir Gina Skučai, garbės
nariai, iš viso 1,200 dol., San Anto-
nio, TX

Algirdas ir Vaida Mikuckiai, iš
viso 925 dol., La Canada, CA

Bronius ir Janina Čikotos, iš vi-
so 900 dol., Alexandria, VA

Ted Navickas, iš viso 890 dol.,
Coeur D’Alene, ID

Irena Raulinaitienė, iš viso 850
dol., Glendale, CA

Agota Tiškuvienė, iš viso 850
dol., Chesterfield, MO

Jurgita Gvidienė, iš viso 450 dol.,
Naperville, IL

Kęstutis ir Birutė Tautvydai, iš
viso 250 dol., Greenbank, WA

Su 70–35 doleriais:
Laima Price, iš viso 95 dol.,

Wellesley, MA
Gintarė Ivaškienė, iš viso 120

dol., Monroe, CT
Su 50 dolerių,
Antanas Osteika, garbės narys,

iš viso 1,150 dol., Warren, MI
Viktorija Pikelienė, garbės na-

rė, iš viso 1,100 dol., Chicago, IL
Gražina Damijonaitienė, iš viso

700 dol., Willowbrook, IL
Algirdas ir Julija Vaičiuliai, iš

viso 620 dol., Chicago, IL
Jurgis ir Aldona Venckūnai, iš

viso 530 dol., Santa Monica, CA
Marija Kriščiūnienė, iš viso 450

dol., Burlington, IA
Alicia Solienė, iš viso 400 dol.,

Juno Beach, FL 
Ona Kartanienė, iš viso 350 dol.,

Omaha, NE
Dionyzas Trimakas, iš viso 320

dol., Westlake, OH
Dr. Stasys Baškaitis, iš viso 310

dol., Great Falls, VA
Dr. Birutė Kasakaitienė, iš viso

200 dol., Oak Lawn, IL
Will ir Elena Barnet, iš viso 75

dol., New York, NY
Su 25-20-10 dolerių:
Adolfas ir Erna Luza, garbės

nariai, iš viso 3,010 dol., Cleveland, OH
Dr. Petras I. Jokubka, garbės na-

rys,  iš viso 2,120 dol., St. Petersburg
Beach, FL

Vladas Gilys, garbės narys, iš
viso 1,600 dol., Sun City, CA

Tadas ir Renata Alinskai, garbės
nariai, iš viso 1,270 dol., Ridgewood,
NY

Juozas ir Diana Noreikos, gar-
bės nariai, iš viso 1,075 dol., Beverly
Shores, IN

Roma Žilionienė, iš viso 555 dol.,
Parkville, MD

Jurgis Likanderis, iš viso 435
dol., Kankakee, IL

Vytautas ir Gražina Kamantai, iš
viso 425 dol., Grand Rapids, MI

Pranas ir Danutė Jarai, iš viso
420 dol., Chesterton, IN

Kostas Mačiulis, iš viso 180 dol.,
Rochester, NY     Nukelta į 15 psl.

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
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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

Po ilgos ir sunkios ligos 2011 m.
kovo 23 d., trečiadienį, Toronto Sun -
ny brook ligoninėje, Kanadoje, mirė
Haris Lapas, P.  Eng., iškilus lietuvių
išeivijos Kanadoje veikėjas, gimtojo
krašto didis patriotas.

H. Lapas gimė 1924 m. balandžio
14 d. Geniuose, Klaipėdos krašte, kur
jo tėvas dirbo geležinkelio stoties
viršininku. Jis buvo jauniausias iš
keturių vaikų šeimoje. 1944 m. baigė
Aukšt. kultūrtechnikos mokyklą Kau-
ne, įgydamas elektros inžinieriaus
profesiją. 1941 m. jo vyriausias brolis
Vik toras, baigęs inžinerijos mokslus
Prancūzijoje, žuvo kovoje su okupan-
tais sovietais. H. Lapas su šeimos na -
riais 1944 m. pasitraukė į Vakarus,
laikinai atsidurdamas politinių pabė -
gėlių stovykloje Vokietijoje.

1947 m. emigravo į Kanadą. Vyk -
dydamas įsipareigojimo Kanadai da -
lį, 10 mėnesių dirbo medkirčiu Blind
River, Ontario. Pabai gęs imigracijos
sutartyje nurodytą laiką, persikėlė į
Toronto, kur dirbo elektrotechniku,
o vakarais studijavo universitete
inži nerijos srityje. 1949 m. jis sutiko
ir netrukus vedė savo gyvenimo mei-
lę Gražiną Merkelytę.

Baigęs universitetą ir gavęs
P.E.O. laipsnį, 1953 m. H. Lapas įsi-
darbino „Ca nadian Comstock Co.
Ltd.”, ku  r jis pakilo nuo jaunesniojo
inžinieriaus pareigų iki užsienio

skyriaus vyriausiojo vadovo (general
manager Overseas Divi sion), laisvai
valdęs tris kalbas – lietuvių, anglų,
vokiečių, darbo reikalais skraidė po
visą platų pasaulį. 1965 m. H. Lapas
įkūrė savo įmonę „Lapas Consulting
Engineers Ltd.”

Jis gavo keletą apdovanojimų,
tarp jų – Award of  Merit iš guberna-
toriaus Ed. Schreyer už energijos iš -
saugojimą Gulf  Canada Square Cal -
gary mieste, taip pat – Award of  Dis-
tinction iš Ontario Hydro už veiks-
mingą energijos brėžinį West Metro
Corporate Centre.

H. Lapas mėgo savo darbą, my -
lėjo šeimą, didžiavosi Kanados pilie -
tybe, tačiau niekada nepamiršo savo
šaknų, nei brolio pasiaukojimo už
tėvynę, mylimą gimtinę. H. Lapas
buvo labai veiklus lietuviškos ben-
druomenės gyvenime, dosniai ją rė-
mė. Jis Lietuvos Respublikos gene-
ralinio garbės konsulo Kanadoje pa-
reigas ėjo nuo pirmųjų Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo metų iki
2004, kai įvairios ligos privertė jį atsi-
statydinti.

Jis daug prisidėjo prie Lietuvos
ir Kanados santykių bei ryšių plėto-
jimo. Lietuvai siekiant narystės
NATO, Kanadoje jis skleidė informa-
ciją apie Lietuvos strateginius tik-
slus bei jos laimėjimus. Už nuopelnus
Lietuvai LR prez. Valdas Adamkus
1999 m. apdovanojo dipl. inž. H. Lapą
LDK Gedimino ordino Karininko
kryžiumi.

Giliai liūdintys pasiliko: mylima
bei mylinti 61 metų bendro gyvenimo
žmona Gražina; sūnus inž. Ričardas,
tėvo įsteigtos bendrovės prezidentas,
su žmona Daiva (Piečaityte); duktė
Rita Cary, Boston radijo „disc jock-
ey”, su vyru dr. Peter; vaikaičiai
Christopher Lapas Cary; Lauren
Cary, Viktoras ir Lukas Lapai; sesuo
Stasė Semėnienė JAV; dukterėčia
Nijolė Semėnaitė-Etzwiler su šeima;
brolvaikiai Tomas su šeima ir
Raimundas su žmona Ramune.

Laidotuvės įvyko kovo 28 d., pir-
madienį.

T. P.

Netekus veiklaus H. Lapo

DF Pavasario vajaus įnašai
Atkelta iš 14 psl.
Balys ir Genovaitė Erslovai, iš

viso 170 dol., Beverly Shores, IN
Antanas Lunckas, iš viso 160

dol., Chicago Ridge, IL
Elizabeth Berchau, iš viso 125

dol., Walnut Creek, CA
Irena Mickūnienė, iš viso 125

dol., Centerville, MA
Kastytis ir Rita Giedraičiai, iš

viso 120 dol., Livonia, MI
Rita Kavolienė, iš viso 120 dol.,

Carlisle, PA
Maria Kučinienė, iš viso 75 dol.,

Downers Groves IL
Vytautas ir Dalia Černiai, iš viso

70 dol., Glendale, CA
William ir Bronė Vyšniauskai, iš

viso 50 dol., Gardner, MA
Raymond ir Birutė Meliniai, iš

viso 45 dol., Manalapan, NJ
Aldona Buntinaitė, iš viso 30

dol., Chicago, IL
Sonia Skricki, iš viso 25 dol.,

Norwood, MA
Regina Palubickas, iš viso 10

dol., Northborough, MA
Antanas ir Asta Lukoševičiai, iš

viso 10 dol., Woodhaven, NY

Visiems aukotojams nuoširdžiai
dėkoja DF

Atkelta iš 8 psl.
OP puslapiuose spausdinamas

ilgokas Ritos Bertulytės rašinys apie
vieną geriausių Lietuvos imtyninin -
kų Mindaugą Mizgaitį (jis praėjusio-
je olimpiadoje iškovojo bronzą).

Bene ilgiausias (su nuotrauko -
mis užima net 8 puslapius) straipsnis
yra paties vyr. redaktoriaus B. Čeka -
nausko, kuriame jis rašo apie Čeki -
joje vykusį X Europos jaunimo žie -
mos olimpinį festivalį.

Kaip jau įprasta, žurnale spaus -

dinama LTOK kronika, kurioje pa-
teikti įdomesni šios organizacijos
įvy kiai, tarp kurių paminėtas ir
Austra lijoje gyvenančio sporto vei-
kėjo bei sporto žurnalisto Antano
Laukaičio apdovanojimas LTOK
lėkšte.

Sunku ir išvardyti viską, apie ką
rašoma naujame OP numeryje. Ge -
riau būtų žurnalą užsiprenume ruoti.
Jo adresas: Olimpiečių g. 15, LT-09200
Vilnius, Lithuania. Žurnalo tiražas
vis auga ir dabar siekia 2,200 egz.

Naujas ,,Olimpinės panoramos” numeris 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. kovo 29 d. mirė
brangus vyras, tėvelis ir senelis

A †  A
LEONAS A. SODEIKA

Velionis gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Gyveno ir mo -
kėsi Kaune ir Švėkšnoje. Karui baigiantis, per Norvegiją ir Vo -
kietiją, 1949 m. atvyko į JAV, gyveno Cicero ir Westchester, Illi -
nois. 1989 m., išėjęs į pensiją, apsigyveno Treasure Island,
Florida, kur išgyveno 22 metus. Priklausė Lietuvių Bendruo me -
nei, Lietuvių klubui, vadovavo vyrų chorui „Aidas”.

Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Jonas, marti Aistė, anūkės
Krista ir Erika, brolis Povilas (Rimas) su šeima, kiti giminės ir
artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

Už a. a. Leoną šv. Mišios buvo atnašautos balandžio 4 d. Šv.
Vardo bažnyčioje Gulfport, Florida.

Prašome pasimelsti už velionio sielą.

Liūdinti žmona ir sūnus su šeima

Buvusiam Mažosios Lietuvos fondo tarybos ir
valdybos nariui

A † A
JURGIUI LAMPSAČIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą dukrai RAMINTAI, žentui RUPERTUI, vaikai -
čiams INDREI ir JONUKUI, sesutei GRETAI BRA -
ŽINSKIENEI, krikšto dukrai HELEN ECKSTEIN ir
kitiems artimiesiems.

Mažosios Lietuvos fondo taryba

Buvusiam Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos
„Garbės Nariui” ir daugelį metų valdybos nariui

A † A
JURGIUI LAMPSAČIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą dukrai RAMINTAI, žentui RUPERTUI, vaikai -
čiams INDREI ir JONUKUI, sesutei GRETAI BRA -
ŽINSKIENEI, krikšto dukrai HELEN ECKSTEIN ir
kitiems artimiesiems.

Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos
valdyba Čikagoje

Haris Lapas.

Joseph  Vidziunas, MD, gyvenantis Tucson, AZ, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė  ir 50 dol. auką. Labai
ačiū už paramą.
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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

Prel. Algimantas A. Bartkus, gyvenantis
Maspeth, NY, tapo „Draugo” garbės prenumerato-
riumi.  Šį  skaitytoją „Draugas” lankys dar viene-
rius metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote, ir sveikiname tapus garbės prenumerato-
riumi.

��  Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia balandžio 13 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas Arvydo Baryso doku men -
tinis fil mas ,,Palanga. 7 bangos”. Filmai
ro  domi PLC skai tykloje, šalia Bo čių me -
nės.

��  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijoje (Brighton Park)
Išpažintys bus klausomos balandžio 14
d. po lietuviškų ketvirtadienio 8 val. r.
šv. Mišių ir balandžio 15 d. 4:30 val. p. p.
prieš Kryžiaus kelio pamaldas.

�� Prisikėlimo Mišios balandžio 24 d.,
Šv. Antano bažnyčioje (1510 South 49th
Court, Cicero IL)  bus atnašaujamos 9
val. r. Tel. pasiteiravimui 708-652-0231.

��  Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje (Le -
mont, IL) vyks  lietuvių tautinių šokių
an samblis ,,Grandis” koncertas ,,Kojo -
mis žemės nesiekiau”.  Antroje koncerto
da lyje, skirtoje cho reog rafės a. a. T. Ka -
libataitės at minimui, dalyvaus tautinių
šo kių grupės iš Čikagos apylinkių –
,,Spin dulys”, ,,Suk tinis”, ,,Laumė” ir
Lie tuvos vyčių šokėjai bei ,,Švyturys” iš
Cleveland ir ,,Gintaras” iš Toronto.  Pra -
džia – 6 val. v. Po koncerto kviečia me į
šventišką va karienę ir šokius. Prašoma
bilietus į koncertą ir vietas vakarienei
už sisakyti iš anksto! Kreipki tės į Žibutę
Pranckevi čie nę el. paštu zibi@voras. com;
tel. 630-257-0153 arba į Liną Žliobie -
nę el. paštu lzlioba@aol.com; tel. 630-
660-8218.

��  Balandžio mėn. 15 d., penktadienį,
St. Pe tersburg, FL, Lietuvių klubo valdy-
ba didžiojoje klubo salėje (4880 46th
Ave. North, St. Petersburg, FL 33714)
rengia Velykinę mugę. Pradžia 11 val. r.
Mu gėje bus galima įsigyti įvairių skanu -

mynų  – žagarėlių, meduolių, pyragų,
tor  tų, lietuviškų sūrių – taip pat pa puo -
šalų ir kitokių įvairenybių. Pirkėjai bus
pavaišinti ,,valdybos sriuba”. 

��  Balandžio 16 d. 1 val. p. p. Estų  na -
muose (4 Cross st.& Veterans Hwy. Jac -
kson, NJ 08527) bus rodomas mono-
spektaklis ,,Undinėlė” pagal Hans
Chris tian Andersen  pasaką ,,Jūros ka-
ra laitė”. Vaidina Ona Pučkoriūtė. Įėjimas
– 10 dol. 

��  13-osios Lietuvių velykinių tradicijų
dienos vyks balandžio 16 d. 5 val. p. p.
Latvių namuose (5500 SW Dosch Rd.,
Portland, WA). Su margučių marginimo
bū dais supažindins Petras Astrauskas.
Surinktos lėšos bus pervestos vaikų, ser-
gančių vėžiu, organizacijai ,,Paguoda”
Lie tuvoje. Norinčius įsigyti bilietus į ren -
ginį ar paaukoti minėtai organizacijai
pra šoma kreiptis į Vilių Žalpį el. paštu
zalpiai999@aol.com.

��  2011 m. balandžio 30 d. kviečiame
paremti Neringos stovyklą ir pasigrožėti
studentų muzikine programa. Kęstutis
Daugirdas, Simona Jakubėnaitė ir Liu-
tauras Janušaitis koncertuos Neringos
stovyklos labui seserų sodyboje (600
Liberty Hwy, Putnam, CT 06260). 

��  Latvių namuose (5500 SW Dosch
Rd., Portland) gegužės 7 d. nuo 9 val. r.
iki 12 val. p. p. organizuojama talka.
Kviečiame dalyvauti.

��  Šeštadienį, gegužės 7 d. Šv. An drie -
jaus parapijos salėje vyks ,,Blusų tur-
gus” (vartotų daiktų išpardavimas).
Prašoma iki gegužės 1 d. atvežti į para-
piją nenešiojamus švarius drabužius,
perskaitytas angliškas knygas, peržiūrė-
tus filmus bei vaikų žaislus, kad būtų
lai ko juos surūšiuoti ir paruošti parda vi -
mui. Jei turite klausimų kreipkitės į Ro -
mą tel. 215-355-3030.

IŠ ARTI IR TOLI...

Jaunimo centre balandžio2–3 dienomis vykusioje mugėje buvo galima nusipirk-
ti bilietus į 2011 m. gegužės 15 d. 3 val. p. p. vyksiančią Lie tuvių Operos 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  taip pat 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 300 dol. Lietuvių Ope   rai, gaus 2 nemokamus VIP bilietus, pa aukoję 200
dol. – gaus 1 nemokamą VIP bilietą. Informacija teikiama tel. 630 -242-1888, tel. 630-
833-1893 ar ba tel. 773-434-7919.

Bilietus Jaunimo centro pavasarinėje mugėje į Lietuvių Operos spektaklį siūlė Daina
Sabaliauskienė (kairėje) ir Gražina Burneikienė.              Laimos Apanavičienės nuotr.

Stefania Miliauskienė ir jos duktė Rasa Miliaus kas vasario 5 d.  „Camelot Ban -
quets” salėje šventė savo gimtadienius. Tarp svečių buvo daug draugų.  Ilgametės
drau gės (iš kairės): Stefania Miliauskienė, Stasė Žemgulienė iš New Buffalo, MI ir Ce -
cilia Mitkienė iš  Tinley Park, IL, patenkintos, kad vėl turėjo progą susitikti .

Rasos Miliauskaitės nuotr.

Vilniaus universiteto Senato nuta-
rimu prof. Algiui Mickūnui buvo suteik-
tas Honoris Causa – Vilniaus universite-
to garbės daktaro – vardas. 

Ohio University profesorius A.
Mickūnas dažnai lankosi Lietuvoje ne
tik su paskaitomis, bet ir kaip knygų
autorius. Šiemet jau dvyliktąjį kartą
vykusioje Vilniaus knygų mugėje buvo
pristatyta jo nauja knyga ,,Summa
erotica”. Knygos pristatymas ir diskusi-
ja apie eroso filosofiją sulaukė ypatin-
go dėmesio – sausakimšoje salėje
skaitytojai sė dėjo net ant grindų. 

,,Draugo” info
Profesorius Algis Mickūnas

Irmanto gelūno nuotr.   

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Ma žosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $50 Jurgis ir Dalia   Anysai,
Genovaitė Kaufmanas, Alek sandras
Petrauskis, Jonas ir Irene  Smalstys.

$30 William Chesna, Ma rytė Meš -
kaus kaitė. $25 Balys Milak nis. $20
James C. Stokas. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos Lie -
tuvių draugija, 1394 Midd le burg
Ct., Naperville, IL 60540

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su ne -
galia vaikams, daugiavaikėms šei -
moms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Jonas ir Ona Treškos $25,
Sofija Jelionienė $50, dr. Algirdas
ir Raminta Marchertai $50, Ona

Šmi tienė $20, Feliksas ir Janina
Bobinai $100, Janina Racevičienė
$50; tęsiant berniuko metinę para -
mą kun. Vytas Memėnas $240.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435.


