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Vilnius, balandžio 19 d. (ELTA)
– Toliau mažindama finansavimą
krašto apsaugai Lietuva gali nebepa-
jėgti toliau būti NATO nare, jau da-
bar pinigų trūksta būtinosioms reik-
mėms, teigė krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė po Vyriausybės po-
sėdžio Krašto apsaugos ministerijoje.

Krašto apsaugos ministrė sakė ir
dabartinėmis sąlygomis paklausta, ar
Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi

ginti savo kraštą, negalėtų ramia šir-
dimi atsakyti teigiamai. ,,Padėtis nė-
ra pati geriausia, ilgametis krašto ap-
saugos nefinansavimas, didelė pro-
paganda, sakant žmonėms, kad vis-
kas tvarkoje, mes turime vos ne stip-
riausią pasaulyje kariuomenę, stip-
riai paveikė krašto apsaugą. Dar pri-
sideda krizė, finansavimo sumažini-
mas, ir mes atsidūrėme ant bedugnės
krašto”, – teigė R. Juknevičienė.

Ministrė, pritardama Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto pirmininko Arvydo Anušausko
išsakytai nuostatai, sakė, kad, užsi-
tęsus tokiai padėčiai, padėtis gali kel-
ti grėsmę ir nacionaliniam saugumui.
,,Pinigų trūksta visoms funkcijoms.
Lietuva turi mažiausią kariuomenę,
lyginant su kitomis valstybėmis, yra
iškilęs klausimas, ar mes ją dar la-
biau mažinsime. Kariams yra moka-

mi nors ir sumažinti atlyginimai, ta-
čiau neturime pinigų tam, kad jie
nuolatos turėtų galimybę treniruotis,
mokytis ginti savo kraštą”, – sakė R.
Juknevičienė.

Pasak ministrės, yra iškilusi
grėsmė, kad Lietuvos kariuomenė ne-
begalės tęsti paieškos ir gelbėjimo
darbų. Kadangi 2016 m. baigiasi
sraigtasparnių galiojimo laikas, jau
metas Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Ką rinktis: or-
ganinį ar paprastą mais-
tą? (p. 2, 9)
•Lenkija: kai ateis pilka
kasdienybė... (p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.3)
•Gyd. Kudirka: ,,Sten-
giuosi ligoniams suteikti
vilties” (p. 4)
•LDD metinė vakaronė
St. Petersburg, FL (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•LR Nepriklausomybės
20–mečio šventė Berisso,
Argentina (p. 8)
•V. Alantas (12) (p. 9)
•Lietuvių Opera – ben-
dras visų mūsų reikalas
(p. 10)

Posèdžiauja bendra Seimo ir PLB komisija

Lietuva gali nebepajègti bùti NATO nare
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Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) –
Balandžio 19 d. parlamento rūmuose
Vilniuje darbą pradėjo bendra Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) komisija, nagrinėsianti lietu-

vių grąžinimo į tėvynę, tautinio iden-
titeto, lietuvių kalbos išsaugojimo,
užsienio lietuvių stažuočių Lietuvoje
problemas. Nuolatinė komisija, ku-
rioje posėdžiauja Seimo nariai ir įvai-

rių Lietuvių Bendruomenių užsienyje
atstovai, darbą baigs balandžio 22 d.

Per keturias dienas planuojama
aptarti, kaip vykdomos prieš metus
komisijos priimtos rezoliucijos dėl
Lietuvos pilietybės įstatymo, dėl Tau-
tinių mažumų ir išeivijos departa-
mento (TMID), Lietuvos vardo tūks-
tantmečio paminėjimo ir Lukiškių
aikštės Vilniuje. Rezoliucijomis ko-
misijos nariai yra pareiškę nepritari-
mą griežtam dvigubos pilietybės ri-
bojimui, TMID naikinimui.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovai pristatys Ekono-
minės migracijos reguliavimo strate-
giją bei pasakos apie Politinių kalinių
ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrį-
žimo į Lietuvą programos įgyvendi-
nimą 1992–2010 metais. Pasaulio lie-
tuviams Lietuvos ūkio padėtį ir plėt-
ros strategiją pateiks ūkio vicemi-
nistras Rimantas Žylius, energetinio
saugumo klausimais kalbės energe-
tikos viceministras Romas Švedas.

Nukelta į 6 psl.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė pasveikino Seimo ir PLB komisijos narius.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Čikaga, balandžio 19 d. (LR
konsulato info) – Balandžio 18 d., Či-
kagoje, Šventojo Vardo katedroje, bu-
vo laikomos gedulingos šv. Mišios už
Lenkijos lėktuvo avarijos aukas. Jose
dalyvavo daug lenkų išeivijos atstovų.
Į pamaldas taip pat atvyko Lietuvos

prezidentas Valdas Adamkus.
Prezidentas V. Adamkus asme-

niškai pažinojo velionį Lenkijos pre-
zidentą ir artimai su juo bendravo.
Savaitės viduryje pakeliui į New
York, kur turėjo skaityti paskaitą
Yale universitete, V. Adamkus sustojo

Varšuvoje pagerbti žuvusiųjų atmi-
nimo. Prezidento Adamkaus planus
dalyvauti Lech Kaczynski laidotuvėse
Lenkijoje suardė nutrauktas oro susi-
siekimas tarp JAV ir Europos.

Iškilmingas gedulo Mišias Šven-
tojo Vardo katedroje atnašavo Čika-
gos kardinolas Francis George ir vy-
riausias lenkų katalikų atstovas ku-
nigas Tomasz Paprocki. Šimtai no-
rinčiųjų pasimelsti ir atiduoti pagar-
bą nelaimės aukoms katedroje netil-
po – žmonės būrėsi prie įėjimo, už-
tvindė aplinkines gatves.

Detroit, Čikagoje ir jos apylinkė-
se lietuviškose parapijose jau praėju-
sią savaitę tikintieji taip pat meldėsi
už žuvusius lėktuvo avarijoje prie
Smolensko. Čikagoje apytikriais pa-
skaičiavimais gyvena apie milijoną
lenkų. Po lėktuvo avarijos, kurioje
žuvo jų tautiečiai, Čikagos lenkai už-
plūdo savo Generalinį konsulatą
reikšdami liūdesį: žmonės laukė eilė-
se palikti įrašus užuojautų knygose,
prieš pastatą dėjo gėles ir degino žva-
keles. Čikagos gatvėse matyti daug
automobilių su gedulo kaspinais per-
rištomis Lenkijos vėliavomis.

Çikagoje melstasi už žuvusius lenkus

Prezidentas Valdas Adamkus (pirmas iš d.) ir Generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė gedulingose Mišiose. Ramūno Astrausko nuotr.



2 DRAUGAS, 2010 m. balandžio 20 d., antradienis

Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Organinis maistas apibrėžiamas,
kaip maistas, kuriam pagaminti nau-
dojamos žaliavos, išaugintos be
įprastų pesticidų bei dirbtiniu būdu
pagamintų trąšų. Galvijai išauginami
ir šeriami be antibiotikų bei augimo
hormonų. Organinio maisto auginto-
jai pabrėžia vandens ir dirvožemio
svarbą, apsaugant juos nuo užterštu-
mo cheminėmis medžiagomis. Žemės
derlingumas palaikomas teisinga sė-
jomaina ir organinėmis trąšomis.
Gaminant organinį maistą draudžia-
ma naudoti radiacinį apšvietimą,
dirbtinius konservantus, skonio stip-
riklius, saldiklius, dirbtinę vita-
minizaciją ir mineralizaciją, genetiš-
kai pakeistas sudedamąsias dalis.

Pavadinimas ,,organinis mais-
tas” yra kilęs iš anglų kalbos žodžio
,,organic food”; Lietuvoje sakoma
,,ekologiškas maistas”. Tai ekologi-
niai žemės ūkio produktai, pagaminti
pagal ekologinę gamybą numatančių
aktų nustatytą tvarką.

The US Department of Agricul-
ture (USDA) teigia, kad organinis
maistas sveikatos požiūriu nesiskiria
nuo maisto, iššauginto naudojant
dirbtines trąšas ir nėra sveikesnis už
tradicinį maistą. Jo teigimu, nėra bū-
tinybės vartoti organinį maistą, no-
rint išlikti sveikiems. ,,Valgykite dau-
giau vaisių bei daržovių, pasirinkite
mažiau perdirbtą maistą ir būsite
sveiki” – teigia USDA. Nors gana
sunku pamatuoti ir įrodyti organinio
maisto pranašumus, organinio mais-
to šalininkai kritikuoja tokius USDA
teiginius, pabrėždami, kad jie neat-
sižvelgia ne tik į maistinių vertybių
sudėtį, bet ir pesticidų bei nitratų
(trąšų) kiekį, esantį maiste.

Pastaruoju metu pastebima, kad
vis daugiau žmonių renkasi organinį
maistą. Kai kurie pirkėjai renkasi or-
ganinį perdirbtą maistą, tikėdamiesi,
kad jame nėra genetiškai pakeistų
organizmų. Žemiau pateikiame ke-
letą patarimų, kurie gali nulemti
pasirinkimą perkant įprastą ar or-
ganinį maistą.

Pieno ir mėsos produktai

Organiniai pieno ir mėsos pro-
duktai gaunami iš gyvulių, kurie bu-
vo šeriami be antibiotikų ir galvijų
augimo hormonų, siekiant apsaugoti
juos nuo ligų, pagreitinti svorio augi-
mą ir padidinti primelžiamo pieno
kiekį. Taip pat yra reikalaujama, kad
galvijai būtų ganomi ganyklose 120
dienų metuose.

Organinis pienas turi daugiau
vitaminų, antioksidantų, omega 3
riebalinių rūgščių, taip pat daugiau
sujungtų linoleninių (conjugated li-
noleic) rūgščių, nes karvės ėda švie-
žią žolę, dobilus bei dobilų silosą.
Mokslininkų išvados, išspausdintos
,,The British Journal of Nutrition”,
teigia, kad organinis pienas gali pa-
gerinti krūties pieno kokybę ir ap-
saugoti kūdikius nuo susirgimų kaip
astma bei egzema. Nors Food and
Drug Administration (FDA) teigia,
kad karvių, šertų galvijų augimo hor-
monais, pienas yra saugus ir nesi-
skiria nuo organinio, pirkėjai suneri-
mo ir susirūpino. ,,Dean Foods”, di-
džiausia šalyje pieno perdirbimo ben-
drovė, jau atsisakė perdirbti pieną,
gautą iš karvių, į kurių pašarą yra
pridedama hormonų bei antibiotikų.
Šios bendrovės pavyzdžiu sekti pa-
žadėjo ir ,,Kroger”, ,,Costco”, ,,Wal-
mart”, ,,Starbucks”, ,,Dannon”, ,,Yo-
plant’’ ir kitos bendrovės.

Mėsos produktų kokybė taip pat
priklauso nuo pašaro, kuriuo gyvuliai
yra šeriami. Organiniai mėsos pro-
duktai turi mažiau riebalų, daugiau
omega 3 riebalinių rūgščių, nes gyvu-
liai yra šeriami aukštos kokybės
pašaru, nenaudojant daug kukurūzų,
antibiotikų ir hormonų. Vartojant
galvijų fermose antibiotikus, padidėja
tikimybė išsivystyti bakterijų atspa-
rumui antibiotikams, kas ateityje gali
sukelti problemų bakterijų sukeltoms
ligoms gydyti. Galvijai, šeriami hor-
monais, auga labai greitai ir tai ken-
kia patiems galvijams ir gamtai.

Vaisiai ir daržovės

Ūkininkai, augindami vaisius ir
daržoves, naudoja įvairias dirbtines
trąšas, taip pat pesticidus, apsaugan-
čius derlių nuo vabzdžių, pelėsių,
kirminų bei įvairių ligų. Pesticidų lie-
kanos randamos vaisiuose ir daržo-
vėse. Organiniuose vaisiuose ir dar-
žovėse taip pat randamas labai nedi-
delis pesticidų kiekis ir žymiai mažes-
nis nitratų (trąšų) kiekis. Žinovai
tvirtina, kad nedidelis pesticidų kie-
kis nesukelia rimtų sveikatos proble-
mų. Tačiau nėščios moterys ir vaikai
yra jautresni dirbtinėms cheminėms
medžiagoms, kurios gali pakenkti
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Kaip praneša Lietuvos nau-
jienų agentūra BNS, vulkaninės
dulkės Lietuvoje sutrukdė be-
veik 29 tūkst. keleivių planams.
Skridimo planus išsiveržęs Islan-
dijos ugnikalnis sujaukė ir JAV
gyventojams. Į Lenkijos prezi-
dento ir jo žmonos laidotuves
neatskrido ketinęs dalyvauti JAV
prezidentas Barack Obama. O į
šiandien LR Seime prasidėju-
sius, keturias dienas truksiančius
bendros Seimo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės komisijos
posėdžius negalėjo laiku nuvyk-
ti du atstovai nuo PLB – dr. Jonas
Prunskis ir Jurgis Joga. Šį kartą
posėdžiuose bus nagrinėjamos
lietuvių grąžinimo į tėvynę, tau-
tinės tapatybės, lietuvių kalbos
išsaugojimo, užsienio lietuvių
stažuočių Lietuvoje, sovietų
okupacijos žalos atlyginimo
problemos. Seimo ir PLB komisi-
jos posėdžius jau nuo šiandien
galima sekti ir internete.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

smegenis ir nervinę sistemą. Reikia
atsiminti, kad kai kurie poveikiai
išryškėja ne iš karto ir jų pasekmės
gali pasireikšti po keleto metų.

Organiniai vaisiai ir daržovės
yra brangesni už įprastus vaisius ir
daržoves, ne kiekvienas gali jų nu-
sipirkti, todėl patariame laikytis The
Environmental Working Group pata-
rimų pirkti organinius persikus, bul-
ves, obuolius, pipirus (žalius ir rau-
donus), špinatus, nektarinus, braš-
kes, vyšnias, raudonus garbanotus
kopūstus (kale), salotas, įvežamas
vynuoges ir kriaušes. Būtent šie vai-
siai ir daržovės yra stipriai apipurkš-
ti pesticidais. Svogūnuose, avoka-
duose, saldžiuose kukurūzuose ir
ananasuose, kivi, bananuose, mango,
papajose, kopūstuose, brokoliuose yra
randamas mažiausias pesticidų kie-
kis, todėl nėra būtina juos pirkti or-
ganinius.

Perkant įprastus vaisius ir dar-
žoves reikia atsiminti, kad švieži
vaisiai sukaupia daugiau pesticidų
nei konservuoti. Pamirškite ankstes-
nį teigimą, kad naudingiausios me-
džiagos kaupiasi vaisiaus odelėje, nes
dabartiniu laiku joje kaupiasi pesti-
cidų liekanos, todėl yra būtina ją
nulupti. Jei odelė pernelyg graži, ar
esate įsitikinęs, kad valgyti su odele
yra sveikiau, vaisius ar daržoves
reikia gerai nušveisti po tekančiu
vandeniu. Jei tai yra lapinės daržo-
vės – būtina pašalinti viršutinius
lapus. Produktus, kurių negalima
nušveisti ar nulupti (vynuogės, braš-
kės), patariama trumpam pamerkti į
vandenį ir vėliau nuskalauti.

Prancūzų mokslininkų studijos
teigia, kad organinių augalų vaisiai
turi daugiau mineralų ir antioksi-
dantų polifenolių (polyphenols). Or-
ganiniai vaisiai ir daržovės turi 17
proc. daugiau vitamino C, 21 proc.
daugiau geležies, 29 proc. daugiau
magnio, 13,6 proc. daugiau fosforo
nei neorganiniai.

Kava, medvilnė

Daugiausiai pesticidų yra naudo-
jama auginant medvilnę ir kavą.
Perdirbimo metu praktiškai yra pa-
šalinamos pesticidų liekanos, bet
cheminės medžiagos gali turėti įta-
kos aplinkai, biologiniam įvairumui
bei darbuotojų sveikatai. Pirkdami
organinę kavą bei medvilnę padėsime
išlaikyti sveiką aplinką bei padėsime
ūkininkams, naudojantiems ekologi-
nius būdus.

Kosmetikos ir asmens
higienos priemonės

Cheminės medžiagos, esančios
asmens higienos priemonėse, labiau-
siai teršia gamtą. Nukelta į 9 psl.
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Lietuvių Fondo
suvažiavimas jau čia pat!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Spaudoje jau skaitėme, kad rinkimai į Lietuvių Fondo (LF) tarybą ir
kontrolės komisiją vyks gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame narių
suvažiavime Pasaulio lietuvių centre, Lemont mieste, prie Čika-

gos. Daugiau informacijos galima gauti skambinant tel.: 630-257-1616
arba apsilankius LF internetinėje svetainėje www.lithuanianfoundation.
org.

Norint gauti daugiau informacijos, nebūtina nei skambinti, nei kom-
piuterį varginti, tereikia tik atidžiai susipažinti su visiems LF nariams jau
išsiuntinėtu ,,Liepsna 2010” leidinuku. Tai 2009 metų LF metinės veiklos
ataskaita, kurio 32 puslapiuose sutelkta daug įdomios ir naudingos infor-
macijos apie LF struktūrą, veikiančius komitetus, finansus, aukotojus ir
kandidatus į Tarybą bei Kontrolės komisiją.

Sveikintina naujovė yra galimybė už kandidatus balsuoti paštu. Taip
balsuojant, reikia užpildytą balsavimo lapą įdėti į ,,slapto balsavimo” voką
ir jį užklijuoti. Tada reikia surašyti narystes, balsuotas paštu, išoriniame
mėlyname voke, įdėti į ,,slapto balsavimo voką” ir užklijuoti. Pagaliau,
reikia naudoti dar kitą voką, adresuotą Lietuvių Fondui. Jeigu nedalyvau-
jama suvažiavime, galima įgalioti kitą LF narį, dalyvausiantį suvažiavi-
me, jums atstovauti. Suvažiavime dalyvaujant asmeniškai, reikia atsineš-
ti raudoną įgaliojimą bei mėlyną balsavimo lapą ir užsiregistruoti.

,,Liepsna 2010” pradžioje Rimantas Griškelis, LF tarybos pirminin-
kas, ir Marius Kasniūnas, LF valdybos pirmininkas, visus kviečia į 2010
m. suvažiavimą. Pernai metais ypač buvo siekta tobulinti ryšius ir stip-
rinti LF įvaizdį jaunimo gretose bei garsinti LF vardą visuomenėje. Mini-
mas pernai įvykęs prez. Valdo Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės
garbingas priėmimas, parodęs, kad LF sugeba surengti aukšto lygio ren-
ginį ir pritraukti naujų bei jaunų narių. Šią vasarą birželio 19 d. prie Čika-
gos LF drauge su Pasaulio lietuvių centru rengia dovanomis gausų golfo
turnyrą. Dainų šventės metu Toronto mieste bus paruoštas LF priėmimo
kambarys, kuriame bus dalijama informacija apie LF, o Tarybos ir Val-
dybos nariai vaišins ir užims svečius.

Didžiausia dalis – 46 proc. – 2009 m. LF narių įnašų gauta iš naujų
narių ir kandidatų įnašų. Palikimai sudarė 29 proc. praėjusių metų įnašų,
o jau esančių narių įnašai sudarė likusius 25 proc. visų įnašų. Įdomus ir
džiuginantis pasikeitimas tarp 2008 ir 2009 metų susijęs su pajamomis ir
įnašais. 2008 m. turėta 4,229,856 dol. nuostolio, o 2009 m. susilaukta
1,868,172 dol. padidėjimo. Per tą patį laiką sumažėjo ir išlaidos. 2008 m.
jų buvo 840,279 dol., o pernai metais jos sumažėjo iki 556,303 dol. Ypač
didelis išlaidų sumažėjimas buvo bendrų ir administracinių išlaidų gru-
pėje (2008 m. 73,404 dol., o 2009 m. 47,167 dol.). 2009 m. baigti su
12,921,560 dol. finansinės veiklos aktyvu. Finansinio komiteto, kuriam
vadovauja Almis Kuolas, prieraše skaitome: ,,Klestinti lietuviška kul-
tūrinė ir visuomeninė veikla, kuria mes šiandien džiaugiamės, neatsirado
be pastangų. Tai yra brangus ankstesniųjų kartų pasišventusio darbo
palikimas. Mes visi esme įpareigoti rūpintis, kad šis turtingas kultūrinis
paveldas neišnyktų.”

Pelno skirstymo komisija, vadovaujama Algirdo Saulio, 2009 m. sti-
pendijoms ir lietuviškai veiklai paremti paskyrė 400,000 dol. Iš jų 65,729
dol. buvo išdalinti 58 studentams. Šešiasdešimt šeši paramos prašymai
buvo paremti 328,580 dol. suma. Komiteto pranešimo paraštėje primena-
ma, kad per 47 metus LF lietuvybės išlaikymo tikslams iš viso paskyrė
15,594,943 dol. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m., LF paskyrė
vienkartinę dovaną iš LF pagrindinio kapitalo Lietuvos švietimo ir kultū-
ros reikalams. Iš viso susidarė 1,354,462 dol. suma.

Dabar trumpai apie kandidatus į LF tarybą. Leidinyje pristatomi kan-
didatai, sutikę tapti Tarybos nariais iki kovo 1 d. Saulius Čyvas savo
veiklą LF pradėjo 1992 m., kai buvo išrinktas į LF tarybą. Jis daug metų
dirba finansinėje srityje įvairiose maisto gamybos bendrovėse. Dalė
Lukienė į LF nares įstojo 2004 m. Jos profesinė patirtis susijusi su infor-
macinių šaltinių paieška ir jos sklaida. Laurynas Misevičius 2006 m.
tapo LF įgaliotiniu Connecticut valstijoje, o 2007 m. buvo išrinkas į LF
tarybą. Pagal įgytą darbo patirtį yra tarptautinių investicinės bankinin-
kystės operacijų analitikas. Vytautas Narutis į LF tarybą įsijungė prieš
18 metų. Jis yra daktaro laipsnį organinėje chemijoje turintis mokslinin-
kas, šiuo metu dirbantis biotechnologijos/vaistų srityje. Raimundas Šil-
kaitis – nuo jaunystės aktyvus lietuviškoje veikloje, kurią rėmė LF. Jis
turi doktoratą farmacijos srityje ir magistro laipsnį pramonėje. Šiuo metu
jis yra skyriaus direktorius ryšiams su valdžia palaikyti. Arvydas Tamu-
lis 1995 m. išrinktas į LF tarybą, buvo Tarybos pirmininku. Dirba kom-
piuterių programavimo srityje, dėsto Keller Graduate School of Business.

Leidinėlyje taip pat pristatomos dvi kandidatės į LF kontrolės komisi-
ją. Alberta Astas į LF įstojo 1973 m. Pernai buvo išrinkta į LF Kontrolės
komisiją. Ji yra finansų direktorė Packard Humanities Institute. Milda
Šatienė – LF narė nuo 2001 m. Yra Jaunimo centro tarybos narė, nuo
2000 m. – valdybos pirmininkė. Turi ekonomistės specialybę, dėstė litua-
nistinėse mokyklose. Į Kontrolės komisiją bus renkami trys asmenys. Pa-
pildomus kandidatus į LF tarybą bei kontrolės komisiją bus galima siū-
lyti metinio suvažiavimo metu.

Su darbingo ir pakilaus LF suvažiavimo linkėjimais, įprasminant LF
šūkį – ,,Iš kartos į kartą”.

ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Ašaros išdžiūsta, pakili nuotaika
išblėsta, ir, nuaidėjus paskutiniams
Vavelio pilies varpų garsams, lenkų
sielvartas virs kasdienybe. Įvairūs
miklūs verteivos dar skaičiuos iš šios
tragedijos uždirbtus zlotus, skirstysis
nieko nepešę velionio ir jo žmonos
laidojimo tarp karalių priešininkai, o
kartu įvairiais balsais pradės stiprėti
oponuojantys choro balsai.

Žinoma, gedulas suvirpina mili-
jonų širdis. Tiesiog žmogiškai gaila tų
97 Lenkijos elito atstovų, kurių gy-
vybes nusinešė nelemtosios Katynės
miškai. O kur dar jų artimieji, gimi-
nės, aplinkiniai... Gaila ne dėl to, kad
tarp jų – valstybės vadovas, jo žmona,
kurios motina Lidia esą kilusi iš
Vilniaus apylinkių, daugybė kitų pir-
mųjų šalies asmenų, aukštų dvasi-
ninkų, karininkų ar šiaip lemtingą
klaidą padarę lakūnai.

Bet juk lygiai taip gaila daugiau
kaip 600 per galingą žemės drebėjimą
žuvusių kinų, nes jie vargšai prarado
ne tik savo vaikus, bet ir kalnų lūšne-
les, pragyvenimo šaltinius. Neįsivaiz-
duojamai gaila Amazonės džiunglėse
nukritusio lėktuvo keleivių, tarp ku-
rių buvo žymių mokslininkų, šiaip
vietos aborigenų su šeimomis. Gaila
tų, kurie kenčia ir dar kentės nuo
visą šiaurės Europą aptraukusio iš
Islandijos ugnikalnio ištryškusių pe-
lenų šydo, lyg M. K. Čiurlionio pa-
veikslo negandos sparnais apglėbusio
mūsų galvas...

Bet gailestis ir užuojauta – silp-
nas pažangos variklis. Kaip sakoma,
iš jų košės nevirsi. Net pačios pom-
pastiškiausios atminimo iškilmės
baigiasi, ir viskas nugrimzta į už-
marštį. Nemanau, kad Lech Kaczyns-
ki atminimas daugumoje lenkų šir-
džių bus išsaugotas taip ilgai, kaip
kitų Vavelio pilies „gyventojų” – Jo-
gailos, generolo Vladislavo Sikorskio,
Stepono Batoro, Adomo Mickevi-
čiaus, Juzefo Pilsudskio, Tado Kos-
ciuškos...

Išrinktas prezidentu 2005-ųjų
spalį (II rate jis gavo 55 proc. balsų ir
nedidele persvara nurungė Donald
Tusk) ir inauguruotas prieš pat šv.
Kalėdas gruodžio 23-ąją, L. Kaczyns-
ki, kaip rašė tuometinė spauda,

„Lenkiją pasuko dešinėn”. Ta dešinė
nebuvo tokia ryški, tačiau, palyginti
su lygiai 10 metų viešpatavusiu eks-
komunistu Alexandr Kwasniewski,
tai buvo radikali tautinė kryptis.

Vokietijoje leidžiamas laikraštis
„Ruskaja Germanija” pastebi tris
velionio prezidento ypatybes: neapy-
kantą Rusijai, realybės nepaisymą ir
meilę sau kaip svarbiausiam Lenkijos
patriotui. Iš pradžių šie bruožai jam
padėjo iškilti, bet paskui jie Varšuvai
pradėjo trukdyti vykdyti pragmatinę
politiką kaimyninių šalių atžvilgiu.

Netgi Berlyną, laikraščio nuomo-
ne, L. Kaczynski mėgo ne daugiau už
Maskvą. Būdamas Varšuvos meru jis
iš kanclerio Gerhard Schroeder rei-
kalavo 30 mlrd. eurų kaip atlyginimo
už sostinės sugriovimą Antrojo pa-
saulinio karo metais. Gavęs neigiamą
atsakymą, prezidentas pagrasino,
kad jo koja neįžengs į vokiečių žemę.

O štai Vladimir Putin neleido,
kad su juo kalbėtų tokiu tonu. Netgi
tą lemtingą rytą, kai įvyko nelaimė
šalia Smolensko, į oro uostą „Sever-
nij” sutikti garbingos ES šalies dele-
gacijos neatvyko joks aukštas Rusijos
atstovas. Keletas čia skridusių FST
pareigūnų pasuko sraigtasparnį atgal
į Maskvą, nes virš apylinkių tvyrojo
tirštas rūkas... Lenkijos valstybinę
delegaciją buvo pasirengę sutikti tik
apie 400 lenkų politikų ir kultūros
elito atstovų, išvakarėse į Smolenską
atvykusių specialiu traukiniu.

Užtat tris dienas prieš nelaimę V.
Putin nuoširdžiai ir su ašaromis
akyse Katynės memoriale apkabino
raudantį D. Tusk. Į šį minėjimą, ku-
ris parodė Maskvos ketinimus gerinti
santykius su Varšuva, L. Kaczynski
nekvietė, nes Kremlius jį laikė nesu-
kalbamu, kaip, beje, ir Ukrainos va-
dovo Viktor Juščenka ar Gruzijos
prezidento Michail Saakašvili.

Sveikas patriotizmas tūkstančius
kartų vertingesnis už politinį prisi-
taikymą. Tačiau nuolatinis L. Kac-
zynski Lenkijos išskirtinumo pabrė-
žimas kėlė ir Briuselio susierzinimą.
Prezidentas Valdas Adamkus pasako-
jo, kad jis, Vokietijos kanclerės An-
gela Merkel paprašytas, naktiniame
ES vadovų tarybos posėdyje įkalbi-
nėjo Lenkijos vadovą atsisakyti mė-
ginimų stabdyti Lisabonos sutarties
priėmimą vien dėl to, kad Lenkijai jo-
je esą numatomas antraeilis vaidmuo.

Nuo kitų metų liepos 1 d. Lenkija
pradės pirmininkauti ES. Kaip rašė
lenkų dienraštis „Parkiet”, tai Len-
kijai atsieis apie 430 mln. zlotų arba
110 mln. eurų, o vien pasirengimas –
daugiau kaip 130 mln. zlotų. Galbūt
Varšuva norėjo padaryti viską, kad
šios išlaidos sunkmečiu kaip nors at-
sipirktų, ir sustiprinti savo vietą
Briuselyje.

Negalima atmesti minties, kad L.
Kaczynski tautinis radikalumas buvo
susijęs ir su šiemet numatytais prezi-
dento rinkimais. Šiaip jie turėjo įvyk-
ti spalį, tačiau po tragedijos prie
Smolensko jie bus surengti ne vėliau
kaip birželio 24-ąją, iki Joninių.
Premjeras D. Tusk būtų išlikęs pag-
rindiniu velionio priešininku ir šiuo-
se rinkimuose. Nukelta į 11 psl.

LENKIJA: KAI ATEIS
PILKA KASDIENYBĖ...

Net pačios pompastiš-
kiausios atminimo iškilmės
baigiasi, ir viskas nugrimz-
ta į užmarštį. Nemanau,
kad Lech Kaczynski atmi-
nimas daugumoje lenkų
širdžių bus išsaugotas taip
ilgai, kaip kitų Vavelio pi-
lies „gyventojų” – Jogai-
los, generolo Vladislavo
Sikorskio, Stepono Batoro,
Adomo Mickevičiaus, Ju-
zefo Pilsudskio, Tado Kos-
ciuškos...
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Gydytojas A. Kudirka:
,,Stengiuosi ligoniams suteikti vilties”

LORETA TIMUKIENÈ

Tie, kurie atidžiai skaito ,,Drau-
gą”, tikriausiai pastebėjo karts nuo
karto dienraščio puslapiuose pasiro-
dančius medikų straipsnius apie li-
gas, jų profilaktiką ir gydymą. Tiki-
mės, kad tokie straipsniai yra skaito-
mi, nes nei vienas iš mūsų nėra ap-
saugotas nuo ligų, o žinojimas apie
jas kartais padeda greičiau ir leng-
viau įveikti įvairiausius negalavimus.
Džiaugiamės, kad turime ne vieną
lietuvį mediką, mielai besidalinantį
savo patarimais su ,,Draugo” skaity-
tojais. Šiandien pristatome vieną iš
jų, besirūpinančių čikagiškių sveika-
ta.

Gydytojas Andrius Kudirka,
MD, MPH yra bendros praktikos
šeimos gydytojas. Jis baigė Univer-
sity of California, Los Angeles visuo-
menės sveikatos mokyklą, įgijo epi-
demiologijos magistro laipsnį. Gydy-
tojas studijavo medicinos mokslus
Loyola Stritch School of Medicine,
Maywood, Illinos valstijoje. 2004
metais baigė rezidentūrą Advocate
Christ Family Practice, Oak Lawn.

Kaip sakė A. Kudirka, jam besi-
mokant mokykloje širdis labiau linko
prie gamtos mokslų, sekėsi biologija.
Iš pradžių įgijęs epidemiologo spe-
cialybę, apsigynęs visuomenės svei-
katos magistro laipsnį, suprato, kad
darbas atliekant įvairius tyrimus jam
nėra labai prie širdies. Jį labiau
traukė darbas su žmonėmis, tad nus-
prendė užsiimti šeimos gydytojo
praktika.

Pirma dr. Kudirkos darbovietė
baigus studijas buvo Australijoje, ten
teko padirbėti įvairiose vietose, netgi
džiunglėse ir dykumose, pasitaikė
puiki proga susipažinti su šios to-
limos šalies gydymo sistema. Vėliau
dr. Kudirka keletą metų dirbo Či-
kagoje kartu su gydytoju Viliumi Mi-
kaičiu, negailėjusiu profesinių pata-
rimų. Medikas džiaugiasi, kad dabar-
tinėje darbovietėje, Palos Medical

Group, yra galimybė atlikti daugelį
pagrindinių tyrimų, viskas yra po vie-
nu stogu, nereikia ligonių siųsti ki-
tur, tai leidžia pigiau atlikti kai ku-
riuos tyrimus.

Šeimos gydytojui tenka nustatyti
ir gydyti nemažai ligų, kartu tai ir
didžiulė atsakomybė. A. Kudirka sa-
kė, jog per 5 savo medicininio darbo
metus teko patirti ir džiugių aki-
mirkų – smagu, kada ligonis išgyja
arba atėjęs pasidalina kokiu nors
savo džiaugsmu. Daugiausia pacientų
yra 40–60 metų, bet gydytojas malo-
niai prižiūri pacientus nuo pat gimi-
mo iki vyresnio amžiaus. Ligoniai
dažniausiai skundžiasi aukštu krau-
jospūdžiu, virškinimo surikimais,
sąnarių ir nugaros skausmais, nema-
žai žmonių, prispaustų ekonominio
sunkmečio rūpesčių, susiduria su
psichikos sutrikimais.

Lietuviai, kurie sudaro beveik
trečdalį A. Kudirkos pacientų, dažnai
skundžiasi somatiniais susirgimais,
atsirandančiais dėl nuolatinės įtam-
pos, nerimo. Gydytojas pastebėjo, kad
sunegalavę tautiečiai bando gydytis
patys įvairiomis arbatomis arba iš
Lietuvos parsivežtais vaistais ir tik
rimtai susirgę kreipiasi pas gydytoją.

Medikas sakė, jog jis stengiasi
patarti savo pacientams, kur kreiptis
susirgus ir pigiau atlikti tyrimus,
ypač jeigu jie neturi sveikatos draudi-
mo. Deja, dar daugelis to nežino.
Gydytojas džiaugiasi, kad jis gali savo
ligonius nukreipti pas kolegas lietu-
vius, tarp kurių yra tikrai gerų spe-
cialistų. Dauguma jų yra susibūrę į
Amerikos lietuvių gydytojų sąjungą.
Gydytojas pasidžiaugė kiekvieną
dieną pasitaikančia galimybe su apsi-
lankiusiais bendrauti lietuviškai, tuo
pačiu lavėja ir jo kalba. A. Kudirkai,
kuris dažnai iš savo pacientų arba
pažįstamų sulaukia įvairiausių klau-
simų apie ligas, jų požymius ir gy-
dymą, kilo mintis apie visa tai pa-
pasakoti plačiau. Jis rašo straipsnius
ne tik į ,,Draugą”, gydytojo patarimų

gali išgirsti ir radijo stoties ,,Mar-
gutis II” klausytojai, turintys kom-
piuterį gali daug naudingų dalykų
sužinoti apsilankę jo internetiniame
puslapyje www.seimosgydytojas.
com. Paspaudus nuorodą ,,podcast”
galima pasiklausyti jo radijo pro-
gramos.

Pasiteiravus apie vieną baisiau-
sių šių laikų ligą – vėžį – gydytojas
sakė, kad dabar daugelis vėžinių
susirgimų jau nustatoma ankstyves-
nėse stadijose, nes yra galimybė atlik-
ti diagnostinius tyrimus. Pasak gydy-
tojo, yra nemažai onkologinių ligų,
kurias nustatyti gana sudėtinga.
Jeigu pažvelgsime atgal, pamatysi-
me, jog kiekvienas amžius buvo
paženklintas savo liga, su kuria tuo
metu sunkiai sekėsi kovoti. Dabar
labai daug kalbama apie pasaulinį
klimato atšilimą ir su tuo susijusių
susirgimų, ypač kvėpavimo ligų,
paūmėjimą.

Pasak gydytojo, yra ligų, kurias
gydyti būna labai sudėtinga, tačiau
jis visada stengiasi padaryti viską,
kas įmanoma, įveikiant ligą, dažnai
tenka ligonius paguosti, suteikti vil-
ties, kad galima pasveikti.

Dr. Kudirkos paklausus, ar jis
nėra mūsų poeto Vinco Kudirkos ir
lietuvių pasipriešinimo sovietiniam
okupaciniam režimui dalyvio Simo
Kudirkos giminaitis, gydytojas sakė
neatmetantis šios galimybės, bet tiks-
lių duomenų apie savo giminės gene-
ologiją kol kas neturįs. Medikas gimė
California valstijoje, jo tėvas Arvydas
Kudirka gimė Šakiuose, prie Kudirkų
kaimo, iš Lietuvos emigravo po karo.
Mama Aldona Kudirkienė gimė Pra-
hoje, nes tuo metu jos tėvas, Pranas
Sidzikauskas, dirbo kaip Lietuvos
Charge d’Affaires Čekoslovakijoje,
tačiau šeimos šaknys yra Lietuvoje,
Jurbarko rajone. Tėtis dirbo inžinie-
riumi, mama mokytojavo Los Angeles
Šv. Kazimierio lituanistinėje mokyk-
loje.

Dr. Kudirka gerai kalba lietu-
viškai, jis didžiuojasi, kad augo lietu-
viškoje aplinkoje, lankė lituanistinę
mokyklą, jų šeimoje buvo kalbama
tik lietuviškai. Lietuvoje gydytojas
paskutinį kartą buvo prieš porą metų
kartu su žmona, ten aplankė gimines
ir žymias Lietuvos vietas. Šeima
planuoja vėl skristi į Lietuvą, kada
paūgės vaikai. Žmonos Julijos šaknys
taip pat lietuviškos, ji užaugo Brigh-
ton Parke, Čikagoje, veiklių lietuvių
šeimoje. Jos tėveliai, Gintaras ir Al-
dona Plačai, daug metų yra Lietuvių
skautų sąjungos veiklūs nariai. Ju-
lijos seneliai, a. a. Viktoras ir Bronė
Kelmeliai, aktyviai dalyvavo Šv.
Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo pa-
rapijos veikloje, o a. a. Juozas ir Ma-
rytė Plačai mokytojavo Čikagos litu-
anistinėse mokyklose, dalyvavo Švie-
timo tarybos veikloje.

Kudirkų šeima augina 2 metukų
dukrą Iloną ir 4 mėnesių sūnų Luką.
Namuose kalbama lietuviškai, nors,
prisipažino gydytojas, reikia nemažai
pasistengti, mokant vaikus prose-
nelių kalbos. Dr. A. Kudirka, gyven-
damas Los Angeles, šoko ,,Spindu-
lyje”, vėliau dainavo ,,Dainavos” an-
samblyje, kartu su žmona teko šokti
,,Grandyje”. Su žmona Julija susi-
pažino šokdami tautinius šokius
Lietuvių dienose Los Angeles. Dabar
gydytojas stengiasi kuo daugiau laiko
praleisti su vaikais. Be to, auginant
mažylius įgyjama vertingos patirties,
kuri praverčia dirbant su mažaisiais
pacientais. Dukra labai mėgsta var-
tyti knygutes, klausytis skaitomų
pasakų. Jau dabar jų namuose – ne-
mažai lietuviškų knygučių vaikams.
Šeima mėgsta pasivaikščioti, lankytis
zoologijos sode.

Atsisveikindamas gydytojas Ku-
dirka palinkėjo visiems rūpintis savo
sveikata, kuo sveikiau gyventi ir pa-
žadėjo ,,Draugo” puslapiuose kalbėti
apie tai, kas mums visiems yra labai
brangu – sveikatą. Lauksime.

Gyd. A. Kudirka su šeima: žmona Julija, dukrele Ilona ir sūnumi Luku.
Nuotr. iš šeimos albumo

Pas šeimos gydytoją A. Kudirką lankosi nemažai lietuvių.
L. Timukienės nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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ELVYRA VODOPALIENÈ

Neseniai St. Petersburg lietuvių
telkinyje buvo atšvesta Kovo 11-toji,
o štai kovo 18 dienos popietę, 4 val.
po pietų, svečiai vėl rinkosi  į Lietu-
vių klubą, kuriame vyko Lietuvos
Dukterų draugijos (LDD) pietūs ir
madų paroda. 

Atrodo, kad lietuviams floridie-
čiams energijos nepritrūksta – visi
mielai dalyvauja renginiuose. Įėjus į
salę jau matėsi gražiai papuošti sta-
lai, akį traukė dešiniojo šono scenos
užuolaida su užrašu ,,MONIKA”. Sce-
ną papuošė Elena Jasaitienė, kuri tą
vakarą kartu su Liūda Petkuviene
darbavosi ir prie bilietų stalo. Salės
priekyje matėsi ir keletas ilgų stalų,
kuriuos puošė įvairių loterijos laimi-
kių gausa. 

Svečiams susėdus, pirmininkė
Aldona Stasiukevičienė pasveikino
susirinkusius ir paprašė tylos minute
atsistojant pagerbti Moniką Andri-
jauskienę, kuriai ši vakaronė yra
skiriama. Po pagerbimo pirmininkė
pakvietė LDD dvasios vadą kun. dr.
Matą Čyvą sukalbėti maldą. Visų ger-
biamas ir mylimas kun. dr. Čyvas sa-
vo maldoje pabrėžė meilės reikšmę:
,,Pilniausia iš visų dorybių yra artimo
meilė. Ji veda į Dievo meilę, t. y. į mū-
sų gyvenimo tikslą. Lietuvos Dukte-
rys dalijasi savo meile su kitais, ypač
su vargstančiais, sergančiais, apleis-
tais. Tad, Dieve, laimink ši susirin-
kimą, kad pasitartume ir aptartume
– kas buvo vakar ir kas bus rytoj.
Norime pasimokyti iš praeities ir
pagerbti ateities planus ir darbus…”

Padėkojusi kun. dr. Čyvui pirmi-
ninkė perskaitė trumpą LDD Florida
valstijoje istorinę apžvalgą. Ji teigė,
kad balandžio 24 dieną sueina 25 me-
tai nuo St. Petersburg skyriaus įstei-
gimo. Šio skyriaus įsteigėja, atvykusi
iš Čikagos į St. Petersburg, buvo a. a.
Monika Andrijauskienė, daugelį me-
tų šiam skyriui vadovavusi ir pradė-
jusi rengti šio skyriaus madų paro-
das, kuriose jos pačios sukurti ir pa-
siūti rūbai puošdavo modeliuotojas. 

Visa M. Andrijauskienės energija
ir dėmesys buvo skirtas sutelkti
aukas šalpos darbui. A. Stasiukevi-
čienė priminė, kad LDD ir toliau tę-
sia jos pradėtą darbą, šelpdama vai-
kučius, našlaičius, senelius ar į ne-
laimę patekusius pavienius žmones
Lietuvoje ar Amerikoje. 

Pirmininkė pasidžiaugė savo val-
dyba, nes ji ,,yra darbšti, pareiginga
ir draugiška”. Kai tik valdybos narės
sužino, kam reikalinga pagalba, jos
visuomet yra pasiruošusios padėti,
džiaugėsi A. Stasiukevičienė. Valdybą
sudaro: Alvita Kerbelienė, Anelė
Mačiulienė, Liūda Petkuvienė, Rūta
Bandžiukienė, Danutė Rogers ir ji –
pirmininkė. 

Valdyba visokiais būdais bando
sutelkti pinigų, kad galėtų sušelpti ir
padėti vargstantiems. Ji posėdžiauja
ir svarsto, aptaria ir bando atsiliepti į
pagalbos prašymus. Prašymų yra
daug, todėl valdyba renkasi tuos,
kurie atrodo svarbiausi. Šalpa į Lie-
tuvą nuvežama važiuojant asmeniš-
kai vienai iš valdybos narių arba
įduodama per pažįstamus, važiuojan-
čius į Lietuvą.

Pirmininkė padėkojo ir ,,samčio”
šeimininkėms – Loretai Kynienei ir
Aldonai Česnaitei, kurios buvo vy-
riausios šio vakaro šeimininkės, taip
pat visiems, kurie prisidėjo prie šio
vakaro darbų. A. Stasiukevičienei už-
baigus savo trumpą pranešimą ir pa-
linkėjus skanaus, prasidėjo vaka-
rienės puota. 

* * *
Po vakarienės A. Stasiukevičienė

pakvietė Alvitą Kerbelienę vesti to-
limesnę šio vakaro programą. Prasi-
dėjo ,,Madų paroda” ir modelių pasi-
rodymas. Buvo parodyti a. a. Monikos
pasiūti rūbai, padovanoti LDD a. a.
M. Andrijauskienės dukters Virgini-
jos Jurčienės. Rūbus rodė Loreta Ky-

Lietuvos Dukterų draugijos metinė
tradicinė vakaronė

KLAIDÛ ATITAISYMAS
Š. m. kovo 9 d. ,,Drauge” išspaus-

dintame Laimos Reiss straipsnyje
,,Mūsų vienybės šventė” Juzės Plai-
šinaitienės eilėraščio, skirto Vasario
16-ajai, pirmasis posmas turėtų būti:

Ta žemė prie Baltijos krantų,
Ten vaidilutės laužus kūrė.
Gamtoje pagoniškų dievų 
Senieji kriviai burtus būrė.

•••
Aldonos Prapuolenytės straips-

nyje apie Amžinybėn išėjusį kun. dr.
Zenoną Smilgą (,,Draugas”, 2010 m.
kovo 19 d.) neteisingai parašyta kuni-
go gimimo data. Turėtų būti birželio
28 d.

Redakcija

FILMAS, SKIRTAS LIETUVOS 1000–MEÇIUI
Dr. Linas Sidrys keliuose savo

straipsniuose užsiminė apie būtinybę
sukurti filmus, skirtus Lietuvos tūk-
stantmečiui. Noriu pranešti, jog toks
filmas lietuvių ir anglų kalbomis jau
yra sukurtas ir vertas žiūrėjimo:

lietuvių kalba – http://blip.tv/file/
2324548 ir anglų kalba – http://
blip.tv/file/2324260

Virginija-Rūta Udrienė-Ruzgaitė
Jackson, MI

Vakaro dalyvės (iš k. į d.): Alvita Kerbelienė, šio vakaro vedėja, modeliuoto-
jos Loreta Kynienė, Aldona Česnaitė, Dalia Dana ir Aldona Stasiukevičienė,
LDD St. Petersburg skyriaus pirmininkė.

Arūnas Šumanas grojo fortepijonu ir madų parodoje.
E. Vodopalienės nuotr.

Liūda Petkuvienė ir Elena Jasaitienė
prie bilietų ir aukų stalo.

nienė, Aldona Česnaitė, Dalia Dana ir
Aldona Stasiukevičienė. Fortepijonu
grojant jaunam Arūnui Šumanui,
kiekviena moteris ateidavo ant sce-
nos. Lipant nuo scenos jas pasitikda-
vo Aurelijus Kilbauskas ir jos grakš-
čiai ateidavo į salę. A. Kerbelienė pri-
statė kiekvieną modeliuotoją ir papa-
sakojo apie jos dėvimą rūbą. Buvo
suknelės, kostiumėliai su skrybėlai-
tėmis, šalikėliais ir švarkeliais, ilgo-
mis kelnėmis ir sijonėliais. Gražūs
šviesių, melsvų, žalsvų spalvų derini-
ai tiko pasiūtam rūbui. Akį patraukė
baltas trumpas švarkelis, kuris buvo
nuostabiais raštais išmegztas ir pa-
dabintas tų pačių baltų siūlų mažais
kutais. Sekė tamsios suknelės – nuo
labai įdomios rudos su pauksuotu
švarkeliu iki vakarinių juodų, kurias
puošė blizgantys karoliukai. Keletas
suknelių, atrodo, buvo sukurtos Ka-
lėdų metui, kur vyravo raudoni, žali
ir blizgantys karoliukai. Visuose rū-

buose galėjai matyti a. a. Monikos ne-
paprastą kruopštumą, meistriškumą,
įdomų rūbo sukirpimą ir stilių. A. Šu-
manui grojant, svečiai plojimais  pa-
lydėdavo kiekvieną modelį. 

* * *
Šios programos daliai pasibaigus

sekė gausi loterija. Kaip ir visuomet,
ne visiems sekėsi ką nors laimėti.
Tačiau visiems buvo gera pabendrau-
ti, pavakarieniauti ir pasigrožėti a. a.
M. Andrijauskienės sukurtais rūbais,
kuriuos buvo galima ir nusipirkti.

Galima tik pasidžiaugti, kad
LDD  valdyba suruošia net tik tokį
šaunų vakarą, bet ir rengia ,,garažų
išpardavimus”, lanko ligonius, renka
rūbus, pakuoja ir siunčia paramą ten,
kur ji labiausiai reikalinga. Galima
LDD valdybai tik  padėkoti už tai,
kad ji teikia viltį, kuri gydo ir sklei-
džia meilę artimui.
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Posèdžiauja bendra Seimo ir PLB komisija

Atkelta iš 1 psl.           pradėti
gal-voti apie tolimesnius projektus.
,,Aš jau nekalbu apie tai, kad iki šiol
ne-buvo rimto atsargos rengimo
plano, mes nemokome savo žmonių
ginti valstybės, o karo sąlygomis
tokios mažos kariuomenės su keletu
tūks-tančių vyrų tikrai neužtektų.
Noriu tikėtis, kad karo niekada
nebus, bet tie, kurie nesiruošia,
visada sulaukia didžiausių grėsmių”,
– sakė R. Juk-nevičienė. 

Ministrė paminėjo, kad dėl su-
mažėjusio finansavimo atstovybėse
Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje Lietuvai teko atsisakyti
gynybos atašė, nors jų buvimas yra
labai svarbus bendraujant su NATO.

Pasak R. Juknevičienės, dėl nuo-
latinio finansavimo mažinimo Lietu-
va gali iš viso nebepajėgti būti
organizacijos nare. Dėl to esą mūsų
šaliai yra išsakomi nuolatiniai prie-

kaištai. 
Narės yra įsipareigojusios krašto

gynybai skirti 2 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP). ,,Estai išlaiko 1,8
proc., Lietuva yra nukritusi jau iki
0,9 ir artėjame prie 0,8 proc. BVP, kas
reiškia, kad mes greitai galime būti
nebepajėgūs būti ir NATO nariais.
Mūsų partnerystė yra labai svarbi,
solidarumas yra labai svarbu, ir jei
mes neįdėsime bent mažiausio indė-
lio norėdami būti pasiruošę ginti sa-
vo kraštą, tai ir NATO greitai pradės
kelti klausimą, ar iš tikrųjų norime
būti NATO nariais”, – sakė R. Juk-
nevičienė. 

Krašto apsaugos ministrė teigė
neprašanti papildomų pinigų krašto
apsaugai šiemet. Bet pabrėžė, kad
planuojant kitų metų biudžetą finan-
savimas krašto apsaugai negali nusi-
risti žemiau 1 proc. BVP.

Atkelta iš 1 psl.
Komisijos nariai taip pat pla-

nuoja diskutuoti apie lietuvių kalbos
išsaugojimą globalios visuomenės ap-
linkoje, sovietų okupacijos žalos atly-
ginimą. 

Seimo ir PLB komisija sudaryta
2008 m. gruodžio 22 d. Komisiją su-
daro aštuoni Seimo nariai – po vieną
nuo kiekvienos frakcijos, penki JAV
LB tarybos išrinkti atstovai, penki
PLB valdybos išrinkti atstovai iš kitų
užsienio LB. 

Komisijos paskirtis – skatinti

Lietuvoje ir užsienio valstybėse gy-
venančių lietuvių bendradarbiavimą,
rūpintis abipuse pagalba ir parama,
keistis mokslo, kultūros ir kita infor-
macija, Seimui ir kitoms valstybės
tarnyboms teikti pasiūlymus, kurie
padėtų stiprinti valstybingumą ir de-
mokratinių tradicijų puoselėjimą.

Komisijai pirmininkauja Seimo
narys Paulius Saudargas ir JAV LB ir
PLB atstovų išrinktas Vytas Maciū-
nas. Komisijos posėdžiai yra atviri
visuomenei ir spaudos atstovams.

Lietuva gali nebepajègti bùti NATO nare

Nagrinèjami prašymai d∂l 
neteisètai išvežtû vaikû�

Vilnius, balandžio 19 d. (ELTA)
– Viešą kreipimąsi į Vyriausybės ir
Kultūros ministerijos vadovus išpla-
tinęs Lietuvos rašytojų sąjungos su-
važiavimas reiškia susirūpinimą dėl
lietuvių literatūros ir lietuviškos kul-
tūrinės spaudos tolesnio leidimo
menkstančių galimybių.

Balandžio 16 d. įvykusio Lietu-
vos rašytojų sąjungos suvažiavimo
kreipimesi į ministrą pirmininką
Andrių Kubilių ir kultūros ministrą
Remigijų Vilkaitį teigiama, kad pas-
tarąjį dešimtmetį patenkinamai vyk-
dyta Knygų leidybos dalinio rėmimo
programa nuo 2009 m. sutriko, o
2010 m. aprūpinta du kartus mažes-
ne lėšų suma (nuo buvusių 2 mln. Lt
iki 900,000 Lt). 

,,Sumažintos ir kultūrinės spau-
dos rėmimo lėšos, o PVM jai padidin-
tas iki 21 proc. Ir knygų, ir spaudos
leidėjų darbų sąnaudas padidino au-
torinių atlyginimų apmokestinimo
visuma. Dėl šių nemalonių permainų
rašytojai skaudžiai nukenčia – vis
mažiau galimybių išleisti ir paskelbti
naujus kūrinius. Mažiau galimybių ir
bibliotekoms jų įsigyti. Globalizacijos
veikiamame pasaulyje mes kaip lietu-
viai tegalime išlikti su savo kalba ir
lietuviška knyga. Norime pasakyti,
kad jos gyvenimą ne gniuždyti reikia,
ne siaurinti, o sąmoningai, energin-

gai plėsti ir auginti. Siūlome nuosek-
liai didinti paramą lietuviškų knygų
leidybai, kultūrinei spaudai, biblio-
tekų aprūpinimui leidiniais”, – rašo-
ma rašytojų kreipimesi.

Neseniai pareiškimą kultūros
ministrui Remigijui Vilkaičiui pa-
skelbė ir Lietuvos kino kūrėjai kartu
su nepriklausomais prodiuseriais.
Šiame kreipimesi reiškiamas susirū-
pinimas dėl galimų sprendimų, ,,ku-
rie ženkliai pablogintų ir taip varga-
ną Lietuvos kino padėtį”. 

Pareiškime teigiama, kad Kultū-
ros ministerija Kino tarybos siūlymu
ketina šiais metais visiškai finansuoti
tik tęstinius kino projektus, tarp jų –
tris ilgo metražo vaidybinius filmus,
beveik nepalikdama jokių išteklių
naujiems kino projektams. Taip pat
skundžiamasi, kad šįmet dar nepas-
kelbtas konkursas kino projektų fi-
nansavimui, o Kinematografininkų
sąjunga ir Nepriklausomų prodiuse-
rių sąjunga negaunančios jokios in-
formacijos apie Kino tarybos posė-
džius ir jos sprendimus.

Šią savaitę vyksiančiame prem-
jero A. Kubiliaus ir Tautos prisikė-
limo partijos vadovo Arūno Valinsko
susitikime numatoma spręsti dėl kul-
tūros ministro Remigijaus Vilkaičio
tolesnio darbo, dalyvaujant ir pačiam
kultūros ministrui.

Vilnius, balandžio 19 d. (Lietu-
viams.com) – Susisiekimą oro trans-
portu sustabdę vulkaninių pelenų de-
besys įkalino šimtus keliautojų iš Lie-
tuvos. Islandijos ugnikalnio pa-
skleisti debesys visą savaitgalį buvo
užkirtę oro kelius į daugumą Europos
valstybių, taip pat ir Lietuvą. 

Vilniaus oro uoste pakilo ir nu-
sileido vos keli lėktuvai, kiti skry-
džiai buvo atšaukti. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė į Krokuvą, kur vyko
Lenkijos vadovo ir jo žmonos laidotu-
vės, važiavo automobiliu. Užsienyje
įstrigę Lietuvos piliečiai masiškai
skambino į Užsienio reikalų ministe-
riją (URM) ir mūsų šalies diploma-
tines atstovybes užsienyje. 

Aviacijos specialistų prognozės
neguodžia – padėtis gali nesikeisti
bent iki ketvirtadienio. Vilnietė Gra-
žina su keturiais draugais iš Hurga-
dos kurorto Egipte turėjo parskristi
penktadienį. Anot jos, šiuo metu
Egipte gali būti „įkalinti” apie 400
lietuvių, kelionių organizatoriaus
„Tez Tour” klientų. Visi atostogas
baigę, bet namo grįžti negalintys ke-
liautojai apgyvendinti 2 žvaigždučių
viešbutyje ir maitinami dukart per
dieną. Viltis pasiekti Lietuvą įsižiebė,
kai kelionės organizatorius pranešė

apie galimybę skristi į Rusijos sosti-
nę, tačiau po valandos šie planai su-
žlugo esą dėl to, kad Lietuvos amba-
sada Maskvoje nesutvarkė reikiamų
dokumentų. Oro linijų „EgyptAir”
atstovybėje apsilankę lietuvaičiai su-
žinojo, kad lėktuvai iš Egipto dar
skrenda į Italijos sostinę. „Tačiau bi-
lietų yra tik skrydžiams po dviejų die-
nų. Žinoma, niekas negali užtikrinti,
kad per tą laiką Romos oro uostai ne-
bus uždaryti. Be to, bilietų kainos ne-
mažos – apie tūkstantį litų į vieną pu-
sę”, – pasakojo Gražina. 

URM Informacijos ir viešųjų ry-
šių departamento direktorius Rolan-
das Kačinskas tikino, kad Lietuvos
diplomatai stengiasi padėti užsienyje
įstrigusiems tautiečiams. „Pirmiau-
sia atliekame tarpininko vaidmenį.
Visos mūsų diplomatinės atstovybės
savaitgalį veikė budėjimo režimu”, –
sakė jis. 

Į Lietuvą iš Ispanijos sostinės
Madrido negali grįžti finansų minist-
rė Ingrida Šimonytė bei Lietuvos
banko valdybos pirmininkas Reinol-
dijus Šarkinas. Padėtį gerokai ap-
sunkino streikuojantys Prancūzijos
geležinkelininkai. Jei streikas arti-
miausiu metu nesibaigs, ministrei
veikiausiai teks keliauti autobusu. 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) –
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba skelbia pernai gavusi 5 pra-
šymus dėl neteisėtai parvežtų ar lai-
komų Lietuvoje vaikų. Tiek pat krei-
pimųsi sulaukta ir dėl iš Lietuvos iš-
vežtų vaikų. 

Anot tarnybos, pastaruosius
kelerius metus daugiausia vaikų iš
Lietuvos išvežama į Jungtinę Kara-
lystę ir į Italiją, taip pat iš šių šalių
daugiausiai vaikų neteisėtai išveža-
ma į Lietuvą ar laikoma joje. Praėju-
siais metais gauti 5 prašymai dėl ne-
teisėtai parvežtų ar laikomų Lietu-
voje vaikų. Vienu atveju motina, ne-
teisėtai atvežusi vaiką į Lietuvą iš
Jungtinės Karalystės, grįžo atgal į
įprastinės vaiko gyvenamosios vietos
valstybę, todėl prašymo nagrinėjimas
buvo nutrauktas. Du prašymai dėl iš
Italijos ir iš Ispanijos į Lietuvą atvež-
tų vaikų iki 2009 m. pabaigos buvo
sprendžiami tarnyboje. Vienas prašy-
mo dėl iš Airijos į Lietuvą atvežto vai-
ko nagrinėjimas nutrauktas, nes mo-
tina su vaiku išvyko į Lenkiją, todėl
prašymas persiųstas Lenkijos atsa-
kingoms tarnyboms. Penkto prašy-
mo dėl iš Airijos į Lietuvą parvežto
vaiko nagrinėjimas truko 4 mėnesius,
nes pareiškėjos prašymo dėl teisinės
pagalbos suteikimo nagrinėjimas už-

truko daugiau nei 3 mėnesius. 
Dažniausiai pasitaikanti situaci-

ja – nutrūkus tėvų santykiams ar iši-
rus mišriai santuokai, taip pat susi-
dūrus su finansiniais sunkumais, vie-
nas iš tėvų nusprendžia kartu su vai-
ku grįžti į savo kilmės šalį be kito su-
tikimo. Pastebima, kad vaikai, dėl
kurių neteisėto atvežimo į Lietuvą
pernai nagrinėti ankstesniais metais
gauti prašymai, buvo iki 3 metų am-
žiaus, į Lietuvą dažniausiai atvykę su
motinomis. 

Pasak tarnybos, pernai gerokai
sumažėjo prašymų dėl vaikų, neteisė-
tai išvežtų iš Lietuvos į kitas valsty-
bes ar laikomų jose. 2007 m. nagrinė-
ta 15 tokių atvejų, 2008 m. – 17,
praėjusiais metais tarnyba gavo 5 to-
kius prašymus. 

Jungtinės Karalystės teismai vie-
nu atveju priėmė sprendimą grąžinti
vaiką į Lietuvą, kur jis ir buvo par-
vežtas. Kitu atveju Škotijos teismas
nusprendė negrąžinti vaiko. Dėl dvie-
jų vaikų, išvežtų į Prancūziją ir Len-
kiją, gyvenamosios vietos nustatymo
tėvai pernai bylinėjosi Lietuvos teis-
muose, o dėl išvežtos į Airiją mergai-
tės buvo nustatinėjama, ar jos įpras-
tinės gyvenamosios vietos valstybe
galima laikyti mūsų šalį. 

Rašytojai ir kino k∆r∂jai skambina
nerimo varpais

Vilnius, balandžio 19 d. (ELTA) – Mariaus Jovaišos fotoalbumą ,,Nere-
gėta Lietuva” prezidentė Dalia Grybauskaitė ketina dovanoti į Lietuvą atvyks-
tantiems garbingiems užsienio svečiams ir viešėdama užsienio valstybėse.
Prezidentė padėkojo M. Jovaišai už šią itin vertingą bei Lietuvos valstybės
įvaizdį stiprinantį sumanymą. Fotomenininkas šalies vadovei įteikė vienuolika
kalbų išleistus albumus ,,Neregėta Lietuva”. Leidinys išverstas į anglų, vokie-
čių, rusų, lenkų, ispanų, italų, švedų, japonų, kinų ir prancūzų kalbas.
,,Neregėta Lietuva” – didžiausias aeronuotraukų leidinys, skirtas Lietuvos
kraštovaizdžiui įamžinti. Knygą sudaro daugiau kaip 250 itin aukštos kokybės
didelio formato nuotraukų su vietų ir objektų aprašymais, autoriaus komen-
tarais ir pasakojimu apie projekto įgyvendinimo detales. Patys gražiausi vaiz-
dai buvo atrinkti iš beveik 20,000 kadrų.                                 ELTOS nuotr.

Pelen¨ debesys îkalino daugybê lietuviû�



Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) –
Lenkijos istorinėje sostinėje Kroku-
voje į Amžinąjį poilsį palydėtas pre-
zidentas Lech Kaczynski ir jo su-
tuoktinė Maria. Į pirmosios poros pa-
lydėtuves suplūdo milijonas žmonių,
tačiau JAV prezidentas Barack Oba-
ma ir daugelis kitų vadovų buvo pri-
versti atsisakyti planų dalyvauti iš-
kilmėse dėl sumaišties oro transpor-
te, kurį sukėlė iš vieno Islandijos
ugnikalnio išmestų pelenų debesys. 

Laidotuvių iškilmės prasidėjo
nuo lotynų kalba aukojamų šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmi-
mo bazilikoje, esančioje Krokuvos se-
namiesčio turgaus aikštėje. Šiose
pamaldose dalyvavo tik prezidento
šeimos nariai, draugai, taip pat Len-
kijos ir užsienio šalių vadovai. Eili-
niai gyventojai šias apeigas galėjo
stebėti įrengtuose dideliuose ekra-
nuose. 

Gedulingas mišias aukojo Kroku-
vos metropolitas kardinolas Stanis-
law Dziwisz. Mišių pradžioje jis
kreipėsi į Rusijos prezidentą ir pa-
brėžė, kad įvykusi nelaimė suvienijo
rusų ir lenkų tautas. 

Pirmosios poros palaikai vėliau
buvo vežami per vaizdingą Renesan-
so laikų senamiestį į Karališkąją Va-
velio pilies katedrą. Susirinkę žmo-
nės plojo, mėtė gėles, mojavo Len-

kijos vėliavomis, kai velionio prezi-
dento ir jo žmonos palaikai buvo lėtai
vežami Krokuvos gatvėmis. 

Virš Lenkijos pietinio miesto
Krokuvos ant kalvos iškilusi kara-
liškoji Vavelio pilis tapo šios šalies
prezidento ir jo žmonos amžinojo
poilsio vieta, jie buvo palaidoti
kriptoje po Sidabrinių varpų bokštu.
Vavelio pilies katedros kriptose pa-
laidota daug iškilių Lenkijos žmonių
– monarchai, viena šventoji, nepri-
klausomybės kovų didvyriai ir nacio-
naliniai poetai. 

Sprendimas palaidoti sutuokti-
nius Kaczynski Vavelyje pastarosio-
mis dienomis buvo sukėlęs didelius
protestus. Tų kampanijų aktyvistai
pripažino, kad prezidento žūtis yra
nacionalinė nelaimė, tačiau L. Kac-
zynski esą nėra pakankamai nusi-
pelnęs, kad atgultų šalia Lenkijos ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų ir kai kurių iškiliausių šalies
didvyrių.  

Balandžio 17 d. daugiau nei
100,000 gedinčių žmonių, kurių
daugelis laikė raudonos ir baltos
spalvos vėliavas su juodais kaspinais,
buvo susirinkę Varšuvos centrinėje J.
Pilsudskio aikštėje, kur vyko jaudi-
nančios prezidento lėktuvo avarijos
aukų atminimo iškilmės.
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LONDONAS
Likus trims savaitėms iki parla-

mento rinkimų Didžiojoje Britanijoje
į pirmąją vietą vienoje apklausoje
netikėtai išsiveržė liberaldemokratai.
Tai lėmė įtikinamas partijos vadovo
Nick Clegg pasirodymo pirmuosiuose
televizijos debatuose, praneša agen-
tūra AFP. Remiantis atlikta apklau-
sa, liberaldemokratus šiuo metu
remia 32 proc. rinkėjų. Toliau su 31
proc. parama eina opozicijoje esantys
konservatoriai. Valdančiuosius lei-
boristus remia 28 proc. britų.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI, atvy-

kęs į Maltą, susitiko su ,,maža grupe”
vaikystėje dvasininkų seksualiai iš-
naudotų asmenų, pranešė Vatikanas.
Pontifikas buvo ,,nuoširdžiai sujau-
dintas jų pasakojimų ir išreiškė savo
gėdą bei sielvartą dėl to, ką teko iš-
kęsti nukentėjusiems ir jų šeimoms”.
Šventasis Tėvas užtikrino, kad Baž-
nyčia ,,daro ir darys viską, kas jos
galioje, kad būtų ištirti kaltinimai,
kad būtų patraukti atsakomybėn
atsakingi už išnaudojimą”.

MASKVA
Rusijos užsienio reikalų ministe-

rija pareiškė, kad Jungtinės Valstijos
kol kas neparodė jokio susidomėjimo
pasirašyti dvišalę įvaikinimo klausi-
mus reglamentuojančią sutartį su
Rusija. Rusijos užsienio reikalų mi-
nistras Sergej Lavrov balandžio pra-
džioje teigė, kad jo šalis gali nutrauk-
ti rusų vaikų įvaikinimą amerikie-
čiams, kol valstybės nepasirašys
tarpvyriausybinės sutarties dėl įvai-
kinimo.

* * *
Maskvos meras Jurij Lužkov

pavedė skirti 44,5 mln. rublių (apie 4
mln. litų), kad per gegužės 9 d. pa-
radą būtų pagerintos oro sąlygos,
praneša naujienų agentūra „RIA No-
vosti”. Oro sąlygų gerinimo tvarką
Maskvos valdžia patvirtino kovo
pabaigoje. Numatoma tris kartus
sklaidyti debesis – gegužės 9-ąją per
Pergalės dieną, birželio 12-ąją per

Nepriklausomybės dieną ir rugsėjo 5-
ąją minint miesto dieną. Kaip ir per-
nai, bus pasinaudota iš viso apie 10-
12 lėktuvų.

BEIJING 
Kinijos šiaurės vakarų regioną

praėjusią savaitę sukrėtusio žemės
drebėjimo aukų skaičius padidėjo iki
1,706, o dar 256 žmonės iki šiol ne-
rasti, pranešė Kinijos valstybinė ži-
niasklaida. Naujienų agentūra ,,Xin-
hua” paskelbė, kad per balandžio 14
d. atokioje Činghajaus provincijoje
įvykusį 6,9 balo žemės drebėjimą iš
viso buvo sužeista 12,128 žmonės, iš
jų 1,424  – sunkiai.

BIŠKEKAS
Buvęs Kirgizijos prezidentas

Kurmanbek Bakijev paliko Kazachs-
tano teritoriją. Tai pranešė oficialus
Kazachstano URM atstovas Askar
Abdrachmanov. Diplomatas pridūrė,
jog nežino, kur išskrido K. Bakijev.
Nepriklausomi stebėtojai neatmeta,
kad K. Bakijev gali grįžti į Kirgiziją,
kur padėtis dar anaiptol nėra stabili
ir kur buvęs prezidentas turi šali-
ninkų.

TEHERANAS
Irane sostinėje Teherane prasi-

dėjo tarptautinė konferencija dėl
branduolinių ginklų sumažinimo,
praneša Kinijos naujienų agentūra
,,Xinhua”. Pradėdamas konferenciją
Irano užsienio reikalų ministras
Manouchehr Mottaki pareiškė, kad
tai, jog Teherane rengiama tokia
konferencija, reiškia, kad masinio
naikinimo ginklų, ypač branduolinės
ginkluotės, atsisakymas yra nepa-
prastai svarbus pasauliui.

WASHINGTON, DC
Per pastaruosius metus stipriai

pagerėjo pasaulio požiūris į JAV, rodo
„BBC World Service” atlikta ap-
klausa. Pirmąjį kartą nuo 2005 m.,
kai buvo pradėtos kasmetės apklau-
sos, Amerikos įtaka pasaulyje verti-
nama labiau teigiamai nei neigiamai.
Pagerėjęs JAV vertinimas sutapo su
B. Obama tapimu prezidentu. 2009
m. geriausiai buvo vertinama Vo-
kietija, o Irako ir Pakistano įtaka
buvo vertinama labiausiai neigiamai.

Lenkijos pirmoji pora atgulè
Amžinojo poilsio

Islandijoje išsiveržês ugnikalnis 
dar nerimsta

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) –
Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio
apylinkėse balandžio 19 d. buvo už-
registruoti nauji stiprūs požeminiai
smūgiai, tačiau iš jo kraterio spjau-
domų vulkaninių pelenų, kurių de-
besis privertė uždaryti daugelį Euro-
pos oro uostų, stulpas pažemėjo iki
maždaug dviejų kilometrų, pranešė
Islandijos meteorologijos biuras. 

Praėjusią savaitę, kai prasidėjo
šis išsiveržimas, iš kraterio besiver-
žiantys pelenai kildavo į 11 kilomet-
rų aukštį. 

,,Stiprūs šiaurės vėjai neša pe-
lenus į pietus. Užregistravome stip-
rių vulkaninių virpesių, todėl tik-
riausiai vyksta kažkokie pokyčiai
ugnikalnio paviršiuje. Tikėtina, kad
ten liejasi lava”, – teigia geologai.

Tuo tarpu Europos Sąjungos
(ES) transporto komisaras Siim Kal-
las sakė, kad skrydžiams virš Euro-
pos atnaujinti iki normalaus lygio

prireiks 3-4 dienų. Susidariusią pa-
dėtį komisaras pavadino ,,visiškai be-
precedente savo mastu aviacijos
istorijoje”.

Anot S. Kallas, sprendimas at-
verti Europos oro erdvę bus priimtas,
atsižvelgiant Europos saugios oro
navigacijos organizacijos patarimus.
Komisaras taip pat pridūrė, kad
pasitarimuose dalyvaus ir Jungtinių
Valstijų atstovai. 

Vulkaninių pelenų debesis apga-
dino kelių NATO naikintuvų ,,F-16”
variklius, paskelbė agentūra AP.
Anot duomenų, po budėjimo Europos
oro erdvėje naikintuvų varikliuose
aptikta vulkaninio stiklo dalelių. 

Praėjusią savaitę panašios prob-
lemos nustatytos dviem Suomijos
karinių oro pajėgų naikintuvams ,,F-
18”, kurie skrido pro pelenų debesį.
Naikintuvai nusileido saugiai, tačiau
jų remontas pareikalaus didelių kaš-
tų.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

ELTA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
III ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS

BERISSO, ARGENTINA

ANT JO DELNŲ STOVIME VISI

Didelė netektis ištiko mus, že-
miškosios gyvenimo kelionės pilig-
rimus. Ir kokia didi naujo gyvenimo
realybė atsivėrė tiems, kurie taip
netikėtai iškeliavo į nemirtingumo
Šalį. Be abejo, pastarieji žodžiai ski-
riami neseniai Rusijoje žuvusiems iš-
kiliems Lenkijos sūnums ir duk-
roms.

„Žemėje yra Jo amžinos rankos”,
– skaitome Pakartoto Įstatymo kny-
goje. Dievo rankomis sukurtos galak-
tikos ir mikroskopiniai gyviai. Jos
nušluosto  ašaras ne tik nuo vaiko
skruostų, kai jis sudaužo mamos
porcelianinį puodelį ir išsigandęs
verkia. Jos visada pasirengusios
atlikti ir didesnius darbus.

Antai šiuo metu pasaulyje auko-
jama išties daug šv. Mišių už žuvusius
asmenis ir jų sielvartaujančius ar-
timuosius. Per kiekvieną Eucharis-
tijos šventimą Jėzaus rankos dva-
sininkų rankomis laimina ir gydo
žuvusiųjų ties Smolensku namiškius,
nes būtent jiems labiausiai reikia
dieviškos paguodos.

Tačiau turbūt kai kas norėtų
klausti: kai tas orlaivis, skraidinęs
Lenkijos visuomenės aukščiausio
rango žmonių žiedą, subyrėjo į šipu-
lius, kur tada buvo tos gailestingos
Viešpaties rankos, tikrai galėjusios
išgelbėti juos nuo klastūnės mirties
paspęstų pinklių?

Kai toje nelaimėje 97 žmonių
paskutiniai gyvybės siūlai sutrūki-
nėjo, mirusieji atsidūrė Dievo ran-
kose, ir galutinis jų likimas jiems ta-
po aiškus. Tikėtina, kad žuvusieji dėl
patirtų didžių (nors palyginti trum-
pų) kančių ne tik patys nusityrino ir
dėl to tapo verti palaimintosios am-
žinybės (juolab kad prieš lėktuvui
sudūžtant jame esantys dvasininkai
galėjo suspėti visus paraginti atgai-
lauti ir mintimis bei širdimi vienytis
su gyvuoju Dievu). O galbūt kai kurie
iš jų net savo kančią ir mirtį suskubo
paaukoti už savo tautiečius?..

Labai tikėtina, kad žuvusiųjų
auka gali būti prilyginta tam tikros
kankinystės laipsniui, nes dar tą patį
šeštadienį, kai sudužo tas rusiškas
lėktuvas, Krokuvos metropolitas kar-
dinolas Stanislaw Dziwisz per vakaro
pamaldas įžvalgiai sakė: „Meldžia-
mės už mūsų tautą. Esame tikri, kad
mūsų brolių ir seserų auka duos
vaisių.” Pastebėtina, kad aukų sąrašo
priešakyje yra pats Lenkijos vadovas,
giliai tikėjęs Lech Kaczynski su žmo-
na. Jis kaip vedlys pirmas žengia į
Pažadėtąją žemę, o iš amžinybės, Die-
vui leidžiant, malda užtaria ne tik
savo bendrapiliečius lenkus...

Akivaizdu, kad jei Kristus nebū-
tų kentėjęs, miręs ir prisikėlęs iš nu-
mirusių,  ši tragedija ties Smolensku
būtų dar vienas žmonijos beviltišku-
mo įrodymas. Tačiau iš tikrųjų mes,
tikintieji, esame daug laimingesni,
nei kartais mums atrodo. Tiesa,
brangių artimųjų netikėtos netektys
stipriai supurto visų, taip pat tikin-
čiųjų vidų. Bet tuoj, kai tik atsitokė-
jame po patirtų gyvenimo smūgių,
nedelsdami keliame širdis į Dievą ir
tada tiesiog tikėjimo akimis regime
Jo tėviškas rankas, iš kurių tikrai
sklinda ramybė, taika ir meilė. Šios
rankos – didelės ir plačios. Ant Jo
delnų mes stovime visi.

Tragiškai žuvusieji turėjo daug
plačių užmojų ir kūrybinių galių,
kurias dosniai naudojo savo krašto
gerovei. Bet viskas staiga nutrūko.
Dievas iš anksto žino kiekvieno žmo-
gaus dienų skaičiaus likutį. Tenebus
mūsų gyvenime vėjais praleistų die-
nų; teatsinaujina mums ryžtas daryti
gera, nes mūsų pačių labui neduota
žinoti, kiek mūsų smėlio laikrodyje
dar yra likę gyvenimo smiltelių.

Tedrąsina mus vieno rašytojo
žodžiai: „Mes nusileisime į kapą, bet
ne žemiau, nes nuo gilesnio kritimo
mus sulaikys amžinos rankos. Visą
gyvenimą ir jo pabaigoje mus laikys
amžinos rankos – rankos, kurios
nenusileis ir nenusilps, nes amžinas
Dievas nenusilpsta ir nepavargsta.”

Bernardinai.lt

Arkivysk. SIGITAS TAMKEVIÇIUS
Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Lietuvos Respublikos Nepriklau-
somybės atkūrimo sukakties 20-ųjų
metinių šventė vyko prie lietuviško
paminklo „Rūpintojėlis”, pačiame
Berisso miesto centre, 2010 m. kovo
mėn. 11 d., ketvirtadienį.  Minėjime
dalyvavo Lietuvių kultūros draugijos
„Mindaugas’’ pirmininkas Leonardo
Perotti Czeszunas, Lietuvių kultūros
draugijos „Nemunas’’ vardu – Ale-
jandra Pumar Žebrauskas, lietuviš-
kos radijo valandėlės „Ecos de Litua-

nia’’ vardu – Isabel Kalvelis ir kiti lie-
tuvių draugijų bei bendruomenės
nariai. Taip pat dalyvavo Buenos
Aires provincijos lietuvių bendruo-
menės karalienė Camila Iturbe Ga-
sunas, vaikų bendruomenės kara-
lienė Malena Tanevitch Braziunas.

Švente rūpinosi Juana Trinskis.
Minėjimas prasidėjo tylos minute už
mirusius bendruomenės narius ir lie-
tuvius, kurie paaukojo savo gyvenimą
dėl Lietuvos laisvės. Vėliau prie pa-
minklo buvo sugiedoti Argentinos ir
Lietuvos himnai. 

Po to, bendruomenės narės Mi-
caela Campagna ir Marina Flammini
lietuviškai ir ispaniškai perskaitė
specialius sveikinimus nuo LR prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės, LR
Seimo pirmininkės Irenos Degutie-
nės, LR Užsienio reikalų ministro
Audroniaus Ažubalio, Užsienio lietu-
vių departamento generalinio direk-
toriaus Arvydo Daunoravičiaus, Pa-

saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos pirmininkės Reginos Narušienės
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
vadovo Kęsto Pikūno. 

Agustina Kavaliūnas pasakė kal-
bą, skirtą šiai istorinei Lietuvos
datai. Reikia pabrėžti, kad trys mer-
gaitės, kurios aktyvai dalyvavo mi-
nėjime, kalba lietuviškai ir neseniai
grįžo iš Vokietijos, Vasario 16-osios
gimnazijos. 

Tuo pačiu laiku, kada Berisso
mieste vyko minėjimas, Lietuvos Res-
publikos ambasada organizavo minė-
jimą savo patalpose, kuriame dalyva-
vo Lietuvių kultūros draugijos „Ne-
munas’’ valdybos pirmininkas Este-
ban Dulke, Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybos narys ir radijo va-
landėlės „Ecos de Lituania” vedėjas
Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Lietuvių kultūros draugijos „Min-
daugas’’ vicepirmininkas Raul Pet-
ronis. 

Renginį organizavo Lietuvių kul-
tūros draugija „Nemunas” (Berisso),
Lietuvių kultūros draugija „Mindau-
gas” (Berisso) ir Lietuviška radijo va-
landėlė ,,Ecos de Lituania”. 

Prisidėjo Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė ir Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjunga.

Parengė Juan Ignacio
Fourment Kalvelis

LR Nepriklausomybės atkūrimo
20-mečio minėjimas

Lenkijos prezidento laidotuvės.                                               ELTA nuotr.

Kovo 11-osios minėjimas Berisso, Argentinoje.

Nijolė Urba, gyvenanti Chicago Ridge, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Mary Radis, gyvenanti Inverness, IL, kartu su metinės prenume-
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
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*
„Amerikiečiams mes atvežėme

veikalus, aktorius ir pačią publiką”, –
gan netikėtą išvadą sau pasidarė V.
Alantas, pakviestas į savo komedijos
Buhalterijos klaida premjerą Det-
roite.

Vėl netikėtai atgijo Vilniuje pra-
bėgę metai. Kai komedija buvo pas-
tatyta sostinės dramos teatre, taip
pat juokėsi. Tačiau čia juokėsi, ko
gero, labiau, net kurį laiką pamiršęs,
kad pats visa tai parašė. Juokėsi
drauge su žiūrovais, kuriems komedi-
ja labai patiko.

Jau vėliau, prisimindamas atski-
ras scenas, galėjo palyginti, kur, kas
labiau ar prasčiau pavykę. Žinoma,
negali nuneigti, kad spektaklis svyra-
vo tarp profesionalumo ir mėgėjišku-
mo, tačiau piršlybų sceną neabejoti-
nai geriau suvaidino detroitiečiai.

Kaip atrodė kiti pastatymai (ko-
medija apkeliavo beveik visą lietu-
viškąjį pasaulį), V. Alantui neteko ma-
tyti. Tačiau režisierius Justas Pus-
dešris, kurį kažkada žinojo kaip Ma-
rijampolės dramos teatro aktorių, ver-
tas pagyrimo. Kaip ir BALFO (Bend-
rojo Amerikos lietuvių šalpos fondo)
skyrius, inicijavęs šį pastatymą.

*
Gegužės dvidešimt antrąją V.

Alantas pasidžiaugia parašęs pirmuo-
sius apmatus „Mindaugo” tragedijai.
Visą įmanomą medžiagą teberenkąs
iki šiol. Vienas iš talkininkų – šiuo
metu Romoje dirbantis istorikas Ze-
nonas Ivinskis. Jei viskas gerai klos-
tysis, pasiryžęs dar šiemet ne tik
užbaigti kūrinį, bet ir išleisti.

Su Tremties redaktoriumi Simu
Miglinu pradėtas susirašinėjimas dėl
Pragaro pošvaisčių išleidimo gali būti
naudingas ir užbaigus Mindaugą –
ko gero, jis išleis ir istorinę tragediją.

Pergyvena dėl mirštančio dar
negimusio kūdikio – žurnalo Tauta, į
kurį ir jis dėjo nemažai vilčių. Jau
kuris laikas nebėra jokių žinių dėl jo
išleidimo.

V. Alantas – ne iš tų, kurie skun-
džiasi dėl kiekvienos smulkmenos,
todėl iš tądien užrašytų kelių sakinių
akivaizdu, jog sveikatos reikalai gana
prasti. Fabrikas baigia žmogų pri-
lenkti prie žemės. Kamuoja skausmai
krūtinėje, silpnumas, net baimė
apalpti bedirbant. Taip, jis gerai
suvokia, kad reikėtų kreiptis į gydy-
toją, tačiau aišku ir kitkas – tai ne tik
laiko gaišinimas, bet ir nemažos išlai-
dos. Be to, šiuo metu nuvykti pas
daktarą ne taip jau paprasta – dau-
giau kaip mėnuo streikuoja autobusų
ir tramvajų vairuotojai. Bijo blogiau-
sio – operacijos. Gerai žino, kad Ame-
rikoje neturtingam darbininkui liga –
dalgis po kaklu. Pačiam labai liūdna
konstatuoti, bet šituo požiūriu nuo
Europos užatlantė atsilikusi visu
pusšimčiu metų – jokio socialinio ap-
rūpinimo, išskyrus, žinoma, senatvės
pensiją. Socialinio medicinos įstaty-
mo puoselėtojas prezidentas Harry S.
Truman pralaimėjo – Kongrese susi-
laukė vos vieno balso. Nenorima,
mat, kad valdžia kištųsi tarp daktaro
ir paciento. O kuo toks nenoras
baigiasi? Devynių kailių lupimu nuo
bėdžių pacientų. 

*
Net sunku patikėti: sunkiai dirb-

damas fabrike, V. Alantas vis daugiau
laiko praleidžia prie rankraščių.
Žinoma, savo laisvo laiko, net miego
sąskaita. Šito patvirtinimas – dar
vienas prisipažinimas (gegužės 23)
apie sparčiai į priekį varomą romaną
iš partizanų gyvenimo Lietuvoje.

Tačiau tokias eilutes užbaigia ne
ką mažiau reikšminga: „Sveikata
geryn neina.”

*
Vėl prasta naujiena: varo iš buto.

V. Alantas priverstas konstatuoti, kad
per nepilnus dvejus Amerikoje pragy-
ventus metus prisieina net ketvirtą
kartą ieškoti naujos pastogės.

Šįkart Vytautas su Irena nus-
prendžia trūks plyš pabandyti įsigyti
kokį nors nuosavą gyvenamąjį plotą.
Tuomet bent jau nebereikėtų bijoti,
kad vėl išgirsi gąsdinančią naujieną.
Įkyrėjo ir kraustymasis iš vienos
vietos į kitą.

Paskolino giminės, geri draugai
(„gal ir nuošimčių nereikės mokėti”),
lygiai tūkstantį savo buvo susitaupę,
ir liepos septintąją Alantai nusipirko
nedidelį namuką. Jo kaina – 7850
dolerių, iškart reikėjo sumokėti 2300.
Kraustytis į savo namą bus galima
rugpjūčio pabaigoje.

*
O iki tol teko vis tik kreiptis į

daktarus – skausmai ir įvairūs ne-
galavimai nesiliovė. Keletą savaičių
prisiėjo vaikščioti į Fordo ligoninę,
kol išgirdo, jog negalavimai yra ner-
vinio pobūdžio. Liepta griežtai laiky-
tis dietos, po mėnesio vėl atlikti ty-
rimus. Be to, gydytojas išrašė pažymė-
jimą, kad būtinas lengvesnis darbas. 

V. Alantas net nelaukė tokio
greito ir jokių priekaištų nesukėlusio
sprendimo. Perskaitęs daktaro išva-
das, jo „bosas” ištarė: Okay, I will ta-
ke care of you* ir pats nuvedė į naują
darbo vietą.

Tik vėl rūpestis: ar stipriai su-
mažės atlyginimas? Ir ar tai neatsi-
lieps ateityje, pavyzdžiui, kai savinin-
kas mažins darbininkų skaičių?

*
Į svečius užsuko Vokietijos laikų

pažįstamas Liudas Vismantas, buvęs
knygų leidyklos Venta savininkas. Pa-
sisakė norįs knygų leidyba užsiimti
čia, Detroite ir pradėtų nuo nedide-
lės poezijos knygelės. V. Alantas pa-
tarė pradėti nuo prozos, o užvis ge-
riausia – nuo romano ir, svečiui pasi-
teiravus, ar pats neturėtų ko pasiū-
lyti, prasitarė apie Pragaro pošvais-
tes. Leidėją tai sudomino, tačiau jis
pasakė, jog vienas nuspręsti negalįs –
pasitarsiąs su savo dalininku, kuris
taipogi kilęs iš Lietuvos ir turi nedide-
lę spaustuvę. Honoraras tąkart nebu-
vo aptartas – rašytojas sakė pirmiau-
sia norėtų sužinoti leidėjų galimybes.

Pasitaręs su kompanionu, po
kelių dienų L. Vismantas pranešė, jog
knygą išleistų ir užmokėtų už ją
keturis šimtus dolerių. Pusę sumos
tuojau pat, likusius – išėjus romanui.

V. Alantas pagalvojo: dirbau prie
knygos beveik septynerius metus ir
už daugiau kaip keturių šimtų pus-
lapių romaną man siūlo vos keturis
šimtus dolerių.          Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 12

* Gerai, aš pasirūpinsiu tavimi (angl.).

Atkelta iš 2 psl.         Šiuo metu
rūpestį kelia ne tik phthalates, vei-
kiančios endokrininę sistemą, bet ir
mono dalelės, kurių pastaruoju metu
vis daugiau pridedama į kosmetikos
priemones, apsaugos nuo saulės fil-
trus bei kitus produktus. Nors pro-
duktų pavadinimai skelbia, kad jie
yra ,,organiniai’’, juose dar randama
dirbtinių cheminių medžiagų. As-
mens higienos produktuose yra nau-
dojama apie 3,000 cheminių medžia-
gų ir tik apie pusė iš jų yra patikrin-
tos dėl toksiškumo. Todėl pirkdami
asmens higienos priemones, ieškokite
tų, kurios pagamintos iš žemės ūkio
produktų ir pažymėtos USDA ženk-
lu. 

Perdirbtas maistas

Dauguma perdirbto maisto kaip
makaronai, sausainiai, saldainiai,
vaikų maistas parduodami organiniu
pavadinimu. Jei produkte yra 95
proc. organinių sudėtinių dalių, jis
gali būti žymimas ,,USDA Organic”.
Organinis perdirbtas maistas nėra
maistingesnis už įprastą maistą.
,,Įprastiniame perdirbtame maiste
kaip vaikų maistas pesticidų nėra,

nes jų liekanos sunaikinamos perdir-
bimo metu. Auginant produktus,
skirtus vaikų maistui gaminti, pesti-
cidai retai naudojami, nes produkto
išvaizda iki perdirbimo nėra svarbi’’,
– teigia toksikologas Carl Winter,
,,The Food Safe Program’’ vadovas
University of California. Su tuo ne-
sutinka dauguma mokslininkų. 

Vis dėlto dėl vieno dalyko sutin-
kama be didelių ginčų. Besivystančio
kūdikio organizmas kur kas trapes-
nis bei pažeidžiamesnis nei suau-
gusių. 2003 metais  University of Wa-
shington mokslininkų paskelbtuose
tyrimuose teigiama, kad kūdikių,
maitintų tik organiniu maistu, orga-
nizme rasta 6 kartus mažiau pestici-
dų nei tų, kurie valgė įprastą maistą.
Todėl patartume, pagal galimybes,
bent vaikučius maitinti organiniu
maistu, nes pesticidų ir kitų chemi-
nių medžiagų liekanos gali būti vie-
nas iš veiksmų, prisidedančių prie
susilpnėjusios protinės veiklos ar
elgesio sutrikimų. Valgykite organinį
maistą ir būkite sveiki!

Paruošta pagal: ,,Chicago Tribu-
ne’’, Delfi.lt, Meniu.lt, Ekologija.blo-
gas.lt ir Manskanu.lt

Ką rinktis: organinį ar
paprastą maistą?

Ann  ir Alfonsas Alkas, gyvenantys Tampa, FL, užsisakė „Draugą”
dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Petras T. Norkus, gyvenantis Palm  Desert, CA, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Dalilė ir Antanas Polikaičiai, gyvenantys Westlake  Village, CA,
užsisakė „Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė ir 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.
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,,Trys trumpi ir vienas ilgas: ‘Va -
lio-o-o!’ Lietuvių Operai Čikagoje,
kuri, patekusi į neišmatuojamos
ener gijos, nežemiškos vaizduotės re -
žisieriaus Kęstučio Jakšto bei reik-
laus, tik nemokančio pykti dirigento
Juliaus Geniušo rankas ir įsipainio-
jusi į nenustygstančio baletmeisterio
Dainiaus Bervingio kojų ‘pirmyn-
atgal-aplink’ spąstus, per trumpą
mag nolijos medžių prie Jaunimo cen-
tro žydėjimo laiką tapo kažkuo dau-
giau ir tikriau, nei tik valdyba, cho -
ras, solistai, šokėjai ir kiti...

Tapo artima, muzikos garsais
užburta, darnių darbų sutvirtinta,
ateitin žiūrinčia, sėkme tikinčia šei -
ma” , – tai ištrauka iš choro dalyvės
Aldonos M. Krištolaitis laiško, kurį
radau savo el. pašto dėžutėje prieš
ruošiant spaudai mūsų pasikalbėjimą
su Lietuvių Operos chormeistere Jū -
rate Grabliaus kie ne.  

Apie darbus, vargus ir džiaug s -
mus, apie tvirtą šeimą – Lietuvių
Operą – kalbėjome su Jūrate, kuri
chor meistere  dirba nuo 1993–1994
metų sezono.

– Ar nebuvo baisu, jaunai,
nepatyrusiai muzikei imtis Lie -
tuvių Operos choro?

– Buvo ir baisu. Netu rė jau patir-
ties, operos žanras mano nie kada ne -
buvo liestas, su opera nie kada ne tu -
rėjau nieko bendro. Tiesa, su Ro lan -
do Daugėlos kameriniu cho ru ,,Can -
tate Domino” važinėjome po konkur-
sus, festivalius, išmai šėme vi są pa -
saulį, bet tai buvo visai kita pa tirtis. 

Pirmieji metai Lietuvių Operoje
buvo labai sunkūs. Iš choro traukėsi
vy riausieji (Vytautas Radžius vis dar
dainuoja), tad,  kaip aš sa kau: ,,Rei-
kėjo traukti į medžioklę”. Po truputį
pradedame stiprėti, bet tai tik pir-
mieji kūdikio žingsniai. Pra ėjusiais
metais į Lietuvių Operos cho rą atėjo
14 naujų daini nin kų, o šie met taip
pat turime grupelę naujokų, kuriems
ši premjera bus pirmas krikštas.
Taigi  tų ,,kūdikių” kasmet at siranda. 

– Kur ta paslaptis, kad tiek
metų vis neateidavo ir staiga –
choras sustiprėjo naujais bal-
sais?

– Tai ne mano vienos nuopelnas.
Pasikeitė kolektyvo aplinka, sus tip  -
rėjom, atjaunėjom. Atsirado entu -
ziastų, kurie, atsiraitoję rankoves, ki -
bo į darbą norėdami chorą atgaivinti.
Tad ir pereitų metų rudeninis kon-
certas buvo šviesesnis, paruošėme
nau  ją programą. Be galo apsidžiau -
gėme dviem pakvietimais koncertuoti
mūsų bendruomenei. Vasario 16-o -
sios proga koncerta vo me Jaunimo
cen tre, kur minė jimą ruo šė ALTas, ir
Pasaulio lietuvių centre, Lemonto
apy linkės ruoštame mi nėjime. Po tų

koncertų susilau kėme gražių atsi -
liepimų. Likome patenkinti ir mes.
Tai tokia mūsų dabartinio choro
prieš istorija. 

– Dabar prieš renginį – be-
miegės naktys?

– Darbo labai daug. Laiko reikia
ne tik repeticijoms. Reikia ir vertimą
į anglų kalbą būsimiems spektaklio
titrams paruošti (čia labai daug pa -
dėjo Dalia Stankaitienė), kartu repe -
ticijoms susiburti. 

Malonu, kad padeda choristai,
daug metų dainuojantys chore. D.
Stankaitienė jau lyg ir norėtų trauk-
tis į pogrindį (juokiasi), bet mes jos
vis dar neleidžiam, kaip ne lei džia me
ir Nelios Paulauskaitės, daug metų
atidavusios Operai, jų, ,,visa dūšia”
čia įdėta. Jos labai mus palaiko.

– Šiemet Lietuvių Operoje la -
bai daug naujovių. Tai ne tik su -
stiprėjęs ir atjaunėjęs choras, tai
ir kitas re žisierius, kitas dirigen-
tas. Kodėl šiemet sugalvojote vis -
ką keisti iš pagrindų?

– Tos visos naujovės neatsirado iš
karto. Pradėjome pasitikėti savimi,
no rėjosi kažko stipresnio, įdomesnio.
Pradėjo nebetenkinti spektaklio mu -
zi kinis pasirengimas, norime, kad ir
iš mūsų pareikalautų daugiau, nes
mes galime padaryti daugiau. Di -
džiau sias indėlį darant pakeitimus
padarė naujoji Operos valdyba. Val -
dy bos nariai suko galvas, kaip sutau -
pyti kuo daugiau lėšų. Buvo susisek-
ta su Kauno valstybiniu muzikiniu
teat ru. Apsidžiaugėme, kai to teatro
vyriausiasis dirigentas ir dabartinis
teatro režisierius maloniai priėmė
mū sų kvietimą ir ėmėsi darbo. Aišku,
kviesdami juos, nesitikėjome, kad bus
lengva, tačiau viskas, pra dedant ma -
žiausiomis smulkmenomis ir deta -
lėmis,  buvo atlikta operaty viai, grei -
tai. Tam pasitarnavo ir da bartinis
te chnikos amžius. Žinoma, per 5 mė-
nesius labai sunku pastatyti spektak-
lį ir viską suorganizuoti. 

Buvome nustebinti, kaip reži sie -
rius atsakingai ir kiek daug dirbo su
libretu. Iš keleto vertimų bandė, kū -
rė, jun gė. Pvz., atsiųstoje antrojoje
libreto versijoje net kiekvienas žodis
buvo sukirčiuotas, su balso intonaci-
jos nuorodomis, kur balsą pakelti,
kur nuleisti. Apgalvotos buvo visos
de talės ir smulkmenos. Operetėje
daug kalbama, tad svarbu, kad išlik-
tų šmaikščiausios mintys, nebūtų iš -
kreipta pagrindinė mintis. Režisie -
rius tikrai įdėjo labai daug darbo.
Žiūrėsime, kaip čia mums pavyks. 

– Kęstutis Jakštas Lietuvoje

Lietuvių Opera – bendras mūsų visų reikalas
žinomas kaip naujovėmis pasi -
žymintis režisierius. 

– Jo pilna visur. Man atrodo, kad
labai svarbu ir tai, kad pats reži sie -
rius yra ,,ragavęs” dainavimo, mo kėsi
režisūros. Girdėjome, kad režisierius
labai reiklus. Ne paslaptis – ne visi
daini ninkai yra geri aktoriai. Tad
labai išgyvename, kaip mums seksis
su lipdyti mozaiką iš visų dialogų ir
mi zan scenų (kalbėjome su Jūrate dar
neatvykus režisieriui – L. A.). Mes
labai stengsimės ir tikimės, kad
nenuvilsi me nei režisie riaus, nei diri-
gento, nei muzikos my lėtojų.

– Atrodo, kad šiuo metu Lie -
tuvių Operoje vyrauja labai gera
kūrybinė aplinka, jaučiasi, kad
kolektyvas yra ,,susistyga vęs” Ar
tikrai taip yra?

– Taip, tai tiesa. Ir labai smagu,
kad taip yra. Esame kaip viena didelė
šei ma – susigyvenę. Atsirado labai
daug šaunių žmonių, didelių en tu -
ziastų, kas yra labai smagu. Ir tai
labai labai mus palaiko. 

Aišku, mus kankina baimė, ar
mes finansiškai sugebėsime susitvar-
kyti, visas geras nuotaikas blaško ta
nežinomybė – kaip bus, ar pavyks?  Bet,
kiek pamenu, kasmet taip būdavo. 

– Kaip sekasi rinkti lėšas, ar
randate  aukotojų?

– Didžiausias mū sų galvos skaus-
mas buvo ir tebėra lėšų suradimas,
mažai laiko liko repeticijoms. Gaila,
bet turiu pasakyti, kad dauguma taip
vadinamų trečiabangių nė nežino,
kas ta Lietuvių Opera. Net kai kurie
neseniai pas mus pradėję dainuoti
dainininkai apie ją nežinojo. Bet po
truputį ledai tirpsta, žmonės pradeda
aukoti. Aišku, tai nėra tokios aukos,
kokios būdavo anksčiau, ta čiau
džiau gia mės kiekvienu paaukotu do -
leriu. Kartais gal ir mes patys ne vis -
ką padarome, kad daugiau surink-
tume aukų. Ir ne iš piktos valios, o iš
paprasčiausio nežinojimo. Galbūt
reikėtų, kad ir ankstesnieji aukotojai
nebūtų tokie kritiški mūsų atžvilgiu,
mus geriau suprastų, norėtume, kad
mus pamokytų, patartų ir ne skriaus -
tų mūsų staiga nutraukę siųsti au -
kas. Manau, kad Lietuvių Opera –
visų bendras reikalas – tiek žiūrovų,
tiek mūsų. Tad lauksime muzikos
my lėtojų paramos.

– Ar Lietuvių Fondas pare -
mia šiemet Lietuvių Operą?

– Paraišką pateikėme ir gavome
atsakymą, kad ji priimta. Tikimės,
kad šiemet nusišypsos mums laimė,
ir LF mus parems. 

– O kaip kilo sumanymas

patiems įsigyti rūbus, savo lėšo-
mis dekoracijas daryti?

– Viskas buvo daroma taupant.
Pirmiausia pasikalbėjo me su Kauno
valsybiniu muzikiniu teatru. Jie
mums maloniai sutiko pa dėti – cho-
ristės vilkės šio teatro rū bais. De-
koracijų ir rūbų nuoma ank s  čiau
kainuodavo milžiniškus pinigus. Šie-
met mums kainuos tik rūbų at -
siuntimas ir jų  išsiuntimas į Lietuvą.
Kai sutarėme, kaip aprengti moteris,
liko nuskriausti vyrai. Ką daryti?
Mū sų valdybos pirmininkė Daiva
Guzelytė-Švabienė užsiėmė vyriškų
frakų paieška ir juos labai už nedi de -
lę kainą nupirkome,, e-bay” (visi cho-
ristai sudėjo po 20 dol.). Dabar jie
galės pasipuošti ir koncerto metu –
tai gi mūsų vyrai bus frakuoti ir gra -
žūs (juokiasi).  

Dekoracijas taip pat daromės pa -
tys. Mes išmatavome pasirodymo sce -
ną, kauniečiai dailininkai kompiu-
teriu at siuntė brėžinius. Pagal juos
vieno dainininko garaže mūsų vyrai
kala, suka, pjausto, dažo būsimas de -
koracijas. Pasirodo, turime ne tik
gerų dainininkų, bet ir vyrų, nebi-
jančių sun kaus fizinio darbo. Matyt,
taip jau yra – nuoširdžiai dirbant,
visada at siranda reikiamu laiku
reikiamas žmogus. 

Rikiuojam, dėliojam tuos finan-
sus – kaip mažai, taip mažai. Pada rė -
me susirinkimą ir nusprendėme, kad
kiekvienas choristas paaukos Lietu -
vių Operai. Gal tai buvo ne visai vi -
siems priimtina, bet 99 nuošimčiai
choristų su tuo sutiko ir paaukojo dar
po 100 dol., kad galėtume su mo kėti
sa lės nuomą. Šiemet likome be tradi -
ci nės pasirodymo vietos Morton gim-
nazijos salės, o naujos salės nuoma
yra brangesnė. 

Kaip matote, entuziazmas toks
didelis, kad choristai ne tik aukoja
savo laiką, atostogas, bet ir pinigus.

– Gal tas salės pakeitimas
taip pat savotiškai įdomus?

– Žinoma, įdomu padainuoti ir
kitoje aplinkoje. Pradedant platinti
bilietus buvo keista – naujoji salė yra
gerokai mažesnė, joje 1,400 vietų. Bet
pernai mes pardavėme 1,400 bilietų.
Taigi, tikėkimės, kad visi tilps. 

– Ar samdote tuos pačius mu -
zi kantus?

– Didžiausią sumą mes išleidžia-
me orkestrui. Bandėme ieškoti kitų
orkestrantų, tačiau išsiaiškinome,
kad nieko pigiau nerasime, vis tiek
turime naudotis muzikantų sąjungos
(unijos) paslaugomis, nebent samdy-
tume studentų orkestrą. Tačiau,  kas

Jūratė Grabliauskienė.

Operos choras.
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Prenumeruokime ,,Draugâ”! 
,,Draugâ” atminkime savo testamente!

Atkelta iš 3 psl.
Jo vadovaujama valdančioji par-

tija „Pilietinė platforma” ir brolių
Kaczynski įkurta partija „Teisė ir
teisingumas” – pagrindinės varžovės,
kelsiančios savo kandidatus. Du gali-
mi kandidatai žuvo nelaimės metu.
Pastaroji partija, matyt, siūlys velio-
nio brolį dvynį Jaroslaw, kuris tik 45
minutėmis vyresnis už Lech ir būda-
mas premjeru bei po to brolį veikdavo
kaip raminanti priemonė. Sakoma,
kad Jaroslaw galimybės visai neblo-
gos, turint galvoje negreit atslūg-
siančią velionio šlovinimo pakilumą.

Dabar Lenkijoje daug kalbama
apie nacionalinę vienybę. Neaišku,
kiek ji truks. Galbūt politinė kon-
junktūra prieš priartintus rinkimus
tiesiog sunaikins tokius gražius ke-
tinimus, ir tautinis susitelkimas bus

pamirštas po savaitės ar mėnesio. Į
Krokuvą susirinko daug vadovų. Gal
jie duos naują postūmį Lenkijos pa-
kilimui? Gal jau sekmadienį Vavelio
rūmuose buvo sudėliotas politinis
pasjansas? Kaip žais toliau Lenkija,
daug priklauso ir nuo būsimo poli-
tinio elito.

Gerai, kad nelaimės sutelkia ir
grūdina tautą. Tačiau dar geriau, kai
ji ne tragedijų ir gamtos nelaimių pa-
skatinta, be ašarų akyse ir jų sukelto
pakilumo pakyla naujiems bendriems
darbams.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalis-
tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Internete veda savo
tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

LENKIJA: KAI ATEIS PILKA...

A † A
REGINA BALČIŪNAS

Mirė 2010 m. balandžio 16 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL.
Giliame liūdesyje liko: sūnūs  Eugenijus Balčiūnas su žmona

Rima ir Leonas Balčiūnas su žmona Christie. Liūdi anūkas Vytas
Balčiūnas ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Regina bus pašarvota penktadienį, balandžio 23 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. 9:30 val. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Regina bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Prezidento Valdo Adamkaus pirmųjų rinkimų
komiteto nariui

A † A
profesoriui

JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame NIJOLEI, dukrai
INGAI su šeima, sūnui LINUI, broliui LIUDUI su
šeima ir visiems artimiesiems.

Liūdintys buvę komiteto nariai:
Rimantas Dirvonis
Vytautas Germanas

Vytautas Januškis
Vytautas Jasinevičius

Pranas Jurkus
Leonas Narbutis
Leonidas Ragas

Alė ir Antanas Razma
Rūta ir Aras Staniulis

Vladas Stankevičius

A † A
JUOZAS BAUŽYS

Iškeliavo į amžinybę 2010 m. balandžio 16 d., sulaukęs 89 m.
Gimė Lietuvoje.  Vokietijoje gyveno Hanau stovykloje, atva-

žiavęs į Ameriką, gyveno New York. Persikėlęs į Čikagą ilgiau-
siai gyveno Orland Park, paskutiniu laiku, Lemont.

A. a. Juozas buvo didelis visuomenininkas ir veikėjas. Pri-
klausė Lietuvių Bendruomenei, ateitininkams, BALF’ui, Fronto
Bičiuliams ir buvo aktyvus Pal. J. Matulaičio misijos narys.  Re-
dagavo „Į Laisvę” žurnalą.

Nuliūdę liko: žmona Ona Stankaitytė-Baužienė; seserys  Al-
dona Kairienė, gyvenanti Rhode Island su šeima, Augė Rastonie-
nė, gyvenanti Florida su šeima, svainė Danutė Stankaitytė, svai-
niai Liudas ir Dalia Stankaičiai su šeima ir giminės Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas antradienį, balandžio 20 d. nuo 4 val.
p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvių rytą, trečiadienį, balandžio 21 d. 9:30 v. ryto velio-
nis bus palydėtas iš Petkus Lemont laidojimo namų į Pal. J. Ma-
tulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
Prof. dr. JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, glią užuojautą reiškia velionio šeimai ir kitiems
artimiesiems

dr.  Algirdas Kanauka
dr. Aldona Naudžiuvienė
Vytas ir Dalia Gruodžiai

tuos studentus paruoš? Taigi grįžome
prie tų pačių muzikantų. Tikimės,
kad naujoji sąjungos vadybininkė
Linda Veleckytė-Nussbaum  pasirū-
pins, jog visi muzikantai laiku ateitų
į repeticijas, nes yra buvę tokių nuo-
tykių, kad spektaklio dieną ateina
muzikantas ir net nežino, kur jam
eiti, mat jis net nedalyvavo repetici-
jose, o mes jiems mo kė davome di-
džiulius pinigus. Koks tu bebūtum
geras muzikantas, šitaip elgtis negali.
Kiekvienas dirigentas turi savo me-
todiką, reikia susigroti, pažinti diri-
gentą. Todėl norime kokybės ir iš
naujos vadybininkės to tikimės.

– O kaip Jūs suradote šią va -
dybininkę?

– Ji pati ne kartą grojo mūsų
samdomame orkestre. Kai pradėjome
ieškoti naujo vadybininko, buvo pa -
mi nėta jos pavardė. Nutarėme su ja
susisiekti ir patikėjome orkestro
subū rimą naujai rankai.

– Koks didžiausias valdybos
rūpestis likus keletui dienų iki
premjeros?

– Atrodo, kad tų rūpesčių liko ne
tiek ir daug, jau lyg ir viskas  ,,su -
styguota” – sutartys su orkestru ir
teatru pasirašytos, rūbai ,,parkeliau-
ja”, solistai ir choristai pasiruošę,
lieka tik viską ,,apdailinti”. Didžiau -
sias nerimas, kaip mums seksis par-
duoti bilietus, ar surinksime pakan -
kamai lėšų. Esame dėkingi orkestrui,
kurio dalyviai sutiko, kad jiems hono -
raras būtų sumokėtas per 3 kartus.
Tai mums didelis palengvinimas.
Man asmeniškai sunku ir tai, kad aš
pirmą kartą per tiek metų pati esu
įsisukusi į organizacinę veiklą. Anks -
čiau su tais reikalais nebuvau susidū -
rusi. Čia man didelė patirtis ir, be
abejo, – atsakomybė. Taigi dirbam

visi, nežiūrim, ar man priklauso, ar
nepriklauso. 

– Jau trečią sezoną statote
operetę. Ar galvojate vėl kada
statyti operą?

– Taip. Nors mūsų choras ir
labai sustiprėjęs, o moterų grupė ga -
lėtų dainuoti daug sudėtingesnius
vei kalus, vyrų grupei dar reikia daug
padirbėti. Apie grįžimą prie operos
mes tikrai galvojame. Kai tik pajau -
sime, kad esame sustiprėję, iškart
imsimės sudėtingesnių veikalų. Nors
iš kitos pusės žiūrint pastatyti opere -
tę taip pat nelengva. Reikia ne tik
gerai dainuoti, bet ir vaidinti, šokti.
Tai nėra taip paprasta. Ne kiekvienas
ir labai geras dainininkas gali dai -
nuoti operetėje. Gali turėti nuosta -
biausią balsą, tačiau jei scenoje ne -
mokėsi judėti, stovėsi kaip kuolas vie -
noje vietoje, kas norės eiti į tokią
operetę?

Labai smagu, kad kasemt situaci-
ja keičiasi į gerąją pusę, kad kolek-
tyve vyrauja puiki nuotaika, gera-
noriškumas, kad kasmet surandi vis
daugiau bendraminčių, kurie aukoja
savo miegą, savo laiką, kai kas net
savo atostogas, atiduoda viską ir
stengiasi bendram labui.

– Nuotaika gera, reikia lauk-
ti tik spektaklio premjeros, kuri
nebe už kalnų?

– Taip, esame gerai nusiteikę,
nors labai jaudinamės, kaip mus
sutiks žiūrovas. Visi – svečiai, mūsų
atlikėjai, choristai laukiame susitiki-
mo su muzikos mylėtojais. Tikimės,
kad jie nenusivils.

– Ačiū už pokalbį ir iki susi-
tikimo šį sekmadienį F. Lehar
operetės ,,Linksmoji našlė”
premjeroje.

Kalbino Laima Apanavičienė
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�Balandžio 22 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks
Či kagos Suvalkiečių klubo pavasari-
nis su sirinkimas. Visi klubo nariai
prašomi dalyvauti. Po susirinkimo –
vaišės.

�Šakių klubo pavasarinis susirin -
kimas  vyks balandžio 29 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. restorane ,,Sek-
lyčia”. Visi klubo nariai prašomi daly-
vauti. Po susirinkimo – vaišės.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�Š. m. gegužės 15 d. 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Bočių menė-
je Lietuvių studentų asociacija UIC
rengia Aukštojo mokslo forumą.
Kviečiame tėvelius ir būsimus ar
esamus studentus, norinčius geriau
su sipažinti su JAV aukštojo mokslo
sistema: su galimybėmis gauti moks -
lo paskolas ar stipendijas, būdais,
kaip sumažinti studijų kainą, susi -
renkant reikiamus kreditus mokyklo-
je ir kt. Daugiau informacijos apie
ren ginį galite gauti el. paštu: info @
lsauic.org arba internetinėje svetai -
nėje: www.lsauic.org.

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Kviečiame visas Lietuvos Duk -
terų draugijos nares  ir plačiąją lietu-
višką visuomenę į Draugijos rengia -
mą visuotinį narių susirinkimą, kuris
įvyks gegužės 16 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont. Ap -
žvelgsime mūsų veiklą, tolimesnius
ateities planus, pasidalinsime min -
timis, išklausysime patarimus. Kvie -
čia me visus kuo gausiau dalyvauti.
Bus vaišės.

�Lietuvių Fondas ir Pasaulio
lietuvių centras kviečia visus golfo
mėgėjus dalyvauti ypatingai įdomia -
me ir skirtingo masto ,,Liberty Mu -
tual Invitational” golfo turnyre š. m.
birželio 19 d. Old Oak Country Club.
,,Liberty Mutual Invitational” – stam-
bi draudimo firma, sutiko šį sporto
renginį remti. Ruošos darbai, vykdo-
mi bendromis jėgomis, jau įsibėgėjo. 

�Šv. Petro parapijos salėje
(Boston, MA) ba landžio 25 d. po šv.
Mišių nuo 12:30 val. p. p. iki 1 val. p.
p. vyks Nekil no jamo turto pirkimo-
pardavimo 2010 metais seminaras. 

�JAV LB New York apygarda ir
apylinkės kartu su Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo parapijos (259
North 5th Street, Brooklyn, New
York, 11211) komitetu balandžio 25
d. po 10 val. r. šv. Mišių maloniai kvie -
čia į LR generalinio konsulo New
York, ambasadoriaus Jono Paslausko

atsisveikinimo pietus ir koncertą dip -
lomatinės tarnybos New York pabai-
gos proga. Koncerto pradžia – 1:30
val. p. p. Dalyvauja jaunimo choras
,,Vė jas” (vadovė Birutė Mockienė).
No rinčius dalyvauti prašome pra neš -
ti rengėjams: tel.: 516-353-1229 arba
el. paštu ramutezukas@hotmail.com
(Ramutė Žukaitė); tel.: 212-982-1335
ar ba el. paštu: ljhood @verizon.net
(Lai ma Šileikytė-Hood); el. paštu: sid
@aol.com (Pat Sidas).

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę
dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
parapijos viršutinėje salėje balandžio
24 d. 7:30 val. v. ir balandžio 25 d.
12:30 val. p.p. Režisierė Olita Dau -
tar taitė, dailininkas – Si gi tas Šniras.
Vaidina „Just millin’ around” teatro
tru pės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Gegužės 1 d. 5 val. p. p. Šv. Pet -
ro parapijos salėje, 50 Orton Marotta
Way, South Boston, MA 02127,  vyks
dviejų dalių renginys. 1 dalis: L. Ar -
monaitė ,,Bo na Sforca. Atsisveiki ni -
mas”. Re ži sierius G. Padegimas. Bo -
na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. 2 da lis: Egzotiškiausias lietuvių
šiuolaikinis dainininkas Hoshila An -
drade, išgar sėjęs kaip keliautojas po
platųjį pa saulį. 

�Connecticut apygarda ir tauti -
nių šokių grupė ,,Berželis” visus
kviečia į Poezijos pavasario šventę,
kuri vyks gegužės 2 d., sekmadienį, 3
val. p.p. Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT. Prog -
ramoje: tautinių šokių grupė ,,Ber že -
lis” pasirodymas;  L. Ar monai tės mo -
nospektaklis ,,Bo na Sforca. Atsi svei -
ki ni mas”. Re ži sierius G. Padegimas.
Bo na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. Bilietų kaina – 15 dol. Dėl bi-
lietų skambinti: Astai tel.: 860-678-
0869; Sigitai tel.: 203-773-1257 arba
Tomui tel.: 860-965-5549.

�Boston lituanistinė mokykla
šiais metais švenčia 60 metų sukaktį!
Ta proga maloniai kviečiame Jus į
išvyką po Isabella Stewart Gard ner
muziejų, 280 The Fenway, Bos ton,
MA. Ne tik pamatysite pa sau linio
lygio kūrinių, bet ir dalyvavimu pa-
remsite mokyklą. Išvyką dviem kal-
bom ves mo kytoja Milda Ri chard son.
Išvykos vyks gegu žės 15 d. 11 val. r.
ir 1 val. p. p. Kaina – 50 dol. Nuo mo-
kyklos į muziejų veš autobusas, kuris
išvyks 10:15 val. r. Būtina užsireg-
istruoti iki gegužės 8 d. Dau giau in-
formacijos ir registra cijos anketą ra-
site tinklalapyje www. blsm.org/

�Liepos 25 d. 2 val. p.p. Lietuvos
Dukterys organizuoja Mėlynių balių
(Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA). Kasmetinės susi neš -
tinės vaišės, viliojantys prizai, tylusis
aukcionas, linksmybės ir, žinoma,
lin k stančios mėlynių krūmų šakos.
Pa uogavę galėsite mėlynes vežtis na-
mo už tikrai puikią kainą.

�Rugpjūčio 16–20 d. rengiama
Seattle Lietuvių Bendruomenės šei -
mos stovykla „Lankas”. Išsamesnę
in  formaciją suteiks stovyklos vadovė
Jūratė Audėjaitienė el. paštu: hjura
te@hotmail.com

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

LB Vidurio Vakarų apygarda kviečia vykti autobusu į Dainų šventę,
kuri vyks  Toronte, Canada, liepos 4 d.  Iš Čikagos išvykstame liepos 2 d.,
penktadienį. Šeštadienį numatoma ekskursija po Toronto miestą. Grįžtame
liepos 5 d., pirmadienį. Užsirašyti galite paskambinę tel.: 708-974-0591 (Irena
Vilimienė).

Seselės kazimierietės yra ne tik Maria High School ir Holy Cross ligoninės
rėmėjos. Jos dirba ir daug kitų darbų darbelių. Balandžio 17–25 dienas jos yra
paskelbusios ,,Žemės savaite”. Balandžio  17 d. šv. Mišiose, kuriose buvo mel -
džiamasi, kad kongregacijos steigėja Motina Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja, seselės pakvietė dalyvauti ne tik vienuolyno seseles, bet ir minė-
tos mokyklos bei ligoninės darbuotojus. Balandžio 22 d., Žemės dieną, visi
kviečiami atvykti į Motiniškąjį namą, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, kur
bus šventinami ir sodinami medeliai.  Medelių sodinimas prasidės 1 val. p. p.

Nuotraukoje organizacinis komitetas: seselė Paulissa Puisis, teritorijos
administratorius Anthony Ferro, seselė Maureen Juozapavicius, seselė
Margaret Mary Mazgelis, seselė Grace Ann Kalafut apžiūri vietą, kurioje bus
sodinami medeliai.

Seselių kazimieriečių archyvo nuotr.

Seselės kazimierietės kviečia dalyvauti 
,,Žemės savaitės” renginiuose

,,Dialogai su savimi”
,,Pirmųjų knygų sėkmė mane

nuo širdžiai nustebino. Galvoju – ko -
dėl taip atsitiko? Galbūt patraukė
ma no atvirumas? Esu atvira, esu to -
kia, kokia esu. Skaitant mano knygas
nereikia vargti, apkrauti ir taip ap -
krautų smegenų – jos skaitomos
len g vai. Pragyvenau ilgą amžių, daug
ką mačiau, supratau ir tuo noriu at -
virai dalytis su kitais per savo kny-
gas. Gir dėjau, kalėjime iš mano kny -
gų liko tik skuteliai – jos ėjo iš rankų
į ran kas”, – stebisi savo knygų popu-
liarumu pati autorė. 

Tad kokia trečioji jos knyga? Joje
G. Dau guvietytė – ta pati nesuskai -
čiuo jamų gerbėjų pamilta, žavi, są-
mojinga, dir b tinio pasipūtimo nepri-
pažįstanti, vi diniu aristokratizmu
traukianti as menybė. Ji niekada ne -
nusimena ir ne leidžia nukabinti no -
sies savo skai tytojams. Ir vis dėlto ši
knyga kito kia: „Manau, daug atvires-
nė negu pirmosios dvi. Joje sudėta
tai, apie ką anksčiau nepamąsčiau,
neįvertinau.” Pati Galina taip pat
jaučiasi pasikeitusi: „Anksčiau mane
žavėjo tė vo, o vėliau ir mano pačios
pasiutimas.” Dabar ji pradeda įver -
tin ti tai, ką gavo iš motinos – aktorės
Nelės Vo syliūtės: „Dabar suprantu,
kokios aukštos moralės buvo ši žavi
ir talen tinga moteris. Ji įskiepijo
man visa, ką turiu savyje geriausia.
Jos dėka ne turiu daugeliui moterų
būdingo ilgo ir pikto liežuvio.”

,,Man gamtoje labiausiai patinka
šviesiai žalia – ankstyvo pavasario
spalva.

Visi mano buto langai šešias-
dešimt dvejus metus žiūri į tą pačią

dekoraciją – į parką. Jis amžinai toks
pat ir vis kitoks. Matau, kada sprogs-
ta medžių pumpurai, ilgai matau
šakas – juodus pagalius. Šiemet juodi
pagaliai prieš akis šmėžavo ypač ilgai
ir juos net ėmiau vadinti žabais. Žie -
mą tie pagaliai gražesni – apšarmoję.
Per šešis dešimtmečius jie atrodė
visaip. Kaip ir mes, žmonės.”

Knygos kaina  – 24 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pa-
skambinti administracijai tel.: 773-
585-9500.

Paruošė L. A.


