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•Lietuvių telkiniuose. NY
pristatyta knyga. Omaha
lietuvių naujienos (p. 2)
•Užrašai ir provincijos
(p. 3)
•Sunny Hills LB apylin-
kės lietuviai (p. 4, 9)
•Kandidatai į LF tarybą.
R. Mulokas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Juozapėlis (14) (p. 9)
•,,dovanoju savo meilę, ji
— vienintelė, tikra...” (p.
10)

Clinton laimèjo rinkimus Pennsylvania

Raginama palengvinti
užsienieçiû sugrîžimâ

Vilnius, balandžio 23 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus ragina
kuo greičiau taisyti užsieniečių teisi-
nės padėties Lietuvoje reglamentavi-
mo spragas ir žada artimiausiu metu
teikti įstatymo pataisas.

Kaip sakė prezidento atstovė
spaudai Rita Grumadaitė, šiuo metu

galiojantis įstatymas apsunkina iš
užsienio atvykstančių aukštos kvali-
fikacijos specialistų įsidarbinimą Lie-
tuvoje ilgesniam laikui. Be to, jis ne-
suderinamas su investicijų skatinimo
ir pritraukimo į šalį politika.

Anot vidaus reikalų ministro
Regimanto Čiupailos, sutvarkyti įsta-
tymą taip, kad jis ne tik atitiktų Eu-
ropos Sąjungos direktyvas, bet ir at-
spindėtų Lietuvos poreikius, Migra-
cijos departamentas bando jau dau-
giau nei trejus metus. ,,Džiugu, kad
šitos problemos imasi prezidentas.
Tikimės, kad jo autoritetas, dėmesys
šiai sričiai atkreips Seimo dėmesį,
kad Lietuva negali likti uždara sala,
neleidžianti žmonėms gyventi norma-
liomis sąlygomis”, – teigė ministras.

Dabar galiojantis įstatymas
smarkiai apsunkina Lietuvos bend-
rovių pastangas trūkstamų specialis-
tų ieškoti užsienyje, mat Lietuvoje
pradėjusio dirbti užsieniečio šeimos
nariai beveik neturi jokių galimybių
gauti leidimo gyventi šalyje.

Pennsylvania gubernatorius Ed Rendell ir kandidatė į JAV prezidentus Hillary
Clinton džiaugiasi pergale demokratų pirminiuose rinkimuose. Reuters nuotr.

Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA)
– Seimo nariai priėmė blaivininkus
tenkinančias Alkoholio kontrolės įs-
tatymo pataisas. Daug aistrų įžiebęs
įstatymas leis rodyti alkoholio – net
ir paties stipriausio – reklamą per tie-
siogiai rodomus tarptautinius sporto,
kultūros ir meno renginius. Tačiau
jei sporto varžybose žais tik Lietuvos
komandos, reklamuoti svaigalus bus
draudžiama.

Kitu atveju alkoholio reklama
nuo 6 iki 23 val. bus draudžiama. Tie-
sa, rodyti alkoholinių gėrimų gamin-
tojų prekinius ženklus leidžiama.

Seimo nariai liberaldemokratas
Dailis Barakauskas, liberalcentristas
Vytautas Bogušis ir valstietis liaudi-
ninkas Virginijus Domarkas siūlė iki
2012 m. dieną leisti transliuoti iki 5,5
proc. stiprumo alaus ir natūralios fer-
mentacijos vyno reklamą. Bet nusp-
ręsta, kad minėtus gėrimus ir sidrą
bus galima reklamuoti tik naktį – nuo
11 val. v. iki 6 val. r. Lietuvos laiku.

Parlamentarai pritarė siūlymui,
kuris nurodo, kad reklama nelaikomi
alkoholio gamintojų pavadinimai ir
prekių ženklai, kai jie rodomi ne nuo-
lat, tarkim, filme.

Visiškai alkoholio reklama bus
uždrausta nuo 2012 metų, o iki 2012
m. bus pereinamasis laikotarpis. Per
šį laikotarpį buvo siūloma leisti rek-
lamuoti silpną alų ir natūralios fer-
mentacijos alkoholinius gėrimus.

Galiausiai Seimo nariai nutarė
panaikinti siūlymą įpareigoti 10 proc.
reklamos išlaidų skirti socialinei
reklamai.

Alkoholio
reklama – tik
kartais Philadelphia, Pennsylvania,

balandžio 23 d. (AFP–BNS) – Hillary
Clinton užtikrintai pratęsė savo
kampaniją dėl Baltųjų rūmų – maž-
daug 10 proc. persvara įveikė Barack
Obama Pennsylvania demokratų pir-
miniuose rinkimuose. ,,Šiandien čia,
Pennsylvania, jūs privertėte išgirsti
savo balsą ir dėl jūsų kryptis keičia-
si”, – džiūgaujantiems šalininkams
sakė H. Clinton, kuri kalbėjo pasiro-
džius pirmiesiems rezultatams.

Suskaičiavus balsus 95 proc. apy-
linkių buvo paskelbta, kad H. Clin-
ton, kuri siekia tapti pirmąja moteri-
mi JAV prezidento pareigose, surin-
ko 55 proc. balsų, o B. Obama – 45
proc. balsų. Su tokia persvara buvusi
pirmoji ponia užsipuolė kritikus, ku-
rie ragino ją pasitraukti iš šios epinės
demokratų kovos, kuri jau yra ilgiau-
sia ir brangiausia per visą istoriją,
kad demokratai galėtų susivienyti
aplink vieną kandidatą į prezidentus.

,,Žinote, kai kurie žmonės neįs-
kaičiavo manęs ir norėjo, kad nebe-
dalyvaučiau, – sakė ji, o minia garsiai
nušvilpė jos peikėjus. – Na, Amerikos
žmonės nesitraukia ir nusipelno
Amerikos prezidento, kuris irgi nesi-
traukia”.

H. Clinton padėjėjai greit at-
kreipė dėmesį, kad B. Obama Penn-
sylvania išleido daug daugiau, ir kėlė
klausimus dėl to, kodėl Illinois ats-
tovaujantis senatorius negali nut-
raukti šių varžybų.

46 metų B. Obama jau neteikė
vilčių dėl pergalės Pennsylvania, bet
pažymėjo, kad sumažino jos persva-

rą, kuri buvo 20 proc. Pripažindamas
savo pralaimėjimą jis perspėjo, kad
kova vyksta ne vien dėl to, kad per
lapkritį įvyksiančius JAV prezidento
rinkimus būtų įveiktas respublikonų
kandidatas John McCain, bet ir dėl to,
kokia partija demokratai nori būti.

60 metų H. Clinton labai reikėjo
naujo postūmio prieš kitus balsavi-
mus. Gegužės 6 d. balsuos Indiana ir
North Carolina, o iki birželio pra-
džios – paskutinės 6 valstijos. Kadan-
gi nė vienas pretendentas nebegali
užsitikrinti 2,025 partijos suvažiavi-
mo delegatų paramos, kurios reikia
partijos kandidato į prezidentus sta-
tusui užsitikrinti, H. Clinton siekė
perteikti savo argumentus ,,superde-

legatams” – įtakingiems partijos na-
riams, nuo kurių pasirinkimo šiuo at-
veju ir priklausys tai, kas per partijos
suvažiavimą rugpjūčio mėnesį bus
paskelbtas kandidatu.

H. Clinton atsilieka nuo B.
Obama pagal laimėtų balsavimų skai-
čių, pagal partijos suvažiavimo dele-
gatų, kurie paskirstomi pagal balsa-
vimo rezultatus, skaičių, pagal gautų
balsų skaičių ir pagal kampanijai su-
rinktų lėšų sumą.

Jos pergalė Pennsylvania nedaug
tesumažins varžovo persvarą, nes
158 šios valstijos siunčiami delegatai
bus paskirstyti pagal sudėtingą de-
mokratų proporcinio atstovavimo sis-
temą.
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LIETUVIÛ TELKINIAI

OMAHA, NE VOKIETIJA

NEW YORK, NY

Išėjusius prisiminus
RÙTA TALŽÙNIENÈ

Sugaudė Omaha lietuvių Šv. An-
tano parapijos bažnyčios varpai, baž-
nyčioje suskambo vargonai, giedojo
lietuvių choras. Atrodo, kad visi sten-
gėsi atiduoti pagarbą Laimutės Anta-
nėlienės atminimui.

Jau metai laiko, kaip netekome
Laimutės Antanėlienės. Ji išėjo, bet
jos įmintos pėdos liks ilgai. Sunku ap-
siprasti be jos, nes kiekviename ren-
ginyje buvo pridėta jos ranka, ir gana
pastebima. Štai metinių proga vėl
įvyko cepelinų pusryčiai. Tai ne Lai-
mutės, o Danguolės pagaminti cepeli-
nai, kuri greičiausiai nori eiti moti-
nos pramintu taku. Danguolė irgi ak-
tyvi, drąsi ir energinga, atrodo, nie-
kada nepailstanti. Ji su visa Anta-
nėlių šeimyna ir suorganizavo tuos
cepelinų pusryčius.

Drąsiai galima sakyti, kad Dan-
guolė yra motinos sekėja. Ji dirba ir
lygiuojasi į tėvą ir motiną, kurie buvo
rimti bendruomenės šulai. Kaip ir
tėvus, ir Danguolę domina viskas,
kas vyksta mūsų bendruomenėje. Ji
buvo mūsų Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė, seniai dainuoja chore. Ji
— pagrindinė altų atrama. Šiuo metu
yra net choro seniūnė.

Motina Antanėlienė kartu su
Gražina Reškevičiene įkūrė lietu-
viškų tautinių šokių grupę „Aušra”,
kuriai šiuo metu vadovauja Danguo-
lė Antanėlytė-Hanson. Paskutiniu
laiku buvo jaučiamas šokėjų trūku-
mas, užtat dabar pasirinkti yra tikrai
iš ko. Danguolė ne tik sugeba va-
dovauti, ji išjudina ir patraukia jau-
nimą, tad šokėjų atsirado daugiau,
negu reikia. Šiuo metu visi ruošia
šokių šventės programą, nori vykti į
Lietuvių tautinių šokių šventę Los
Angeles.

Ne taip seniai įvyko Lietuvos ne-

priklausomybės sukakties minėjimas.
Čia, kaip visada, dainavo choras, va-
dovaujamas Algimanto Totilo. Jis,
pakeitęs repertuarą, pasirodė pui-
kiai. Daugelio nuostabai po ilgokos
pertraukos scenoje išvydome ir jauni-
mo lietuvių tautinių šokių grupę. Jie
sušoko ne vieną šokį ir gana gerai.
Apie mažus nėra ko kalbėti — jie nie-
kada nenustojo šokę. Puikiai jie pa-
sirodė ir šiais metais. Tai vis Dan-
guolės organizacinių sugebėjimų
dėka.

Laimutė sugebėjo perduoti savo
žinias ir patyrimą savo vaikams.
Ypač jos duktė Danguolė stengėsi
viską perimti ir tęsti jos daug metų
trukusį darbą. Tikėkimės, kad ji ne-
pails. Noriu palinkėti jai sėkmės ir
kantrybės darbe ir gyvenime.
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PRISTATYTA KNYGA
„LIETUVOS DIPLOMATIJOS ISTORIJA:

1925-1940 METAI”
Š. m. balandžio 14 d. Lietuvos

ambasadorius Moldovoje Vytautas
Žalys New York lietuvių bendruo-

menei pristatė pirmąjį savo knygos
„Lietuvos diplomatijos istorija: 1925-
1940 metai” tomą. Lietuvos generali-

Iš kairės - Klaipėdos universiteto
rektorius, prof. hab. dr. Vladas
Žulkus, SLA sekretorė Genovaitė
Meiliūnienė, gen. konsulas New
York ambasadorius Jonas Paslaus-
kas, Lietuvos ambasadorius Moldo-
voje dr. Vytautas Žalys, Bostono SLA
43 kuopos pirmininkas Jonas Lin-
certas ir SLA iždininkė Vida Peni-
kienė.

Danguolė Antanėlytė-Hanson

nis konsulas New York ambasadorius
Jonas Paslauskas papasakojo apie
knygos autorių, 1993-1995 metais
dirbusį Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC.

Šios knygos istorija prasidėjo
New York. Parašyti knygą XX a. sep-
tintąjį dešimtmetį buvo sumanęs
Lietuvos diplomatas dr. Albertas Ge-
rutis. Vėliau šią idėją buvo prašoma
įgyvendinti Lietuvos diplomatijos
šefo – Stasio Lozoraičio. Po tėvo mir-
ties sutikimą tęsti darbą prie knygos
buvo davęs ir Stasys Lozoraitis
jaunesnysis. 1994 m. Lietuvos Ne-
priklausomybės fondas pasiūlė šią

knygą rašyti dr. Vytautui Žaliui.
Pirmasis leidinio „Lietuvos diploma-
tijos istorija: 1925-1940 metai” to-
mas pasirodė 2007 metais. Dar šiais
metais bus išleista „Lietuvos diplo-
matijos istorijos” II tomo I knyga,
kiek vėliau – II knyga. Visą projektą
baigs „Lietuvos diplomatijos istorija”
III tomas.

Knygos pristatymas vyko istori-
niame Susivienijimo lietuvių Ameri-
koje pastate, esančiame šalia garsios
New York Madison Square Garden
arenos. Jį surengė viena seniausių
JAV lietuvių organizacijų – Susi-
vienijimas lietuvių Amerikoje (SLA)
kartu su Lietuvos generaliniu kon-
sulatu New York ir Amerikos lietuvių
taryba.

Per knygos pristatymą ambasa-
dorius Vytautas Žalys atsakė į gau-
sius susirinkusiųjų klausimus. Susi-
tikime dalyvavo ir Klaipėdos univer-
siteto rektorius, prof. hab. dr. Vladas
Žulkus.

LR gen. konsulato
New York info

Šių metų liepos 4-6 d. Vokietijoje
pirmą kartą įvyks Europos lietuvių
roko muzikos festivalis „Eurofesti-
valis 2008”, kuris suburs įvairiose
Europos šalyse gyvenančius lietuvių
kilmės muzikantus. „Panorome po
Europą išsibarsčiusius jaunus ir ta-
lentingus menininkus suburti ben-
drai kultūrinei veiklai ir suteikti
jiems galimybes pristatyti savo lietu-
višką kūrybą. Eurofestivalis – tai ne-
pakartojama galimybė scenoje pa-
sirodyti ne tik profesionaliems bei
kūrybiškai subrendusiems atlikė-
jams, gyvenantiems už Lietuvos ribų,
tačiau savo jėgas išbandyti ir jau-
niesiems talentamas”, sakė šios idė-
jos įkvėpėjas, prie Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės įsikūrusio Europos
lietuvių kultūros centro direktorius
Rimas Čuplinskas.

Roko muzikos festivalis vyks
Vokietijoje, lietuviškosios Vasario 16-
osis gimnazijos parke (Hiutenfelde),
kur net tris dienas po atviru dangu-
mi gros, bendraus bei patirtimi dalin-
sis įvairiose Europos šalyse muzikuo-
jantys lietuviai. Vienintelė sąlyga –
atliekami kūriniai turi būti savos
kūrybos, ir, savaime suprantama,
lietuviški.

Festivalis apjungia net keletą
prieš pusę metų įsteigto ELKC veik-
los tikslų: puoselėti lietuvišką kalbą
bei kultūrą, remti ir skatinti naujas,
originalias kūrybines iniciatyvas,
populiarinti bei garsinti Lietuvos
vardą, propaguoti lietuviškąją kul-
tūrą bei skatinti jos plėtrą už Lie-
tuvos ribų. Vienas svarbiausių šio
renginio tikslų – įgyvendinti jaunųjų
Europos lietuvių Nukelta į 5 psl.

Vasarą Vokietijoje
organizuojamas

,,Eurofestivalis 2008”
suburs lietuvių kilmės

muzikantus



Prieš porą mėnesių švenčių pro-
ga mano draugas iš Cambridge, Mass.
John Wronovski surengė keistą paro-
dą, pavadintą ,,Rašytojų teptukas:
rašytojų vizualinis menas” su dau-
giau nei 300 eksponatų. Darbų pa-
vardės buvo ne dailininkų, bet žymių
rašytojų: D. H. Lawrence, Jack Ke-
rouac, Jean Cocteau, Nikolai Gogol,
Jorge Luis Borges, Federico Garcia
Lorca, Feodor Dostojevsky, Charles
Baudelaire ir t. t. Deja, nė vieno lietu-
vio, nors žinojau, kad yra tarp mūsų
rašytojų, kurie iš smalsumo ar kitų
priežasčių mėgo tapyti.

Tarp mūsų Detroite buvo Julius
Kaupas, Chicago — Juozas Kelečius,
Lietuvoj — Romualdas Lankauskas
(buvau jau beveik susitaręs su juo
persiųsti porą drobių, bet dėl jo blo-
gos sveikatos teko atsisakyti), Vytau-
tas Šerys, puikus ir talentingas
skulptorius ir poetas, Algimantas
Stankevičius, nuostabus tapytojas ir
neblogas poetas, dar reikia pridurti P.
R. Vaitekūną, A. Šaltenį ir L. Gu-
tauską. O ką jau besakyti apie Vy-
tautą Kairiūkštį, kurio tekstai, kiek
suprantu, buvo išspausdinti. Turbūt
jeigu rimtai paieškotume, rastume ir
pas Maironį ir Vaižgantą koki škicą.

Tai patvirtina, kad visi menai
reikalauja vienas kito, iš ko ir kilo
tarpdisciplinarinės studijos. E .E.
Cummings, tikras Harvardo padau-
ža, paklausė savęs: ,,Pasakyk man, ar
tavo tapyba netrukdo tavo poezijai?
Atvirkščiai — atsakė jis pats, — jie
mėgsta vienas kitą.” Prieš du šimtus
metų J. W. Goethe tikėjo į tą nepa-
prastą ryšį tarp poezijos ir meno. Tai
yra, meno sintezės.

Tie rašytojai, virtę dailininkais,
nėra retenybė. Renesanso laikais,
Michelangelo rašė sonetus užsilipęs
aukštielninkas Sikstynos koplyčioj. O
kur van Gogh, Cezanne, Delacroix ir
mūsų Čiurlionis, kurio dienoraščiai
dingo, bet liko laiškai ir keletas tek-
stų. Tad dailininkai su plunksna
(dabar sakytume — su laptop) nėra
retas fenomenas, nors kažkaip lieka
nepripažinti.

Apie 50 rašytojų buvo pristatyti
Pierre Menard galerijoj, vienas blo-
kas nuo Harvardo (kas neprisimena
J. L. Borges nepaprastos fikcijos
,,Pierre Menard, Don Kichoto auto-
rius”?), kur prieš pusę metų gražiai
buvo pagerbta a. a. Elena Urbaitytė
(Urbaitis) su pomirtine paroda 2007
m. liepos-rugpjūčio mėn.

Galerijos savininkas John Wro-
novski paprašė manęs gauti porą
lietuvių rašytojų su teptukais, ir,

aišku, man tučtuojau atėjo į galvą,
kad turim tokį dailininką, kuris, at-
virkščiai negu dauguma, buvo pirma
dailininkas ir tik paskui poetas ar
rašytojas — M. K. Čiurlionis. Bet su
Čiurlioniu tai tikra tragedija. Jį kur
nors parodyti yra tokia kančia, tad
daug kas nenori prasidėti. Žinau, kad
Chicagoj yra keletas jo fluorfortų,
kurie būtų labai tikę pailiustruoti šią
parodą, bet, deja, tiesiog buvo neį-
manoma prie tų darbų prieiti. Jie guli
kažkokiam banko seife. Keletą darbų
turėjo V. K. Jonynas, bet jie iškeliavo
į Lietuvą ir atsidūrė privačiose ran-
kose. Ne kartą jo prašiau, kad ati-
duotų juos M. K. Čiurlionio dailės
muziejui Kaune. Iš kito taško gaila,
kad mes jį taip daug vertinam, kad
neleidžiam jam dalyvauti tarptauti-
nėse parodose, tik kaip išimtį. Pas-
kutiniu laiku, tuojau po antrosios Ne-
priklausomybės, nors vieną kartą į
metus Čiurlionis yra išleidžiamas
nepaprastai kelionei ir jau yra apke-
liavęs porą tuzinų kraštų. Paskutinis,
rodos, buvo Danijoj, kur, atrodo,
nesusilaukė didelio dėmesio.

Mane stebina, jog ką bepaliečiu
rašydamas apie literatūrą ar meną,
visados susiduriu su Čiurlioniu ir ne-
išvengiamai matau, kad ir ten jis yra
kažką tokio nuveikęs. Tarp tų visų
dailininkų, tokių kaip H. Ibsenas ar
W. Blake, žiūriu — ir Čiurlionis prita-
mpa su savo bendraamžininkais, jis
niekad neatsilieka, visados žengia
vieną žingsnį į priekį. Taip ir čia, nors
jo literatūra yra minimali, nedaug
parašė ar nedaug išliko, ir nesvarbu,
kad tai yra lenkų kalba, jis eina greta
jų nepasiduodamas.

Čiurlionis dailininkas norėjo būti
ir poetu ir ne kartą bandė rašyti ne-
paprastai gyvom metaforom, labai
sudėtingus ir trumpus tekstus lenkų
kalba, kurie Vytauto Landsbergio
išversti ir suredaguoti jau prieš
dešimt metų išėjo knygos formoje,
nors tų tekstų, kaip jau minėjau, taip
maža (M. K. Čiurlionis, ,,Žodžio kū-
ryba”, Vilnius, Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 1997). Dabar ką tik
išėjo nauja Landsbergio knyga, api-
manti visas, kiek yra parašęs, suda-
ręs ar išvertęs knygas — „Visas Čiur-
lionis” (Vilnius, Versus Aureus, 2008).

Bet istorija turi savo įdomius
labirintus. Prieš pusantrų metų, man
būnant Ispanijoj, viena Ispanijos lei-
dykla pasiteiravo, ar sutikčiau su
Liudu Klemu iš Kolumbijos sudaryti
knygą su Čiurlionio literatūriniais
tekstais, nors 100 psl. išversti į ispa-
nų kalbą. Ką darysi, reikėjo sutikti,
nors labai nemėgstu versti. Texas
universitete ir Vytauto Ddidžiojo uni-
versitete Kaune man teko vesti verti-
mo seminarus, tai daug įdomiau negu
pačiam versti. Nors kartais išeidavo
ir ne taip. Lietuvoj, kai vedžiau verti-
mo seminarą, kiekvienas studentas, o
jų buvo 18, turėjo man išversti po
vieną Borges fikciją. To seminaro
dėka išėjo pirmoji Borges knyga lietu-
vių kalba, nežinau, ar po to išėjo dar
kas nors (J. L. Borges, ,,Fikcijos”, Vil-
nius, Baltos lankos, 2000).

Tarp mūsų tokių dailininkų teks-
tai dar yra retai vertinami, kaip, tar-
kim, V. Vizgirdos paskaitos apie meną
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Rengiasi ,,batka” –
žygis bus

PETRAS KATINAS

Kol bebaigiantis kadenciją ir naujasis „Kremliaus” valdovai Vla-
dimir Putin ir Dmitrij Medvedev tik grūmoja kumščiais, jog įren-
gus Lenkijoje ir Čekijoje amerikiečių priešraketinio ginklo sis-

temas Rusija sutelks galingas savo pajėgas vakariniuose rajonuose, taip
pat raketomis iš Karaliaučiaus anklavo nušluos nuo žemės paviršiaus tas
sistemas iš raketų, neatsilieka ir net viršija juos Baltarusijos „tėtušis”
Aleksandr Grigorjevič Lukašenka. Maskvos imperinio „patriotinio” laik-
raščio „Rosijskaja gazeta” apžvalgininkas Vladislav Vorobjov neslepia sa-
vo džiūgavimo tokiu Minsko „tėtušio” karingumu ir net švelniai priekaiš-
tauja Kremliui rašydamas: „Vašingtono planams dislokuoti priešraketinės
gynybos elementus Lenkijoje ir Čekijoje atsirado stiprus slaviškas atsa-
kas. Ir nuskambėjo jis, deja, ne iš Maskvos, o iš Minsko...” Mat, anot Bal-
tarusijos prezidento, baltarusių kariniai specialistai jau baigė parengti
projektą ir dalyvaus kuriant bendras oro gynybos sistemas ir radioelek-
troninės kovos elementus JAV kaimynystėje, tiksliau, Venesueloje. Prieš
tai pasigyrė ir Baltarusijos armijos generalinio štabo viršininko pavaduo-
tojas Piotr Tichonovski. Jis paaiškino, jog apie tai, kad Rusija iš esmės
turi du adekvataus atkirčio amerikiečiams variantus, daug kalbama
karinių žinovų sluoksniuose. Netgi diskutuojama apie rusiškų priešrake-
tinių sistemų ir pajėgų dislokaciją Kuboje ir Venesueloje. Deja, apgailesta-
vo baltarusių karo „vanagas” Piotr Tichonovski, oficialūs ir aukšti Rusijos
politikai viešai nepalaiko tokios vertingos savo karo specialistų idėjos.
„Visai kitas dalykas – Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka”, –
džiūgauja Maskvos informacinės agentūros ir laikraščiai. Pabrėžiama,
kad A. Lukašenka pagalba ir parama broliškai venesueliečių tautai buvo
prognozuojama ir pareikšta laiku. Beje, dar praėjusiais metais Baltarusija
ir Venesuela pasirašė net kelias karines sutartis milijardui dolerių. Tiesa,
yra pranešimų, kad Minskas pateiks „pažangiam’’ Karakaso režimui ir
amerikiečių kraujo ištroškusiam Venesuelos diktatoriui įvairių klasių gin-
klų už daug didesnę sumą. Kalbama net apie dešimtis milijardų dolerių.
O kur dar daugybė karo specialistų ir žinovų, kurie užplūs ar jau užplū-
do, Venesuelą.

Na, panašiai savo metu taip pat „brolišką” Kubą užplūdo Sovietų
Sąjungos kariškiai. Kokį dabar bendrą antiamerikietišką karinį projektą
vykdo Minskas ir Karakasas, anot vieno Lukašenka administracijos pa-
reigūno, „kol kas paslaptis”. Tačiau kokia gi čia paslaptis, jeigu pats Lu-
kašenka visiems pasigyrė, kad bendras projektas jau įgyvendinamas.
Karakaso režimas išskėstomis rankomis sutiko priimti „brolišką’’ pagal-
bą ir be jokių problemų sutinka užleisti Baltarusijos generolams tiek savo
teritorijos karinėms bazėms, kiek reikės. Galima neabejoti, kad be Mask-
vos ir čia neapsieita. Kol kas Kremliui viešai skelbti ir trimituoti apie to-
kius planus – įkurti savo karines bazes Venesueloje ir atnaujinti anksčiau
paliktas Kuboje – nenaudinga. Bet kam tai daryti, jeigu yra A. Lukašenka
Minske. Beje, vis dažniau pasirodantis užsimaukšlinęs ant galvos gene-
rolo kepurę.

Kaip teigia Baltarusijos valstybinė informacijos agentūra, artimiau-
siu metu į Venesuelą vyksta baltarusių patarėjų ir specialistų grupė. Taip
pat teigiama, jog naują Venesuelos priešlėktuvinę sistemą baltarusiai pil-
nai sukurs per artimiausius penkerius-šešerius metus. Manoma, kad ame-
rikiečiams irgi prireiks tiek pat laiko sukurti savo priešraketinio skydo
sistemas Lenkijoje ir Čekijoje.

Minėtas Baltarusijos armijos generalinio štabo viršininko pavaduoto-
jas Piotr Tichonovski paaiškino, kad iki šiol Venesuela radioelektroninio
karo reikalams naudojo prancūzų ir amerikiečių technines priemones. „Ir
štai atėjo metas, kai Venesuelos prezidentas ir vyriausybė priėmė tvirtą
sprendimą žvelgti į rytus. Tai yra į Rusiją, o galbūt dar ir į Kiniją”, – taip
dėstė Minsko generolas.

Rašytojo teptukas

Už r a š a i i š p r o v i n c i j o s
STASYS GOŠTAUTAS

arba Jonyno laiškai. Tuo tarpu P. Ga-
launė buvo daugiau rašytojas negu
dailininkas, paliko daugiau studijų
apie meną negu paveikslų. Panašiai ir
su Tamošaičio tekstais, nors jie visi
nelaikomi kūryba. Bet kaip ten būtų,
jau laikas kad ir mūsų dailininkų raš-
tai būtų atitinkamai išleisti.

Iš tikrųjų rašytojai dailininkai
nėra jokia išimtis, jų yra tiek daug,
kad stebėtina, jogmes jų iki šiol ne-
pastebėjom. Yra ką tik išėjęs didelis
450 puslapių albumas — Donald
Friedman ,,The Writer’s Brush –
Paintings, Drawings, and Sculpture
by Writers” (Minneapolis, MID-List
Press, 2007), kur su trumpa biografi-
ja ir bibliografija yra sudėti apie 200
rašytojų, ir ne kokių antraeilių, bet
tikrai vertų pasaulio literatūroj, to-

kių kaip, sakykim, Johan W. Goethe,
kurio knygoje apie spalvas yra ste-
bėtinai modernių eksperimentinių
ilustracijų. Dauguma tų rašytojų-
dailininkų ne peržengia mėgėjo sta-
tuso ir jeigu nebūtų pasirašyti žymių
rašytojų, tikrai nepamestume laiko
juos apžiūrėti. Bet yra ir kita medalio
pusė — ta tapyba atskleidžia ir pade-
da suprasti to rašytojo charakterį,
taip kaip Čiurlionio tekstai padeda
suprasti jo tapybą. Ypač įdomūs yra
jo 57 laiškai Sofijai, parašyti lygiai
prieš šimtą metų, 1908 m.

Kodėl dailininkai, ypač simbolis-
tai, tokią svarbą davė žodžiui, sunku
pasakyti, bet nėra jokios abejonės,
kad visi rimtai ieškojo meno sintezės,
ir žodis buvo ta jungtis tarp dailės ir
literatūros.
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SUNNY HILLS, FL

Sunny Hills LB apylinkės lietuviai
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Miestelis gražiu pavadinimu Sun-
ny Hills (Saulėti kalneliai) yra netoli
Panama City miesto. Jame gyvena
keletas šimtų gyventojų, iš jų apie 40
šeimų — lietuvių. Pirmieji lietuviai
pradėjo kurtis šiame Floridos kampe-
lyje apie 1978 metus, daugiausia jų
atvyko iš Čikagos, Detroit, New York.

Sunny Hills LB apylinkė veikia
prie Šv. Teresės katalikų bažnyčios
parapijos. Lietuviai kartu su lenkais
gražiai bendradarbiauja ir dalijasi pa-
talpomis parapijoje. Klebonas Fran-
cis Szczykutowicz yra labai palankus
lietuviams, jau daugiau kaip 35 me-
tus jis dirba šioje parapijoje, tad apy-
linkės lietuviams Mišias laiko gražia,
taisyklinga lietuvių kalba. Man teko
klausytis jo pamokslo, skirto Lietu-
vos Nepriklausomybės šventei pami-
nėti, kurio metu labai gražiai kalbėta
apie lietuvių tautos kelią į Nepri-
klausomybę.

Apsidžiaugiau gavusi pakvietimą
dalyvauti LB Sunny Hills apylinkės
renginyje – Vasario 16-sios Lietuvos
Nepriklausomybės 90 metų minė-
jime. Šiame pušynų apjuostame mies-
telyje sutikau nuostabių žmonių, ku-
rie visą savo gyvenimą atidavė lie-
tuviškai veiklai. Apie juos ir norėčiau
papasakoti.

LB apylinkės pirmininkė
Elena Žebertavičienė

Ji — tas žmogus, kuris sugeba
viską: gražiai dainuoja, vaidina, eiles
skaito, rašo scenarijus, progines eiles
eiliuoja, skaniai valgį gamina. Maloni
moteris gerai sutaria su įvairaus am-
žiaus lietuviais, ji moka pritraukti ir
suburti žmones. Šios apylinkės na-
riai džiaugiasi ir myli savo Elenutę.

Paklausus, kokius dainavimo
mokslus ėjo, Elena išdavė paslaptį,
kad meilė dainai atėjo iš giminės. Jos
teta Elena Bazarienė, žymaus lietu-
vių kompozitoriaus Antano Bazaro
žmona, turėjo daug įtakos Elenos
muzikiniam lavinimui. Augusi Že-
maitijoje, Telšių rajone, kaimo kalvio
ir namų šeimininkės penkių vaikų
šeimoje, ji dažnai turėjo progos sve-
čiuotis pas savo gerąją tetulytę Eleną,
kurios namuose visada skambėdavo
muzika, rinkdavosi žmonės. E. Baza-
rienė buvo įžymių Lietuvos daininin-
kų Saulevičiūtės ir V. Noreikos pir-
moji dainavimo mokytoja. Daina lydi
Eleną visą jos gyvenimą ir dabar jos
sodrus balsas žavi visus įvairių ren-
ginių proga. Dainuoja ji ne tik su
choru, bet ir solines dainas.

Prieš septyniolika metų atvykusi
į JAV ir sutikusi savo antrąją pusę
Vincą Žebertavičių, Elena visa galva
nėrė į Lietuvių Bendruomenės gyve-
nimą. Net Lietuvoje dirbdama pašto
viršininke Vilniaus rajone, šiltnamių
kombinate, ji sugebėjo suburti žmo-
nes saviveiklininkus įvairiems pasi-
rodymams. Tad gyvenimo įgyta patir-
tis labai pravertė ir čia, JAV, puoselė-
jant lietuvišką veiklą. Vinco ir Elenos
Žebertavičių namuose visas šūsnis al-
bumų su nuotraukomis iš teatro
,,Aidas” ir choro ,,Antra jaunystė”
renginių.

E. Žebertavičienė yra viena iš
pirmųjų, subūrusi Detroit lietuvius į
teatro mėgėjų būrį. Garbingoje vieto-
je ant sienos puikuojasi šio teatro

mėgėjų surašytas nuoširdus laiškas,
skirtas Elenai, kurio negaliu nepaci-
tuoti: ,,Mes lenkiame galvas Jūsų ži-
lai sruogelei. Jūsų meilės kupinai šir-
delei. Jūsų neapsakomai energijai ir
neišmatuojamam entuziazmui. Jūs
įsodinote kiekvienam iš mūsų po
daigelį savo teatrinės patirties, įskie-
pijote kiekvienam norą tą teatrą pa-
žinti ir paliesdama kiekvieną mūsų
savo kantrybės ‘lazdele’ pademon-
stravote, kaip visa tai apjuosus lietu-
viška dvasia, gimsta stebuklas vadi-
namas SPEKTAKLIU… Dėkojame
Jums už džiaugsmą ir suteiktą gali-
mybę kitus padaryti laimingais, už
sugebėjimą šimtuose veidų išpaišyti
šypsenas ir šimtuose akių įžiebti
juoko kibirkštėles.”

E. Žebertavičienė džiaugiasi, kad
jai pavyko išjudinti ir Sunny Hills
apylinkės narius, sudaryti stiprią val-
dybą. Vicepirmininkas Algirdas Na-
kas ir jo žmona Julija, iždinininkė
Judita Mamaitytė ir Olga Mamai-
tienė, Albina ir Jonas Vyšniauskai,
Onė Adomaitienė, Alfonsas ir Bronė
Nakai, Algirdas Savickas, Valė Zu-
bavičienė, Julija Čepukienė, Genė Be-
leckienė, Juozas ir Julija Mačiulaičiai
— tai žmonės, į kuriuos Elena visada
gali kreiptis, jie visada padės ruošiant
renginius.

Šventiniame minėjime skaitovas
Elenos vyras Vincas Žebertavičius
deklamavo Bernardo Brazdžionio
,,Lietuvos vardą”. Šios eilės mane
visada jaudina, bet Vinco perskaity-
tos jos man nuskambėjo giliau, jaus-
mingiau. Elena džiaugiasi savo myli-
mo vyro parama ir pagalba puoselė-

jant lietuvišką veiklą.
Šventės metu turėjau progos iš-

girsti nedidelio choro ,,Antra jaunys-
tė” atliekamas dainas. Jų vadovė Ge-
nė Beleckienė sugebėjo paruošti gra-
žų Nepriklausomybės šventei skirtą
koncertą.

Alfonsas Nakas – nepailstantis
visuomenininkas

Šventiniame minėjime buvo pa-
gerbtas Alfonsas Nakas. Jam turėjau
garbės įteikti Padėkos raštą, pasira-
šytą JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninko Vyto Maciūno už nuoširdžią ir
ilgametę lietuvišką veiklą. Su Alfon-
su buvau pažįstama neakivaizdžiai –
iš jo įdomių straipsnių ,,Drauge”, tad
labai džiaugiausi, kad teko laimė
pabendrauti atvykus į Sunny Hills
miestelį. Alfonsas — mielas aukš-
taitis iš Rūdžių kaimo Kamajų vals-
čiaus, Rokiškio rajono. Savo mokslus
pradėjo Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijoje Rokiškyje, 1944 m. baigė Vil-
niaus suaugusių gimnaziją, pasitrau-
kęs į Vokietiją 1946-1947 m. Miun-
chene studijavo teisę. Nuo pat jau-
nystės įsitraukė į aktyvią lietuvišką
veiklą. 1947 m. dirbo akademinio jau-
nimo ,,Šviesos” sambūryje Miunche-
ne, redagavo satyrinius laikraščius.
1949 m. atkeliavo į JAV ir apsigyveno
Detroit, MI. Dirbo ,,Crysler” automo-
bilių dirbtuvėse vyr. braižytoju. Nuo
1948 m. Alfonsas bendradarbiauja
lietuviškoje spaudoje, spausdino eilė-
raščius, prozos vaizdelius. Jis sureda-
gavo 1984 m. vykusios Tautinių šokių
šventės knygą, parašė straipsnių J.

Prunskio redaguotoms enciklopedi-
joms. Aktyvus bendruomenininkas
parašė daugiau nei 5,000 straipsnių
įvairiomis temomis. Ir dabar, nepai-
sydamas savo garbaus amžiaus, pagal
galimybes A. Nakas prisideda prie
lietuviškų renginių, aprašo juos spau-
doje, mielai su žmona Brone ir dukra
Vida juose dalyvauja. Apylinkės žmo-
nės labai myli ir gerbia Alfonsą ir jo
šeimą, laiko pavyzdžiu visiems.

Algirdas Nakas – aktyvus
sportininkas

Negaliu nepaminėti ir dar vieno
svarbaus žmogaus apylinkėje – vice-
pirmininko Algirdas Nako. Tai links-
mo ir sportiško sudėjimo aukštaitis,
Alfonso Nako brolis. 1943-1944 m.
Vilniuje lankė švietimo vadybos kur-
sus kūno kultūros mokytojams pa-
rengti. Pasitraukęs į Vakarus, 1945-
1947 m. Miunchene, Vokietijoje stu-
dijavo veterinarijos mokslus. Kaip ir
dauguma lietuvių 1949 m. atvyko į
JAV ir apsigyveno Detroit. Savo spor-
tinę veiklą pradėjo dar Vokietijoje,
kultivavo kalnų sportą, priklauso
Bavarijos alpinistų sąjungai. Dirbo
Dainavos stovykloje vandens saugos
instruktoriumi, treniravo gelbėtojus,
dalyvavo slidinėjimo varžybose JAV,
Kanadoje. 1998 m. Lietuvoje, Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynėse, laimėjo
bronzos medalį lauko teniso varžy-
bose. Nuo 1985 m. palaiko glaudų ry-
šį su Lietuvos alpinistais. Nuo pat
atvykimo į Sunny Hills apylinkę Al-
girdas uoliai dalyvauja lietuviškoje
veikloje, yra puikus renginių organi-
zatorius ir talkininkas.

Ankstų sekmadienio rytą Kama-
jų valsčiaus vaikinas aprodė man
Sunny Hills apylinkę, supažindino su
jos istorija, aišku, ir su savo gražuole
žmona Julija, kuri mus spėjo ir arba-
ta pavaišinti. Buvo įdomu išgirsti,
kaip jie susipažino. Pasirodo, suvedė
juos parapijos piknikas Toronte. Po
pusantrų pažinties metų pora susi-
tuokė ir štai jau gyvena 57 metus
kartu, džiaugiasi savo vaikais dukra
Rūta, gyvenančia Panama City, sūnu-
mis Algirdu, gyvenančiu Connecticut,
ir Kęstučiu, gyvenančiu Čikagoje.

Julija Pačinskaitė–Čepukienė

Ši moteris labai miela ir nuoširdi,
globoja naujai atvykusius, aktyviai
prisideda Nukelta į 9 psl.

Apylinkės pirmininkė Elena Žeber-
tavičienė.

Julijana Čepukienė.

,,Antros jaunystės” choras. Vinco Žebertavičiaus nuotraukos
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KANADOS KELIAS Î ÕILUVÂ 
Esu visiškai be žodžių, nors šim-

tai jų svaiginančiai sukasi galvoje,
sutikus Šiluvos Marijos paveikslą
prie užrakintų Šiluvos Marijos lauku-
jų, nuskurusių ,,Fire escape” durų
Londone (Kanada). Kai kiti, išskyrus
mane, nė žodeliu spaudoje, viešai per
šiuos dvejus metus neišdrįso pami-
nėti apie vienintelės Šiaurės Ame-
rikoje Marijos vardu pavadintos šven-
tovės — bendruomenės užuovėjos —
mirtiną padėtį (bent tikintis išgirsti,
kad ,,mes su jumis”), išskyrus sekma-
dieniais mus aplankančius Toronto
kunigus, kurie šv. Mišias laiko pa-
kaitalo šventovėje.

Netolimoje ateityje užsibaigianti
šventovė ir tuštinama salė bus su-

naikintos, Londono vyskupijai pasta-
tą parduodant.  Galva svaigsta nuo
neišsakomų minčių!

Sekmadienį, balandžio 13 d.,
Londono lietuvių Romos katalikų
bendruomenė atsisakė Londono Šilu-
vos Marijos šventovės pastatui pri-
mesto vyskupijos ,,taisymo” (pakilu-
sio nuo 50,000 iki 100,000 dol.). Są-
lygos keitėsi nuo 2006 metų kas mė-
nesį, mažai bendraujant su parapi-
jiečiais iš vyskupo ar jo darbuotojų
pusės. Tai tęsėsi dvejus metus!

Tokia apgailėtina, nutildyta Ju-
biliejaus pradžia — ,,KANADOS KE-
LIAIS Į ŠILUVĄ”!

Edmundas Petrauskas
London, ON

ATSIPRAÕAU
Keletą kartų esu rašiusi į

,,Draugą” ir prašiusi redakcijos ne-
skelbti mano pavardės. Iš dalies man
atrodė taip geriau, iš dalies ši „mada”
paimta iš Lietuvos. Ten aš dažnai
matydavau tokias pastabas. Dabar

perskaičiau kai kurių nuomonę apie
tai ir atsiprašau. Kitais kartais taip
nerašysiu.

Rasa Morkevičiūtė
Boston, MA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Kadaise buvęs čikagietis, užau-
gęs ir lankęs mokyklas Čikagoje, bu-
vau tuo laiku įsijungęs į daugumą jau-
nimo organizacijų. Mano tėvai arch.
Jonas ir Jadvyga Mulokai vis kalbė-
davo ir remdavo lietuviškus išeivijos
užmojus, taip pat ir LF. Nors aš pats
tik šiais metais įstojau į Fondą, bet
mano šeima lėšomis ir siela nuo  LF
dalyvavo nuo pat jo įsteigimo. 

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Man savotiškai nesuprantama,
kodėl daugiau mano bendraamžių ko-
legų nedalyvauja lietuviškose organi-
zacijose, tarp jų ir LF. Gal dėl to, kad
Čikagoje jų yra tiek daug, kad jau nu-
sibodo, ar nejaučia, jog jų reikia. Nors
aš Čikagos nepasiilgstu dėl žiemos ir
vasaros, vis tiek šį miestą laikau
savu. Visuomet galvoju, jei aš ten
būčiau, norėčiau būti lietuviškų orga-
nizacijų dalimi. O konkrečiai dėl LF,
šis Fondas yra vienas iš prasmin-
giausių mūsų išeivijos palikimų savo
tautai, ir reikia dėti visas pastangas,
kad Fondas klestėtų ir duotų daug
finansinės jėgos mūsų tautiečiams.
Yra būtina, jog niekas nepamirštų,
jog mes, mūsų tėvai buvome ir esame
išeiviais čia, Amerikoje, ir kad Tė-
vynė, nors tolima, yra arti mūsų
širdies. Mūsų įpėdiniai galės pasinau-
doti mūsų tėvų pastangomis, sutelk-
tais pinigais išlaikyti tą lietuvišką
dvasią. Kad ir toliau būtų rengiamos
tautinių šokių šventės, veiktų litu-
anistinės mokyklos, stovyklos ir t.t. 

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis? Kuo ta patirtis naudin-
ga Fondui? Kuo ji naudinga lie-
tuvių visuomenei?

– Esu architektas. Baigęs Uni-
versity of Urbana (IL), įgijau „minor
in art”. Dirbau su įvairiomis archi-
tektūros firmoms ir su tėvu architek-
tu Jonu Muloku kompanijoje ,,Mulo-
kas & Mulokas Inc.” Dar atsimenu
labai gerai, kai kūrėme Jaunimo
centro fasadą. Sekmadieniais per
šalčius nuvažiuodavom patikrinti
mūrininkų darbus, derindavome
Čiurlionio Vyties spalvas, žiūrėda-
vome, ar per mažai, ar per daug yra
išsikišusios plytos ir t. t. Be to, vi-
sas statybos inžinerinis projektas

(„structure”) yra mano, kaip archi-
tekto, darbas. Taip pat esame laimėję
pirmąją premiją už pastatytą prel. M.
Krupavičiaus paminklą Šv. Kazimie-
ro kapinėse. Esame laimėję pirmąją
premiją pastatydami Wayne State
University lietuviškąjį kambarį ir t. t.
Šiuo metu jau daugiau kaip 30 metų
dirbu kaip „developer” įvairiuose
statybiniuose projektuose South Ca-
lifornia. Pastatėme apie 2,000 gyven-
viečių, butų bei daugiaaukščių pas-
tatų. Kol kas dar nesu pensijoje, nes
yra daug projektų, kurie laukia geres-
nių ekonominių laikų, ypač pirmasis
statomas ant kranto dangoraižis
California (46 aukštų viešbutis su gy-
venamaisiais butais). Suprantu me-
ną, kūrybą, architektūrą, statybą ir
finansinę jėgą. Turiu supratimą, ką
pinigai gali padaryti. Tikiu, tokia
mano patirtis tiktų LF tikslams įgy-
vendinti. 

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo Tarybą?

– Kaip ir minėjau, LF veikla tur-
būt yra viena iš reikšmingiausių mū-
sų išeivijos gyvenime. Turime daug
organizacijų, bet jos dėl suprantamų
ir nesuprantamų priežasčių pamažu
miršta. LF gali veikti amžinai, jei ji
bus gerai prižiūrėta ir pinigai nebus
išbarstyti. 

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

– Nesu pasiruošęs griauti to, kas
buvo ir yra sukurta. Bet reikia tvar-
kytis pagal esamas sąlygas ir visuo-
met žiūrėti, kas bus rytoj. O man tas
rytojus yra svarbiausias. Galbūt ego-
istiškai žiūriu, bet nenorėčiau, kad
mūsų lietuvių — mūsų tėvų, brolių,
draugų darbai ir veikla būtų pamirš-
ti. Dar atsimenu tokias pavardes kaip
Vanagaitis, Simutis, Bačiūnas, Dau-
žvardis, Krupavičius, Olis, Deksnys
Stasys ir daugelį kitų. Klausimas,
kiek iš mūsų, naujųjų lietuvių, atsi-
mins, kad mes čia kadaise buvome.
LF yra vienintelis veiksnys Ameri-
koje, kuris gali palikti kokį nors pa-
veldą. Nenorėčiau, kad LF nueitų
tais pačiais keliais, kaip mano pirmo-
ji šeštadieninė mokykla, Šv. Jurgio
parapija, Lietuvių Auditorija, Šv.
Kryžiaus parapija ir kitas išeivijos
palikimas. 

Pokalbis su kandidatu į LF
tarybą – Rimu Muloku

Švyturio jūrų šaulių kuopos
metinis susirinkimas

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, balandžio 20 d., Šv.
Antano parapijos patalpose įvyko
metinis Švyturio jūrų šaulių kuopos
narių susirinkimas. Jame dalyvavo
25 nariai. Susirinkimą pradėjo kuo-
pos vadas Linas Orentas. Kuopos
vėliavą įnešė garbės narys Jonas
Šostakas. Kapelionas kun. Alfonsas
Babonas sukalbėjo invokaciją. Susi-
kaupimo minute buvo prisiminti ir
pagerbti 2007–2008 m. mirusieji na-
riai – Albinas Andriušaitis ir Juozas
Kinčius.

Sekretorė ir moterų vadė Vida
Orentienė perskaitė praėjusio meti-
nio susirinkimo protokolą, kuris bu-
vo priimtas be pataisų ir patvirtintas
gausiai plojimais.

Vadas Linas Orentas, pradėda-
mas savo pranešimą, padėkojo už
gausų dalyvavimą susirinkime, už
nuolatinę talką, o valdybai – už
sklandų bendradarbiavimą. Vadas
Orentas papasakojo apie planus, pro-
jektus ir darbus. Praeitais metais
pavyko suruošti tik vieną gegužinę,
kuri buvo pelninga. Narys Algirdas
Plečkaitis suorganizavo vaikų skau-
tukų šaudymo užsiėmimą. Rudenį
vyko medžioklės. Praeitą rudenį buvo
pradėtas vesti šaulių tinklalapis.
Svetainė bus baigta įrengti artimiau-
siu laiku. Vadas Orentas pranešė, kad
lankėsi Lietuvoje, kur susipažino su
LSS vadu plk. Juozu Širvinsku, su
šaulių veikla Lietuvoje. Švyturio jūrų
šaulių kuopa kartu su Dariaus ir Gi-
rėno klubu, ramoviečiais ir birutie-
tėmis Šv. Antano parapijoje suorgani-
zavo Klaipėdos krašto atvadavimo,
Sausio 13-osios Vilniaus žudynių,

Kovo 11-osios ir Kariuomenės šven-
tės minėjimus. Praėjusiais metais į
kuopą įstojo 24 nauji nariai, tad iš
viso kuopa turi daugiau nei 80 narių.
Pilėnų stovyklavietėje buvo atnaujin-
tas karšto vandens katilas. Visi virtu-
vės vamzdžiai buvo pakeisti, senas
medis nupjautas, kelias įvažiuoti į
stovyklą sutvarkytas, krūmai, kurie
kliudė automobiliams, apkarpyti, o
malkos paruoštos laužams.

Vado pavaduotojas Mykolas Aba-
rius padėkojo visiems už dalyvavimą
ir bendradarbiavimą visuose šaulių
suruoštuose paminėjimuose. Jis pa-
pasakojo apie kuopų ir rinktinių dar-
bą. Taip pat pranešė, kad garbės narė
ir buvusi moterų vadė Ona Mikuls-
kienė, sulaukusi 103 metų amžiaus,
apleido mus.

Kiti valdybos nariai perskaitė sa-
vo pranešimus. Bus įsteigtas specia-
lus remonto fondas, skirtas padėti su-
rinkti lėšų sutvarkyti virtuvės stogą.
Po gegužinės numatoma pataisyti tas
vietas, per kurias bėga vanduo.

Moterų vadė Vida Orentienė pra-
nešė, kad gegužinė buvo pelninga. Ji
dėkojo moterims už talką, pabrėžė,
kad visuomet reikia pagalbos, tad
kvietė neatsisakyti, atvažiuoti ir pri-
sidėti prie įvairių darbų. Iždininkas
Mykolas Abarius jaunasis pateikė
duomenis apie kuopos iždą. Vyko dis-
kusijos apie Pilėnų stovyklos priežiū-
rą ir ateitį. Buvo pranešta, kad Pilė-
nų stovyklavietės atidarymas vasaros
sezonui įvyks sekmadienį, birželio 1 d.

Sąskrydis pabaigtas sugiedant
Tautos himną. Po susirinkimo vyko
narių ir svečių pabendravimas, vaiši-
nantis sesės Vidos Orentienės pa-
ruoštomis vaišėmis.

Atkelta iš 2 psl. sugebėjimą ir
norą būti ne tik pasyviais kultūros
vartotojais, tačiau ir patiems ją kurti
ir tapti svarbia jos dalimi” sakė
ELKC direktorius.

„Eurofestivalis 2008” – neko-
mercinis renginys, todėl dalyvavimo
sąlygos itin palankios. Norintiems
dalyvauti renginyje tereikės sumo-
kėti vienkartinį dalyvio mokestį,
kuris padengia nakvynės išlaidas bei
suteikia teisę mėgautis lietuviškos
muzikos garsų kupina savaitgalio
programa. Už simbolišką kainą bus
siūloma užsisakyti pusryčius bei įsi-
gyti vietoje gaminamo maisto ir
gėrimų.

Šiuo metu vyksta įvairūs paren-
giamieji festivalio darbai, kuriuose

pagrindiniam renginio organizatoriui
ELKC įvairiapusiškai talkina Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjunga, Vokieti-
jos lietuvių jaunimo sąjunga bei Vo-
kietijos Lietuvių Bendruomenė. 

Plačiau apie festivalį skaitykite
svetainėje www.eurofestivalis.org 

Europos lietuvių kultūros 
centro info

VOKIETIJA

,,Eurofestivalis 2008” 
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Lietuvoje populiarùs  JAV filmai

Lietuvos jaunimas linkês smurtauti 

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Remdamasi atlikta studija, Didžio-
sios Britanijos policija skelbia: šalį
užplūdusi imigrantų iš Rytų Europos
banga neturi nieko bendra su nusi-
kaltimų skaičiumi. Nepaisant laik-
raščių antraščių, siejančių naujuosius
imigrantus – dažniausiai lenkus, ru-
munus ir bulgarus – su nusikalti-
mais, tiek imigrantų, tiek vietos gy-
ventojų prasižengimai skiriasi ne-
daug.

Britų policijos analizė paneigia
vyraujančią nuomonę, kad per milijo-
ną atvykėlių iš ES naujųjų šalių pa-
daugino nusikaltimų. Vienas šaltinių,
gerai susipažinęs su studija, teigė:
,,Bet kuris nusikaltimų skaičiaus pa-
kilimas siejamas su asmenų, atvyku-
sių iš minėtų bendruomenių, skaičiu-

mi. Žmonės teigia, kad būtent dėl šio
antplūdžio padaugėjo ir nusikaltimų.
Tačiau minėtas 1 mln. atvykėlių prie
to neprisideda, nes nusikalstamumas
Didžiojoje Britanijoje ženkliai suma-
žėjo”. Anglijoje nusikaltimų skaičius
per praėjusius metus sumažėjo 9
proc.

Studijoje taip pat pažymima, kad
imigracija iš Rytų Europos į Didžiąją
Britaniją skiriasi nuo ankstesnių, nes
ši buvo kur kas spartesnė. Pastebi-
ma, kad naujieji migrantai labiau lin-
kę įvykdyti tam tikrus nusikaltimus:
lenkai nevengia vairuoti išgėrę, o
centriniame Londone kylančios prob-
lemos siejamos su rumunais, kurie
smulkioms vagystėms įvykdyti išnau-
doja vaikus.

Britû policija neigia gandus apie 
imigrantû� nusikalstamumâ�  

Lietuvos turizmo informacijos centras (TIC) Romoje.

Vilnius, balandžio 22 d. (Lietu-
viams.com) – Balandžio 22 dieną
atidarytas Lietuvos turizmo informa-
cijos centras (TIC) Romoje. Šiuolai-
kiškai įrengtas TIC biuras įsikūręs
pačiame Italijos sostinės centre, ne-
toli Vatikano, Sant. Angelo pilies ir
žymiosios Ispanijos aikštės, XVIII a.
statytame pastate. 

TIC Romoje oficialiai atidaręs
ūkio ministras Vytas Navickas sako,
kad šio centro įsteigimas – svarbus
žingsnis glaudesnio šalių bendradar-
biavimo linkme. „Italija tampa vis
svarbesne Lietuvos turizmo rinka – į
mūsų šalį kasmet atvyksta vis dau-
giau Italijos turistų. Neabejoju, kad
šio centro įsteigimas bus naudingas
abiejų šalių turizmui ir dar labiau
paskatins turistų srautus, teikdamas
naudingą informaciją apie mūsų šalį
bei turizmo galimybes”, – sako minis-
tras.

Kol vyko turizmo informacijos
centro steigimo darbai, Lietuva Itali-
joje jau įgyvendino rinkodaros projek-
tus, buvo aktyviai sudaroma Italijos
žiniasklaidos bei turizmo verslo duo-
menų bazė. TIC vadovė Kristina Šar-
kytė šiemet pristatė Lietuvos turiz-
mo galimybes jau keturiose tarptau-
tinės turizmo parodose. Šių parodų
metu Lietuva kaip atostogų šalis pris-
tatyta visiems Italijos regionų turiz-
mo skyriams, žiniasklaidai bei turiz-

mo organizatoriams. Italų žiniasklai-
da parodė išties didelį susidomėjimą
Lietuva: reportažus apie mūsų šalies
turizmo potencialą transliavo „Sky”,
„Canale Italia” bei „Elite” televizijų
kanalai.

Daugelis Italijos kelionių agen-
tūrų jau pareiškė norą tiesiogiai ben-
dradarbiauti su Lietuvos turizmo
verslo atstovais. Centro vadovė K.
Šarkytė planuoja dirbti su šalies ži-
niasklaida, turizmo organizatoriais,
įvairiomis įstaigomis. 

Lietuvos turizmo informacijos
centras Romoje – tai jau aštuntasis
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos įsteigtas Lie-
tuvos turizmo centras užsienio šalyje.
Šiuo metu kitose šalyse veikia dar 7
turizmo centrai: Baltijos šalių TIC
Berlyne (Vokietija), Lietuvos TIC
Maskvoje (Rusija), Helsinkyje (Suo-
mija), Varšuvoje (Lenkija), Barselo-
noje (Ispanija), Londone (D. Britani-
ja) ir Paryžiuje (Prancūzija). 

Statistika rodo, kad tose šalyse,
kuriose veikia Lietuvos turizmo in-
formacijos centrai, Lietuva tampa vis
geriau žinoma, tuo pačiu auga ir
tristų srautai. 2007 m. į mūsų šalį at-
vykstančių turistų skaičius, lyginant
2006 m., padidėjo ypač iš Rusijos,
Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos ir
Suomijos.  

Romoje atidarytas Lietuvos 
turizmo centras

Siùloma steigti Panevèžio
ir Šiauliû� dvimiestî�

Vilnius, balandžio 23 d. (BNS) –
Lietuvos jaunimas yra linkęs smur-
tauti – pykčio ir smurto taikiniu tam-
pa net ir kitaip besirengiantys asme-
nys ar esantys iš kitos mokyklos,
miesto ar kaimo. Tai spaudos konfe-
rencijoje sakė policijos generalinio ko-
misaro pavaduotojas Kęstutis Tubis.

Kaip pavyzdį jis nurodė Grigiš-
kių jaunimo mėginimą sumušti sta-
dione Lentvario jaunimą bei Biržų
rajono jaunuolių žygį į kaimyninę
Latviją.

Balandžio pradžioje apie 20 girtų
Lietuvos jaunuolių savaitgalį po dis-
kotekos nusiaubė Latvijos pasienio
miestelį Skaistkalnę, į kurią jie atkly-
do iš Lietuvos pasienio Germaniškio
kaimo. Chuliganai miestelyje sunio-
kojo telefono būdelę, daužė pastatų
langus, gadino kelio ženklus.

Norėdama sustabdyti jaunuolių
smurtą, policija vykdys bendrus pro-
jektus su Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentu bei Lygių galimy-
bių kontrolieriaus įstaiga. Nuo smur-
to jaunimą bus bandoma nukreipti
kita, teigiama linkme.

K. Tubio teigimu, jaunimo elge-
siu derėtų susirūpinti visoms ugdymo

įstaigoms – ir mokykloms, ir kolegi-
joms, ir universitetams, nes smurtas
jau tapo šių ugdymo įstaigų jaunuolių
išraiškos forma. Pastarųjų mokyklų
auklėtiniai taip pat neretai sulaikomi
dėl smurto atvejų ir kitų pažeidimų.

Šiemet įtarus nužudymais sulai-
kyta 10 nepilnamečių. Nepilnamečiai
tampa ir žudikų aukomis – šiemet
nužudyti 4 nepilnamečiai. Visoje ša-
lyje buvo nužudyti 73 gyventojai – 9
daugiau nei pernai tuo pat metu. Pa-
gal policijos statistiką, žudikų auko-
mis dažniausia tampa 15-21 metų
jaunimas.

Iš 78 šiemet sulaikytų įtariamųjų
nužudymais didelė dalis yra iki 25
metų amžiaus. Dauguma įtariamųjų
turi tik pradinį ar pagrindinį, arba
profesinį išsilavinimą. Tik 25 sulai-
kytieji yra vidurinio išsilavinimo.

Nors šiemet nusikaltimų Lietu-
voje užregistruota 509 – mažiau maž-
daug 2,5 proc., nei pernai, K. Tubis
ragina gyventojus pranešti apie visus
nusikaltimus, net jei pasekmės buvo
nesunkios. Ypač prašoma pranešti
apie visus nusikaltimus viešosiose
vietose.

Vilnius, balandžio 22 d. (Balsas.
lt) – JAV kūrėjų filmai Lietuvos kino
teatrams per penkiolika pastarųjų
metų atnešė beveik tris ketvirtada-
lius visų už filmų rodymą gautų pa-
jamų. Į daugiausiai pajamų uždirbu-
sių filmų penketuką taip pat pateko
ir Lietuvos autorių darbai. Tai rodo
Lietuvos kino platintojų asociacijos
1993–2007 metų duomenys.

JAV filmų minimu laikotarpiu
atėjo pasižiūrėti 13,82 mln. Lietuvos
gyventojų, o Holivudo produkcija ki-
no teatrams atnešė 72,5 proc. visų
per 15 už filmų rodymą gautų paja-
mų, arba 127,68 mln. litų. Iš viso
1993–2007 metais Lietuvos kino teat-
rų repertuare buvo pristatyta 930
JAV juostų.

Didžiosios Britanijos kūrėjų dar-

bai pagal Lietuvos kino teatrams at-
neštas pajamas gerokai atsiliko nuo
holivudinių filmų – per 15 metų 117
parodytų šios šalies filmų pritraukė
1,93 mln. žiūrovų, už bilietus iš viso
sumokėjusių 18,57 mln. litų.

Trečioje vietoje liko Prancūzijos
filmai, kuriuos 1993–2007 metais
Lietuvoje pamatė beveik 914 tūkst.
žmonių, į kino teatrų kasas su-
mokėjusių 8,86 mln. litų. Iš viso buvo
parodyta 110 Prancūzijos juostų.

Į sėkmingiausiai šalyje pasiro-
džiusių filmų penketuką taip pat pa-
teko Rusijos ir Lietuvos filmai – per
15 metų kino teatrams jie atnešė ati-
tinkamai 6,33 mln. litų ir 2,72 mln.
litų, o juos pažiūrėjo 551 tūkst. bei
286 tūkst. žmonių. 

Vilnius, balandžio  22 d. (ELTA)
– Siūloma steigti Panevėžio ir Šiaulių
dvimiestį. Toks sumanymas Šiaulių
apskrities siūlymu aptarta Panevėžio
apskrityje. Pasitarime dalyvavusio
Panevėžio miesto mero pavaduotojo
Petro Luomano nuomone, norint įgy-
vendinti tokį sumanymą, pirmiausia
jį aptarti privalėtų Panevėžio ir Šiau-
lių savivaldybės.

Pradėti įgyvendinti tokį suma-
nymą reikėtų nuo bendradarbiavimo
tarp dvimiesčio centrų – Panevėžio ir
Šiaulių savivaldybių. ,,Reikėtų aptar-
ti galimas veiklos sritis, kurioms įgy-
vendinti būtinas finansavimas. Abi
savivaldybės bendradarbiauti galėtų
susisiekimo, ekonomikos ir turizmo
plėtojimo srityse. Beje, dvimiesčio
mintis nėra nauja. Tokį sumanymą
norėjo įgyvendinti Kauno ir Vilniaus
savivaldybės”, – sakė mero pavaduo-
tojas.

Toliau tartis numatyta Šiauliuo-
se. Tačiau jau priimta vieninga nuo-
monė – valdžios įstaigos negali priim-
ti sprendimo steigti dvimiestį be  tari-
mosi su visuomene.

Panevėžio apskrities viršininkės
Gemos Umbrasienės nuomone, rei-
kėtų kuo skubiau pradėti aktyvias
konsultacijas su verslo, mokslo atsto-
vais, plačiąja visuomene pasirašyti
ketinimų protokolą.

Prieš penkerius metus apie dvi-
miestį kalbėjo buvę Vilniaus ir Kauno
merai Artūras Zuokas bei Arvydas
Garbaravičius, tačiau per šį laiką di-
džiausi šalies miestai nesuartėjo nė
per kilometrą. Vienas prie kito mies-
tai artėjo tik dokumentuose ir kuria-
muose planuose. Nors kelerius metus
abiejų miestų merai tryško optimiz-
mu ir pabrėžė dvimiesčio svarbą Lie-
tuvai, projektas nebuvo įgyvendintas.
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roliuoja ,,Tamil–Ilamo” išvadavimo
,,tigrai” (TIIT). Partizanai neteko 52
savo kovotojų, sakė atstovas. Sukilė-
liai savo skaičių kol kas nepaskelbė.

TEHERANAS
Iranas yra pasirengęs diskutuoti

apie savo branduolinį projektą su bet
kuria valstybe, bet nepasiduos tarp-
tautiniam spaudimui sustabdyti
branduolinę veiklą, trečiadienį sakė
iraniečių prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad. Anksčiau jis atmetė bet
kokių derybų su Vakarais dėl Irano
branduolinės programos galimybę ir
sakė, kad Iranas šį klausimą aptari-
nės tik su Jungtinių Tautų (JT) Tar-
ptautine atominės energetikos agen-
tūra (TATENA). Teheranas tvirtina,
jog jo branduolinės programos tikslas
yra vien elektros energijos gamyba –
tam, kad ši ketvirtoji pagal naftos ek-
sportą pasaulio valstybė galėtų par-
duoti daugiau savo naftos ir dujų. Te-
heranui nepavyko tuo įtikinti Vaka-
rų, kurie jį kaltina bandymais slapta
pasigaminti atominių bombų.

NEW YORK
New York suimtas JAV pilietis,

įtariamas teikęs Izraeliui žinių apie
slaptas Amerikos karines technolo-
gijas. New York teisingumo departa-
mentas pranešė, kad Benami Ka-
dish, tardytojų duomenimis, nuo
1980 iki 1985 m. Izraelio konsulatui
perdavinėjo dokumentus, susijusius
su branduoliniu ginklu, naikintuvais
ir raketomis. Tais metais vyriškis
dirbo inžinieriumi Amerikos ginkluo-
tės tyrimo centre.

KANBERA
Beijing olimpiados ugnis sustip-

rinto saugumo sąlygomis  nešama
Australijos sostinės Kanberos gatvė-
mis. Ugnis, kurią lydi protestai prieš
olimpiados šeimininkės Kinijos veik-
smus Tibeto atžvilgiu, iš Džakartos į
kariškių oro uostą buvo atskraidinta
užsakytu ,,Air China” lėktuvu. Iš lėk-
tuvo ją išnešė kinų pareigūnai, o ant
tūpimo tako ją pasveikino aborigenų
vadovai. Kanberoje tose vietose, kur
nešama olimpiados ugnis, įrengtos
užtvaros.

BERLYNAS
Vokietijos policija trečiadienį su-

rengė patikrinimus tose vietose, su
kuriomis buvo susiję įtariami 9 isla-
mistai, kaltinami ekstremistinės me-
džiagos platinimu bei kovotojų
telkimu džihadui užsienyje. Apie 130
policininkų per kratas 16 namų, lei-
dyklų ir kultūros organizacijų įvai-
riose šalies vietose paėmė įvairios
medžiagos. Minėtas devynetas, nuo
25 iki 47 metų amžiaus, yra Vokieti-
jos piliečiai, bet daugiausia kilę iš už-
sienio. Jie kaltinami agitavę Noi Ul-
mo mieste nuo 2005 m. rugsėjo vei-
kiančios kultūros organizacijos
,,Multi–Kultur–Haus” lankytojus,
musulmonus ir ne musulmonus, pe-
reiti į radikalųjį islamo tikėjimą. Jie
taip pat kaltinami priklausymu nu-
sikalstamai organizacijai.

KATMANDU
Nepalo maoistai trečiadienį po

istorinių rinkimų, kurių galutiniai
rezultatai bus paskelbti netrukus,
siekia sudaryti koalicinę vyriausybę
su varžovais. ,,Nėra abejonių, kad
mes vadovausime vyriausybei, bet
norime, kad kitos partijos prisidėtų
prie mūsų vyriausybėje”, – sakė ma-
oistų aukšto rango vadovas Dinanath
Sharma. Maoistai aiškiai pirmauja
šiuose rinkimuose į 601 vietos asam-
blėją, kurios pirmasis darbas bus at-
sisakyti 240 metų valdžiusios mo-
narchijos. Maoistai gavo maždaug 30
proc. balsų ir užsitikrins dar 100
vietų. Likusias 26 vietas paskirstys
naujoji vyriausybė.

KOLOMBAS
Šri Lankos saugumo pajėgoms

trečiadienį pradėjus naują puolimą
prieš tamilų ,,tigrų” sukilėlius, žuvo
mažiausiai 90 sukilėlių ir kareivių, o
dar šimtai žmonių buvo sužeisti, pra-
nešė Gynybos ministerija. Pasak mi-
nisterijos atstovo, žuvo 38 kariai, o
dar 84 buvo sunkiai sužeisti. Pajėgos
bandė įsiveržti į teritoriją šiaurinia-
me Džafnos pusiasalyje, kurią kont-

Maskva, balandžio 23 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Paliekantis vietą po
dviejų laikotarpių iš eilės Rusijos pre-
zidentas Vladimir Putin padėkojo
prieš metus mirusiam savo pirmtakui
Boris Jelcin už pagalbą kuriant ne-
priklausomą ir laisvą valstybę ant
SSRS griuvėsių.

V. Putin, kurį kritikai kaltina at-
sitraukimu nuo laisvės ir demokrati-
jos principų, dalyvavo iškilmėse, skir-
tose pirmojo Rusijos prezidento mir-
ties metinėms. B. Jelcin mirė, būda-
mas 76 metų, sustojus širdžiai.

Rusijos televizija rodė reportažą
iš Novodevičės kapinių Maskvoje, kur
susirinko B. Jelcin giminaičiai ir ar-
timieji, išrinktas Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev – kurio inaugura-
cija paskirta gegužės 7 d. – ir aukštas
pareigas užimantys pareigūnai.

Ceremonija prasidėjo pirmuoju
nepriklausomos Rusijos himnu, kurį
sukūrė Michail Glinka. Tačiau po
įžanginių akordų karinis orkestras
trumpam nutilo ir užgrojo dabartinį
himną – buvusį SSRS himną, kurį pa-
siūlė V. Putin prezidentavimo pra-
džioje, su pakeistu tekstu.

Antrasis prezidentas pasakė kal-
bą šalia kapo, kur pastatytas pamink-
las – akmeninė Rusijos trispalvės
skulptūra. ,,Jo antkapį pagrįstai den-
gia trispalvė Rusijos valstybinė vė-
liava, Rusijos nacionalinė vėliava, ku-
rią sugrąžino būtent jis, Boris Niko-
lajevič Jelcin, mūsų istorijai, mūsų

šaliai po daugelio dešimtmečių”, –
sakė V. Putin. Jis pavadino šią vėliavą
liaudies iškentėtų demokratinių sie-
kių simboliu.

Praradęs populiarumą antrosios
valdymo kadencijos pabaigoje B. Jel-
cin vienintelis iš pirmtakų Kremliuje
savo noru atsisakė įgaliojimų 1999
m., pasiūlydamas išrinkti prezidentu
specialiųjų tarnybų karininką V. Pu-
tin. Per parlamento ir prezidento rin-
kimų kampaniją V. Putin B. Jelcin
valdymą griežtai kritikavo ir lygino
su juo savo prezidentavimo laimėji-
mus.

Novodevičės kapinėse 55-erių
metų valstybės vadovas pagarbiai at-
siliepė apie praėjusį laikotarpį, saky-
damas, kad ,,audringas dešimtasis
dešimtmetis” buvo veržlių permainų
ir drąsių, neeilinių žmonių, tokių,
kaip B. Jelcin, laikas”. 

,,Šiandien visi mes gyvename at-
viroje ir savarankiškoje šalyje, kuri
eina į priekį visiškai pagal Rusijos
Konstitucijos dvasią ir raidę. Ir pre-
zidento valdžia Rusijoje visada bus
Pagrindinio įstatymo, piliečių teisių
garantas”, – sakė V. Putin, kuris ke-
tina vadovauti vyriausybei, kai pre-
zidentu bus D. Medvedev. Kaip dirbs
abu vadovai poroje, kelia klausimus
politikai ir specialistai.

D. Medvedev ir V. Putin atėjo į
kapines petys į petį ir drauge padėjo
prie paminklo vienodas gėlių puokš-
tes.

JAVAZIJA

Prancùzija suteikè politinî
prieglobstî I. Okruaõvili

Tbilisis, balandžio 23 d.
(AFP–BNS) – Prancūzija suteikė po-
litinį prieglobstį buvusiam Gruzijos
gynybos ministrui Iraklij Okruašvili,
trečiadienį pranešė jo advokatė Eka
Beselija. Pasak jos, klausimas dėl po-
litinio prieglobsčio suteikimo buvo
nagrinėjamas lygiagrečiai su Pary-
žiaus teisme nagrinėjama byla dėl I.
Okruašvili išsiuntimo į Gruziją. ,,Ma-
nau, kad suteikus Okruašvili politinį
prieglobstį, teismo procesas dėl jo iš-
davimo, paskirtas birželio 11 d., gali
jau neįvykti”, – sakė E. Beselija. 

Gruzijos valdžia 2007 m. rugsėjį
iškėlė baudžiamąją bylą I. Okruašvili,
kai jis įsteigė opozicinę politinę par-
tiją ir pateikė viešų kaltinimų prezi-
dentui Michail Saakašvili. Gruzijos

generalinė prokuratūra apkaltino I.
Okruašvili prievartavimu duoti kyšį,
korupcija, aplaidžiu požiūriu į tarny-
bą ir savanaudišku naudojimusi tar-
nyba. Po sulaikymo Tbilisyje buvęs
ministras viešai atsisakė savo anks-
tesnių pareiškimų, buvo paleistas už
užstatą ir išvažiavo į Vokietiją.

2007 m. lapkritį I. Okruašvili bu-
vo sulaikytas Vokietijoje, po to per-
duotas Prancūzijai, nes šios šalies
ambasadoje Tbilisyje jis gavo Šenge-
no vizą. Sausio pabaigoje politikas
buvo paleistas pagal laidavimą ir da-
bar yra vienoje gruzinų šeimų, gyve-
nančių Paryžiuje. Prieš kelias savaites
Tbilisio miesto teismas nuteisė I. Ok-
ruašvili 11 metų laisvės atėmimu už
akių.

Buvęs Rusijos prezidentas B. Jelcin (kairėje) ir kadenciją baigiantis V. Putin susi-
tikimo metu Kremliuje 2000 m.                                                         Reuters nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

AUSTRALIJA

EUROPAIšeinantis Rusijos prezidentas
padèkojo išèjusiajam

ARTIMIEJI RYTAI
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Pavojingos kelionės pradžiaPavojingos kelionės pradžia
Vytenis pabudo pailsėjęs ir alka-

nas. Vakarykštė kelionė į mišką atro-
dė lyg nemalonus sapnas, kurį vis
dėlto labai gerai prisiminė.

– Mama, aš norėčiau su tavim
viena pasikalbėti, – tarė nutaikęs
progą, kai aplinkui nebuvo mer-
gaičių.

Ji pakilo ir uždarė duris, žinoda-
ma, kad tada niekas nesimaišys. Už-
darytos durys buvo šeimos ženklas:
kas nors nori pabūti vienas, netruk-
domas. Šį ženklą gerbė net dvynukės.

– Ką norėjai pasakyti? – paklausė
motina, prisėdusi ant žemos kėdutės
prie sofos.

– Ar jau žinoma, kas tie pūkai?
– Dar ne. Šį rytą girdėjau prane-

šimą, kad mokslininkai vis negali nu-
statyti, iš kur pūkai atsirado, kam jie
priklauso. Atrodo, kad pasaulis susi-
dūrė su visai nežinomu, nepažįstamu
dalyku. Sako, angelų sniegas nebe-
plinta, bet užėmė maždaug 350 kvad-
ratinių mylių plotą. Tai dar nebūtų
labai blogai, bet jau kitose penkiose
Amerikos vietovėse pradėjo kristi.
Jeigu ir tie taip išsiplės, jeigu dar
naujose vietose atsiras, tai bus didelė
tragedija.

– O kaip kitur, kitose valstybėse?
– Visur panašiai. Kai parodė že-

mėlapį, tai labai daug apleistų vietų.
Buvo pradėta spėlioti, kad pūkai yra
koks baisus slaptas rusų ginklas, bet
ir Rusijoje angelų sniegas krinta. Vie-
nas ruožas siekia pačią Maskvą, – pa-
sakojo motina ir staiga paklausė: –
Ko tu vakar ieškojai miške? Ką radai?

Berniuko rankos virpėjo taip
smarkiai, kad pienas iš stiklinės lais-
tėsi. Jis pastatė stiklinę ant stalo ir
nusišluostė lūpas ranka.

– Aš žinau, iš kur pūkai kyla. Ne-
sakau, kad viso pasaulio, bet tik
mūsų apylinkės.

Moteris tylėjo žiūrėdama į jo vei-
dą. Vytenis sukosėjo ir perbraukė
plaukus pirštais. Tada atsikvėpė ir
tęsė toliau:

– Aš stebėjau angelų sniego skri-
dimą ir maždaug nustačiau jo kryptį.
Paskui pradėjau galvoti apie ežeriuką
miške ir kelmą, prie kurio pradėjo
tau galva svaigti. Prisimeni? Tu man
aną rytą ant akmens apie tai pasako-
jai. Nežinau nė pats, kodėl užėjo toks
nenugalimas noras ten nueiti. lr
radau. Mama, tikrai pūkai prasideda
iš to kelmo!

– Kaip galima tikėti, kad iš vieno
supuvusio kelmo išsivertė tiek daug
keistų pūkų, kad palaidojo didžiau-
sius žemės plotus po storu sluoksniu.
Tai jau per drąsus tvirtinimas! Tave
turbūt tas pasivaikščiojimas paveikė
ir dabar nesąmones šneki.

– Aš viską papasakosiu, tada ga-
lėsi atsakyti: tiki ar netiki. Tik turėk
kantrybės, mamyte.

– Gerai, prižadu išklausyti neper-
traukdama.

Jis ėmė skubiai pasakoti, vis bijo-
damas, kad ji nepakiltų ir nenueitų.
Visas dalykas tikrai atrodė labai keis-
tas. Jis pats nenorėtų tikėti, jeigu kas
tokią istoriją papasakotų. Tačiau
mama sėdėjo ramiai ir susikaupusi
klausėsi. Kai pabaigęs nutilo, gerą
valandėlę ji neištarė nė žodžio.

– Reikia pranešti, – pagaliau pa-
sakė. – Tai labai svarbu.

– Tu tiki manimi? – nudžiugo jis.
– Kodėl turėčiau netikėti? Kvai-

los pasakos dabar netinka. Be to, tu
nepratęs meluoti.

– Gaila, kad negalėjau išimti to
daikto iš kelmo. Nesvarbu. Galėsiu tą
vietą lengvai atrasti, jeigu reikės.
Koks tas telefono numeris? Rugilė
buvo užrašiusi. Mėginsiu paskambin-
ti į miestelį ir viską papasakoti. Turės
manimi patikėti.

– Telefonas neveikia, – tyliai pa-
sakė motina. – Jau nuo vakar vakaro
neturime. Turbūt laidus nutraukė
angelų sniegas. Nėra jokių priemonių
miesteliui pasiekti.

– Yra, – ramiai pareiškė sūnus.
– O kas?
– Mano kojos.
– Visai nė negalvok! – sušuko ji

nesusivaldžiusi. – Penkiolika mylių
per tokius laukus? Kelių nematyti.
Paklystum arba įkristum į duobę.
Pagalvok, kas atsitiktų, jeigu pūkai
užsiverstų tau virš galvos.

– Pranešti reikia, – užsispyręs
pakartojo Vytenis.

– Tada eisiu aš pati.
– Ne, ne, jokiu būdu! Aš negaliu

su jomis vienas pasilikti. Mama man
nieko neatsitiks kelionėje. Esu stip-
rus. Pasiimsiu kompasą. Namus ir
medžius vis dar galima atpažinti.
Pakelėse yra telefono stulpai. Pagal
juos nenuklysiu nuo kelio.

– Ar tavim patikės? Ką reiškia
keturiolikmečio pasakos, kai moksli-
ninkai nieko neišsigalvoja? Išvys tave

neišklausę, jeigu ir pavyktų iki mies-
telio nuklampoti.

– Tu manim tikėjai...
– Aš tavo mama, – nusijuokė ji. –

Aš tave pažįstu.
– Turiu daug nuotraukų. Laimė,

kad fotoaparatą laikiau marškinių
kišenėje, tai nesušlapo. Aš mokėsiu
įtikinti. Prašysiu bent išklausyti,
kaip ir tu išklausei. Iš tikrųjų, mama,
kas ryžtųsi eiti penkiolika mylių
tokiomis sąlygomis, jeigu nebūtų
labai svarbu!

– Su tavimi neįmanoma ginčytis.
Na, gerai. Žinau, kad darau baisią
klaidą, tave išleisdama...

– Ačiū, mama. Nereikia nė minu-
tės gaišti. Paieškok man ką gerti ir
užkąsti kelionėje. Nemanyk, kad ne-
bijau. Net plaukai šiaušiasi, kai pa-
galvoju apie kelionę.

– Aš nežinau, ką tau sakyti. Pats
žinau, kad reikia atsargumo. Pirma
gerai pagalvok, o tik paskui daryk.
Tegul Dievas tave lydi...

– Mama, aš taip pat norėčiau pa-
sakyti: nesirūpink, bet tu vis tiek rū-
pinsiesi ar ne? Jūs taip pat būkite at-
sargios. Užsirakinkit duris. Aš kartą
skaičiau, kad žmonės baisaus pavo-
jaus metu buvo labai sužvėrėję, jie
skriaudė silpnesniuosius ir buvo
labai blogi, nors ir patiems grėsė
pavojus. Žinoma, taip buvo parašyta
knygoje.

Motina nejučiomis šyptelėjo ir
atsistojo.

Auga Vytenis, – pamąstė. Greitai
bus vyras. Štai jau išmoko kitais rū-
pintis.

– Nėra ko gaišti, – garsiai pasakė.
– Laikas bėga ir per angelų sniego
pusnynus. Geriau, kad anksčiau išei-
si. Jeigu užpultų naktis, miestelio ne-
priėjus, įsiprašyk kur pas žmones.
Nepasilik nakvoti laukuose, nors šil-
ta.

– Ką tu, mama! Iki vakaro aš jau
tikiuosi namo sugrįžti. Dar labai
anksti, o čia tik penkiolika mylių.

Ji nieko neatsakė, tik liūdnai
pakraipė galvą.

* * *
Praėjo dar valandėlė, kol Vytenis

išsiruošė ir su visais atsisveikino.
Jam buvo taip graudu, žengiant pro
namelio duris, vos sulaikė ašaras.
Kas žino, gal daugiau nė vienos
neteks pamatyti. Jis bijojo ne tik
kelionės, bet ir jos pabaigos. Kas juo

tikės, kas išklausys? Tokios tarp-
tautinės krizės metu niekas nė iš tolo
gali jo nepri-leisti prie tų garsių mok-
slininkų ar įtakingų žmonių. Tada
visa kelionė bus veltui.

– Jeigu tu negalėsi prieiti prie
mokslininkų, pasikalbėk su tuo drau-
gišku televizijos pranešėju, – rimtai
patarė Lina, lyg atspėjusi brolio laimę.

– Jis mūsų šeimą jau pažįsta ir
tikrai sutiks tau padėti, – pridūrė
Liepa.

– Gerai sakote, vištytės, – šypte-
lėjo brolis. – Ačiū už patarimą. Jis
labai geras. Kas žino, gal reikės pasi-
naudoti.

Pamojavęs pasiliekančioms, ryž-
tingai nuklampojo baltu kiemu į kelio
pusę. Angelų sniegas šį rytą buvo dar
labiau pasikeitęs. Viršutinis sluoks-
nis pasidarė kietas, tarsi kokia pluta
aptrauktas. Kojos beveik neklimpo.
Tik vienur kitur vis tebebuvo minkš-
ta ir tada berniukas grimzdo iki pat
kelnių klešnių. Iš tokių vietų išsikap-
styti sunkiai sekėsi, nes pūkai kibo
prie kojų, spaudė ir laikė, tarytum
nenorėdami paleisti.

Šviežiai išmintos pėdos dugne lyg
kokiame šulinėlyje akimirką švystelė-
davo pageltę ir sudribę, lyg verdančiu
vandeniu apipilti, augalai. Pėdos įdu-
bimas greitai vėl užsitraukdavo ir lik-
davo lygus, švarus, nepaliestas pa-
viršius.

Tie du siūleliai, einą žemyn iš
kiekvieno pūko, buvo pasidarę aiškiai
melsvi su violetiniu atspalviu.  Viršu-
tinio sluoksnio siūleliai smigo gilyn
per apatinius ir taip suraizgė, supynė
visus pūkus, kad pajudinus vieną,
išsijudintų keli šimtai ar tūkstančiai.
Angelų sniegas dabar dengė žemę lyg
tvirtas stangrus audinys. Vytenis visa
tai pastebėjo ir stengėsi atsiminti.

Kelią nebuvo sunku atrasti ir
paskui jo laikytis. Jis tiesėsi kaip lygi,
vienodo pločio juosta tarp baltais
kupstais virtusių krūmų ir medžių.
Telefono stulpai kyšojo tos juostos
dešinėje pusėje, gražiai išsirikiavę
pusnynuose. Vielos, apkibusios pū-
kais, kabojo lyg storiausios virvės.
Vienoje ar kitoje vietoje jos buvo per-
trūkusios, o galai pranykę angelų
sniege.

– Gerai, kad elektros vielos po že-
me, – pagalvojo Vytenis. – Kol jė-
gainė išsilaikys nesugadinta, bent
bus šviesa ir veiks televizija.

Balandžio 13 d., popietę Čiurlionio galerija Jaunimo centre vyko Lietuvių rašytojų draugi-
jos (LRD) 2007 m. Literatūrinės premijos įteikimo šventė. 2007 metų premija paskirta rašyto-
jai, buvusiai dienraščio ,,Draugas” vyr. redaktorei, vadovėlių, knygų autorei Danutei Brazytei-
Bindokienei. Premija paskirta už puikų ilgametį dienraščio ,,Draugas” šeštadieninio priedo
,,Mokslas, literatūra, menas” redagavimą, už viso gyvenimo kūrybą ir už 2007 m. Lietuvoje
išleistą papildytą knygą ,,Angelų sniegas” (II laida). 

,,Angelų sniegas” atskiria nuo pasaulio vasarojančių Amerikos lietuvių šeimą – motiną ir
vaikus. Vyriausias sūnus Vytenis ryžtasi pėsčias nusigauti iki artimiausio miesto ieškoti
pagalbos. Be to jis tikina žinąs, iš kur atsirado pūkai. Tačiau kelionė labai pavojinga.

Siūlome savo skaitytojams ištrauką ,,Pavojingos kelionės pradžia” iš šios knygos. 

Knygą išleido leidykla: ,,Bonus animus”. 2007. 176 psl., minkštais viršeliais. Knygą galite
įsigyti internetiniame knygyne www.musuknyga.lt

Redaktorė
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DR. JOVITA KERELIS
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

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

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
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Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ten sutikau daug pažįstamų,
kurie buvo labai nustebinti mano
netikėtu pasirodymu. 

Krikštynose drauge su mumis
uliavojo ir vietos MGB viršininkas su
gerai man pažįstamu milicininku(!).
Visą dieną linksminomės drauge,
šokome  ir susidariau nuomonę, kad
aš jiems esu nereikalinga, kadangi jie
manęs neareštavo. 

Po krikštynų kurį laiką gyvenau
dar pas mamą, o paskui išvykau į
Radviliškį duoti žinią giminaičiui
Vilimui ir Morkūnienei. Į Algimanto
apygardą grįžau tik lapkričio pa-
baigoj. Visur jau buvo pasklidusi ži-
nia, kad mane areštavo, kadangi grį-
žau mėnesiu vėliau negu buvau ža-
dėjusi. 

Grįžusi pas EIMUTĮ, sužinojau,
kad VAITKUS sulaikytas. Pas EI-
MUTĮ tada sutikau DAUJOTĄ,
NARSUTĮ ir VYTURĮ, kurie laikėsi
ankstesnėje vietoje – „Komercinėje’’,
nes buvo įsitikinę, kad VAITKUS jų
neišduos. Apylinkėse buvo ramu. Vie-
nok, jau žinojau, kad Kaune susi-
domėjo  STIRNA. Todėl partizanai
manęs iš stovyklos neišleido.’’ 

* * *
Susidomėjo STIRNA! Įspėjantys

likimo būgnai jau dunda, tačiau dar
anapus Aukštaitijos kalvų ir girių.
1948 m. gruodžio pradžioje į stovyklą
EIMUTIS atvedė ZITĄ (Elvyra Pliu-
pelytė), kuri atnešė DAUJOTUI pa-
ketą ir nurodymus žodžiu. Tuo pačiu
pranešė, kad KALNIETIS (buvęs Žal-
giris) dėl neaiškių priežasčių sugrįžta
į Kalnų sritį ir prašęs, kad STIRNA
organizuotų jo sutikimą. Vien dėl to ji
ir pasilieka šiame rajone.

,,Mes jį turėjome sutikti. Artėjo
šventės, o apie jo atvykimą į mūsų
rajoną nebuvo jokių duomenų. Aš,
neturėdama kur praleisti švenčių –
Bičiulis (Algimanto apyg. štabas)
manęs žiemoti nepriėmė – patrau-
kiau į savo kaimą, namo pas mamą.
Visą švenčių laikotarpį praleidau pas
namiškius ir gimines. Po mano su-
grįžimo pas EIMUTĮ, praėjus kuriam
laikui, jis gavo žinią, kad KALNIE-
TIS jau arti tikslo, t.y. greit pasieks
mus. KALNIETIS buvo prašęs per
ZITĄ, kad asmeniškai aš palaukčiau
jo atvykimo ir prikalbėčiau KOS-
TANTĄ, kad šis eitų jo sutikti. 

Kito pasirinkimo nebuvo. Todėl,
kad ŠARŪNAS, per savo įgaliotinį
DAUJOTĄ man pranešė, jog palei-
džia žiemos atostogų; neparūpinęs
man nei dokumentų, nei kur gyventi.
Aš, nežinodama kur dėtis, nutariau
laukti KALNIEČIO. Man buvo duo-
tas ryšio punktas, per kurį galėjau
susitikti su KOSTANTU ir EIMU-
ČIU, o su jais susitarti dėl susitikimo
su KALNIEČIU. Mane paliko laikinai
gyventi pas Stasę Kontrimaitę, Kau-
piniškių kaime, Anykščių valsčiuje.

Tuo metu aš ir nuvykau į Anykš-
čius pas vaistinės vedėją Morkūną,
sužinoti, ar negalėčiau gauti darbo
vaistinėje. Jis man pasiūlė įsitaisyti
Andrioniškyje ir ten atidaryti vais-
tinės punktą. Taipogi siūlė likti pas jį,
Anykščiuose.

Tą pačią dieną, grįžusi iš Morkū-
no pas Stasę, susitikau su KOSTAN-

TU ir drauge su juo arkliais išva-
žiavome į tą vietą, kur mūsų jau lau-
kė KALNIETIS. Mano važiavimas bu-
vo būtinas, nes KOSTANTAS žiemos
metu nerado kito žmogaus, kuris
žinotų tą vietą, nes jis pats nedalyva-
vo Vyriausiosios vadovybės atstovų
susitikime, kuris vyko vasarą Gitėnų
girioje. Jis taipogi nepažinojo žmo-
nių, kurie turėjo lydėti KALNIETĮ –
kaip ir gyventojų, pas kuriuos jį gali-
ma būtų rasti. Todėl mes ir važia-
vome dviese į tą vietą, kur mūsų lau-
kė. Pirmiausia užsukome pas vieną
žmogų prie Žaliosios girios pakraščio,
pas kurį buvau užėjusi vasarą drauge
su KALNIEČIU ir GUDUČIU. Ten
jiedu, berods, ilsėjosi net keletą die-
nų. Šį kartą radome ten KALNIETĮ
ne vieną, su juo buvo VILKAS, KATI-
NAS, ABŽAGAREVIČIUS ir GAN-
DRAS. Pailsėję su KALNIEČIU grį-
žome atgal pas Kontrimaitę. Čia mū-
sų jau laukė EIMUTIS, NARSUTIS,
VYTURYS ir DAUJOTAS. Iš jų suži-
nojome, kad suimti keli partizanai,
todėl šiame rajone, nors ir trumpam
laikui, pasilikti buvo pavojinga. KAL-
NIETIS jau žinojo apie mano konflik-
tą su ŠARŪNU. Tačiau manęs įkur-
dinti negalėjo, nes pats neturėjo kur
apsistoti. Jis paprašė KOSTANTĄ,
kad mane kur nors bent trumpam
apgyvendintų, o vėliau pažadėjo man
padėti: aprūpinti dokumentais ir
gyvenama vieta, kur galėčiau pražie-
moti. Pavasarį žadėjo mane įtaisyti
savo žinyboje. KALNIETIS, atsisvei-
kindamas su manimi, pažadėjo man
pranešti per KOSTANTĄ, arba laiš-
ku, apie savo buvimo vietą, kur jį ga-
lėčiau rasti. Su juo išsiskyriau sausio
28-29 naktį.

KOSTANTAS tą pačią naktį po
išsiskyrimo mane apgyvendino pas
nepažįstamą žmogų. Paprastai, kon-
spiracijos sumetimais, mes niekada
neklausdavome gyventojų pavardės.
Deja, tenka apgailestauti, kad liki-
mas man buvo žiaurus: pabuvus ke-
letą dienų pas tą gyventoją, netikėtai
užsuko vietos organų darbuotojai ir
patikrino dokumentus. Užsirašė pa-
vardę, bet nesuėmė. Aišku, kad ten
likti ilgiau negalėjau. Tas žmogus,
kurio pavardę išgirdau, tikrinant vi-
sų dokumentus – Strolis iš Piengalių
kaimo, nuvežė mane pas kitą to pačio
kaimo gyventoją. Ten aš pragyvenau,
apytikriai, savaitę. Vasario 7 d. su šei-
mininko dukra išėjau pas kaimynus
medaus, nes buvau labai persišal-
džiusi, skaudėjo gerklę. Tuo laiku at-
važiavo valsčiaus MGB ir, nepaklausę
nė dokumentų, beeinačią per lauką
suėmė.” 

Tuo ir baigėsi JUOZAPĖLIO,
STIRNOS, MARGARITOS – apygar-
dos įgaliotinės aktyviausias pogrin-
džio veiklos pirmasis periodas. Doku-
mentai byloja, kai pas Strolį, gyve-
nantį prie kelio, netoli Troškūnų, užė-
jo stribai, šeimininkai labai nusigan-
dę, dėl to ir kilo įtarimas, buvo tikri-
nami dokumentai. Žinoma, galima ir
išdavystė. Izabelė giliai ir skaudžiai
išgyveno vadovybės atsainumą, kilusį
dėl įvykusių konfliktų ir nesutarimų
kai kuriais mums nežinomais klausi-
mais.                         Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 14

Atkelta iš 4 psl.   prie renginių, yra
parapijos komiteto narė. Jos likimas
susiklostė labai įdomiai. Savo my-
limąjį Balį Čepuką ji sutiko dar 1939
metais, kai jis — ,,amerikontas”,
atvyko į Anykščių dvarą. Balys gra-
žiai grojo akordeonu, Julijana buvo
gražuolė, Kavarsko miestelio daini-
ninkė, tad netrukus pora susituokė
(1942 metais). Karo metu Julijana
padėjo partizanams, buvo ryšininkė,
1946 m. šeima persikėlė į Lenkiją.
Net 12 metų Julijai teko gyventi Len-
kijoje, iš jų ketverius metus vienai,
mat Balys dar 1950 m. išvyko į JAV,
apsigyveno New York. 1957 m. J. Če-
pukienei pavyko susitvarkyti doku-
mentus ir jai buvo leista atvykti pas
vyrą. Net 25 metus šeima pragyveno
NY, dalyvavo LB Queens apylinkės
veikloje. Nuo 1978 m. Julijana ir Ba-
lys gyvena Sunny Hills. Netekusi Ba-
lio, Julija ir toliau aktyviai veikia
apylinkėje.

Kiti svarbūs apylinkės 
žmonės

Šioje nedidelėje apylinkėje yra
moteris, kuri labiausiai pasaulyje my-
li gėles, turi gražius gintaro papuo-
šalus (visos moterys akių nenuleido
nuo jų šventės metu, tarp jų ir aš).
Aišku, myli ji ir savo šeimą – vyrą Jo-
ną ir vaikus. Tai — Albina Vyšniaus-
kienė. Jos sukurtomis puokščių kom-
pozicijomis negalėjau atsigėrėti. Ele-
na Žebertavičienė pašnibždėjo, kad
Albina visus renginius padabina savo
sukurtomis puokštėmis, jubiliatus
apjuosia neįprastais lapų vainikais,

sukuria jiems gėlių sostą.
Noriu paminėti dar vieną labai

linksmą moterį – Onę Adomaitienę.
Ji mums, susirinkusiems prie vaišių
stalo, Elenos ir Vinco Žebertavičių
namuose rokavo žemaitiškas ,,rokon-
das”.

Sunny Hills apylinkės lietuviai
turi ir savo spaudą. Tai dviejų aukš-
taičių mamos Anelės Pečkaitienės ir
dukros Ritos Slataitės laikraštėlis
,,Šis bei tas, visko po truputį”. Mo-
terys laikraštį pradėjo leisti, kai apy-
linkei dar vadovavo pirmininkė Genė
Gedminienė. Jau septinti metai, kai
šis spaudos kūrinys pasiekia Sunny
Hills gyventojus. Jį išlaiko skaitytojai
– rėmėjai. Jame gausu įvairios me-
džiagos iš vietos lietuvių gyvenimo,
yra įvairių pasiskaitymų, juoko kam-
pelis. A. Pečkaitienė turi išleidusi ir
savo poezijos rinkinį ,,Jausmų tru-
piniai”. Eilėraščiuose daug jaus-
mingumo, kalbama apie meilę tėvy-
nei, motinai, draugams, gamtai.

Išvykdama iš Sunny Hills mies-
telio išsivežiau ne tik saulėtos Flo-
ridos kampelio prisiminimus, bet ir
gerus jausmus ir pagarbą visos apy-
linkės žmonėms už jų nepailstantį
darbą išlaikant ir puoselėjant lietu-
višką dvasią. Ačiū Jums!

Vicepirmininkas Algirdas Nakas, Elena Žebertavičienė, žmona Julija. 

SUNNY HILLS, FL

Sunny Hills LB apylinkės lietuviai

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

PRIEŽIÙRA
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GENÈ RAZUMIENÈ

Negalima su vėjais nedainuoti,
Negalima su saule nežydėti,
Kada ir paukščiai nenurimsta 

visą dieną,
Ir pačios dainos lanko jauno klėtį.

(B. Brazdžionis)

Tokiais žodžiais norėtusi apibū-
dinti mūsų solistę Genovaitę Bigeny-
tę. Mergaitė, išauginta ir išpuoselėta
Jonavos raj. Skarulių kaime, vaikys-
tėje dažnai nuklysdavo į paslaptingą
muzikos pasaulį.

Mažosios Genovaitės artimie-
siems tai nebuvo staigmena – tėveliai
ir giminės yra muzikalūs ir dainingi.
Dievo dovaną liko tik apvainikuoti
mokslo žiniomis. Pirmieji muzikavi-
mo žingsniai prasidėjo Skarulių baž-
nytėlėje, kur kartu su kitais gimi-
naičiais giesmelėmis ir giesmėmis
garbindavo Viešpatį. Muzikinių žinių
sėmėsi Kauno J. Gruodžio konserva-
torijoje,  vėliau studijas tęsė Vilniaus
muzikos akademijoje, kur 1997 me-
tais apsigynė magistro laipsnį.

Dar būdama studente solistė už-
sirekomendavo kaip perspektyvi dai-
nininkė – Klaipėdoje vykusiame jau-
nųjų atlikėjų konkurse tapo laureate.
Vos baigusi studijas G. Bigenytė de-
biutavo Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro scenoje, paruošusi Ve-
neros vaidmenį R. Wagner operoje
,,Tannhauser”. Koncertavo Prancūzi-
joje, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.

1997 metais dainininkė atvyko
gyventi į JAV. Čia dainininkę paste-
bėjo vokalo pedagogas profesorius
Thomas S. Wikman, kuris pakvietė ją
į savo klasę pasitobulinti. Šalia studi-
jų, trukusių dvejus metus, solistė ne-
mažai koncertavo. Apsilankė Kali-
fornijoje, Floridoje, dalyvavo įvairiuo-
se Amerikos lietuvių organizuoja-
muose renginiuose. Visur – tiek spau-
doje, tiek visuomenėje – Genovaitę
lydėjo sėkmė ir aukščiausi įvertini-
mai. Įžymaus jai dėsčiusio profeso-
riaus žodžiais tariant: ,,Genovaitė tu-
ri vieną nuostabiausių balsų, ku-
riuos man teko ne tik lavinti, bet ir

girdėti. Ji taip pat pasižymi ir aukš-
čiausiojo lygio muzikalumu”. 

Štai dar viena citata: ,,Jos balsi-
nė apimtis ir jėga, jos tembro grožis
jaudino koncerto klausytojus. Ne vie-
nam jis priminė garsiosios Maria Cal-
las įsimintiną sodrų balso tembrą”.

Kas  vasarą Genovaitė skrenda į
mylimą tėvynę. Aplanko tėvelius, gi-
mines, draugus, pabraido gaivinan-
čiais rasotais tėviškės takais, organi-
zuoja labdaros koncertus, rečitalius.
Apie jos koncertus rašo ir Lietuvos
spauda: ,,Solistė, turėdama stiprų,
muzikalų dramatinį sopraną ir jaut-
rią muzikinę bei meninę klausą, va-
karo programą sudarė iš šias savybes
ryškiausiai galinčių atskleisti kūri-
nių, sužavėdama ir papirkdama klau-
sytojus”.

Atgaivinus širdį tėvelių ir tėvy-
nės meile vėl grįžta į savo namus JAV.
Juose  dainininkė taip pat visų myli-
ma, laukiama, visur kviečiama.

Solistė su Čikagos Lietuvių opera
yra paruošusi Froskitos vaidmenį G.
Bizet operoje ,,Karmen”, Alisos – G.
Donizetti ,,Liucia  di Lammermoor”,
Floros – G. Verdi ,,La Traviata”, Lo-
los – P. Mascagni ,,Kaimo garbė”.   Po
,,La Traviata spektaklio dienraštyje
,,Draugas” skaitėme: ,,Floros partijos
atlikėjos soprano Genutės Bigenytės
negali nepastebėti, lygiai, kaip negali
neišgirsti jos balso. Vos tik pasiro-
džiusi scenoje, ji bemat pritraukia
publikos dėmesį. Nepriekaištingas
dainavimas, profesionalus judėjimas
scenoje plius puiki scenine išvaizda –
štai ir rezultatas”.           

Asmeniškai esu dėkinga G. Bige-
nytei už dalyvavimą LLM ansamblio
,,Gabija” penkmečio koncerte, kurį
dainininkė papuošė nuostabiu atliki-
mu. Ir šiandien ausyse skamba birby-
nės, kanklių ir Genutės balso  vienu-
mon susiliejusi melodija. Apie šį kon-
certą maestro Faustas Strolia ,,Drau-
ge” rašė: ,,Tris dainas su ansamblio
pritarimu labai profesionaliai atliko
Genovaitė Bigenytė. <...> buvo taip
malonu įsijausti į kiekvieną žodį ir
išgyventi lietuvių liaudies dainos
grožį drauge su aukšto meninio lygio
ansamblio palyda”.

Nenuilstanti (nors ir po sunkios
autoavarijos) solistė toliau vysto savo
muzikinę veiklą. Sekmadienį, balan-
džio 27 d.,  3 val. p.p. mes vėl ją maty-
sime G. Verdi operoje ,,La Traviata”,
kur ji atliks Floros vaidmenį, o gegu-
žės 10 d., šeštadienį, 7 val. v. talki-
nant solistui Linui Sprindžiui ir
akompanuojant Gintei Čepinskaitei-
Bistras, G. Bigenytė kviečia visus į
savo rečitalį ,,dovanoju savo meilę, ji
– vienintelė, tikra...”. Koncertas vyks
Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
14911 127th Street, Lemont. 

Anot solistės: ,,Myliu viską – kuo
gyvenu, kuo kvėpuoju, ką jaučiu”. At-
vykite pasidžiaugti dainininkės Ge-
novaitės Bigenytės su didele meile,
kūrybingumu ir įdomia interpretacija
atliekamų V. Bielini, D. Verdi,   G. Pu-
ccini, G. Bizet ir kitų žinomų kompo-
zitorių arijų, romansų ir duetų iš ope-
rečių.

Dainininkė Genovaitė Bigenytė 

G. VERDI ,,LA TRAVIATA” ČIKAGOJEG. VERDI ,,LA TRAVIATA” ČIKAGOJE
vienintelis spektaklis balandžio 27 d. 3 val. p.p. Morton mokyklos salėje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero)

,,dovanoju savo meilę, 
ji – vienintelė, tikra...”

Balandžio 20 d. Jaunimo centre įvyko puiki jaunimo pramoginių dainų ir
šokių kolektyvo popietė.  Gausiai susirinkusius jaunus tėvelius linksmino jų
jaunimas.  Jaunimo centro scenoje ,,švietė” saulė ir žydėjo gėlės, o gražiausios
buvo ,,gyvos” gėlės – jaunimėlis.  Salėje šurmuliavo mažieji, būsimieji ansam-
blio dalyviai.  Visos šios gražios popietės nebūtų galima įgyvendinti be rūpes-
tingos vadovės Loretos Karsokienės. Jos rūpesčių ir mamyčių talka kiekvie-
nas pasirodymas buvo atliktas skirtingais puošniais kostiumais.

Vienos valandos jaunimo koncertas prabėgo nepastebimai. Koncerto
pabaigoje Marija Remienė ,,Draugo” vardu padėkojo ansamblio vadovei Lo-
retai Karsokienei, įteikė gėlių ir palinkėjo kūrybinės sėkmės. Teko girdėti,
kad šis ansamblis yra jau pakviestas į kelias vietas atlikti meninės dalies pro-
gramas.                                     

,,Draugo” info.

ČIKAGA TURI JAUNIMO PRAMOGINIŲ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLĮ

Loreta Karsokienė su mažosiomis grupės ,,Tu ir aš” dainininkėmis.
Ligijos Tautkuvienės nuotr.

Frances  Sose, iš Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo” prenumeratą ir
paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Gintaras Valiukėnas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 100 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią auką.

Gražina Kenter, gyvenanti  Danbury, CT, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Eugenijus P. Vilkas, gyvenantis Valencia, CA, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą Reginai Jogai ir paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums
dėkingi.

Alfred C. Saulys, gyvenantis Oceanside, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Kazimiera Laikunas, gyvenanti  Cleveland Heights, OH, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras, esantis Čikagoje, Jaunimo
centre, gyvuoja jau daugiau kaip 25
metai (ikorporuotas 1982 m.). Čia
saugomi išeivijos archyvai: Vokietijos
DP stovyklų medžiaga, žymių išeivi-
jos žmonių ir organizacijų archyvai,
rankraščiai. Turime didelę biblioteką
ir daugiau kaip 2,300 periodikos
pavadinimų, tarp jų ir ,,Aušros” bei
,,Varpo” originalus, kurie, beje, nėra
patys seniausi egzemplioriai (seniau-
si laikraščiai siekia 1850 metus).
LTSC veikia Lietuvių muziejus ir

Medicinos  bei Ramovėnų muziejus
ir kiti padaliniai. 

Kviečiame Jus į parodą, skirtą
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
veiklos 25 metų sukakčiai paminėti.
Paroda įvyks š. m. gegužės 9 d. 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Bus eksponuojami žymių Lie-
tuvos politikos ir kultūros veikėjų
rankraščiai, senieji dokumentai, me-
morialiniai daiktai ir daug kitų įdo-
mių dalykų. Kviečiame apsilankyti.

Kristina Lapienytė
LTSC Periodikos sk. vedėja

Paroda LTSC 25-mečiui paminėti
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Mūsų stalui

Margumynai

A † A
JADVYGA AUKSCIUNAS

Mirė 2008 m. balandžio 19 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno  Brighton Park, IL.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Nuliūdę liko: sūnėnai Tony (Rose) Matulevičius, Saulius

Matulevičius, Gary Sellick; dukterėčios Nina Rudelis, Belinda
Tulk; sesuo Albina Sellick, gyvenanti Anglijoje bei kiti giminės.

A. a. Jadvyga buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Leokadijos
Matulevičienės.

Priklausė Lietuvių-Anglijos klubui bei kitoms organizaci-
joms.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 24 d. nuo 3 v.
p.p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 25 d. Iš laidojimo
namų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Jadvyga bus palaido-
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

Kepta aviena su petražolių –
garstyčių užtepu

800 g avienos kumpio (be kaulo)
4 šaukštai aliejaus
druska, pipirai
500 g sultinio
Užtepui:
100 g baltos duonos minkštimo
50 g sviesto
pundelis šviežių petražolių 
3 skilteles česnako
Avienos kumpį nuvalome nuo

plėvių, padruskiname ir papipirina-
me. Užtepui skirtus produktus sus-
mulkiname, sumaišome vientisą ma-
sę ir šia mase aptepame kumpį. Kum-
pį dedame į riebalais įkaitintą keptu-
vę ir, apkepę iš abiejų pusių, baigiame
kepti orkaitėje apie pusę valandos. Į
stalą avieną pateikiame su biria ryžių
koše.

Arabiškai paruošta aviena 
su slyvomis

750 g avienos (krūtininės arba
sprandinės) 

didelė svogūno galvutė 
11/2 šaukšto sviesto 
nepilnas šaukštas miltų 
ant peilio galo cinamono 
120 g džiovintų (išmirkytų) sly-

vų, šaukštelis cukraus, druskos ir pi-
pirų.

Svogūnai smulkiai supjaustomi
ir truputį apkepinami, paskui ant jų
sudedama plonais strypeliais sup-
jaustyta mėsa. Ji taip pat pakepina-
ma. Ant apkepintų produktų pabars-
tome miltų, supilami prieskoniai,
viskas gerai išmaišoma, užpilama
karštu vandeniu (mėsa turi būti ap-
semta), uždengiama dangčiu ir troš-
kinama ant nedidelės ugnies apie 1
val. Baigiant troškinti sudedamos 12
val. mirkytos be kauliukų slyvos,
suberiamas cukrus. Į stalą aviena pa-
tiekiama su biria ryžių koše.

Ragu DiMontone 
(itališkas avienos ragu)

500 g (vienas svaras) avienos (bet
kokios, su kaulais ar be jų) 

šaukštas miltų
puodelis raudonojo vyno 
šaukštelis pomidorų tyrės 
šaukštas aliejaus 
morka, salieros kotas, 2 skiltelės

česnako, keli lauro lapeliai, rozmari-
no šviežio ar džiovinto, druskos, pipirų.

Mėsa supjaustoma, pasūdoma,
apibarstoma pipirais ir kartu su dar-
žovėmis, lauro lapeliais bei rozmari-
nu apkepama keptuvėje, paskui api-
barstoma miltais ir, įdėjus pomidorų
tyrės, truputį patroškinama. Tada
įpilame puodelį vandens ir raudonojo
vyno. Viskas toliau troškinama, kol
mėsa suminkštėja. Skonį šeimininkė
nustato pagal save. Į stalą troškinys
pateikiamas su ryžiais.

,,Lietuviškos burritos”

1 pakelis burritos blynų (norma-
laus dydžio)

virtos ar keptos bet kokios mėsos
(kumpio, kiaulienos, vištienos, jautie-
nos)

saldi paprika, svogūno galvutė,
aštrios ar normalios salsos, tirpstan-
čio sūrio ir tarkuoto parmezano sūrio,
sviesto kepimui.

Mėsą supjaustome plonais stry-
peliais, taip pat supjaustome papriką,
svogūną. Ant blyno, maždaug per vi-
durį, dedame mėsą, ant jos paprikos,
svogūno riekeles, šaukštą salsos (kas
mėgsta aštresnius patiekalus, deda
aštrią), riekeles sūrio, pabarstome
parmezano sūriu. Blyną sulenkiame
per pusę ir kraštelį susegame medi-
niu smeigtuku. Taip paruošiame vi-
sus blynus.

Paruoštus blynus apkepame
svieste įkaitintoje keptuvėje iš abiejų
pusių.

Šiuos blynus neapkepintus, sudė-
jus į maišelius galima susišaldyti. La-
bai patogu jų turėti prisišaldžius, jie
visados bus po ranka kaip greitas ir
skanus maistas.

Zefyrų tortas

1 kg zefyrų (juos rasime graikų,
arabų parduotuvėse ir dėžutėse) 

2 puodeliai graikinių riešutų 
apie 500 g, 6-8  sausainiai (vietoj

sausainių galime naudoti ,,sponge
cake”, tada tortas bus didesnis) 

2 kiaušiniai, apie vieną puodelį
cukraus, 1 puodelis pieno, lazdelė
sviesto, 1 citrinos žievelė ir sultys.

Zefyrus padalinti, nupjauti iški-
lias viršūnėles. Riešutus, sausainius
susmulkinti. 

Išvirti kremą: kiaušinius iš-
trinti cukrumi, užpilti pienu ir nuolat
maišant kaitinti, kol sutirštės (ne-
leisti užvirti). Atvėsinti, išmaišyti su
sviestu ir tarkuota citrinos žievele ir
sultimis. Tortinės dugną ir kraštus
iškloti vaškiniu popieriumi, dėti
sluoksnį plokščių zefyrų, tarpus už-
pildant viršūnėlėmis, ant viršaus dėti
sutrintus sausainius arba supjaus-
tytu ,,sponge cake”, gausiai pabars-
tyti riešutais ir užtepti kremu. To-
liau dėti tokį patį sluoksnį. Viršų
patepti kremu, puošti zefyrų viršū-
nėlėmis ir riešutų puselėmis. Tortą
uždengti ir pastatyti į šaldytuvą 3-4
dienoms. Šis tortas visą savaitę iš-
lieka šviežias.

Vietoj riešutų galima panaudoti
šviežias sezonines braškes. Jas gra-
žiai supjaustome ir išdėliojame tarp
sluoksnių. Torto viršų irgi puošiame
braškėmis. Tik su braškėmis paruoš-
tą tortą valgome kitą dieną.

Parengė Nijolė Nausėdienė
el. paštas: 

Nausediene@aol.com

A. A. GEDIMINAS K. BALUKAS,  M.D.
1922-2008

Šių  metų balandžio 1 dieną Či-
kagos ligoninėje mirė vienas Lietuvių
Fondo kūrėjų ir veikliųjų vadovybės
narių, visuomenininkas, žinomas
gydytojas-ginekologas dr. Gediminas
K. Balukas. Jau kurį laiką jis sunkiai
sirgo, buvo gydomas ligoninėje, vė-
liau gyveno slaugos namuose, tad bu-
vo atitrūkęs nuo visuomeninės veik-
los ir buvusių bendradarbių Lietuvių
Fonde. Jo palaikai sudeginti.

Gediminas Konstantinas Balu-
kas gimė 1922 m. birželio 25 d. Aly-
taus apskrityje. Baigęs Alytaus gim-
naziją, 1940 m. įstojo į Vytauto Di-
džiojo universiteto Medicinos fakul-
tetą. Vokiečių okupacinei valdžiai
uždarius universitetą, G. Balukas
išvyko į Innsbruck (Austrija) univer-
sitetą, kur studijas baigė medicinos
daktaro laipsniu 1947 m.  Gyveno
Freiburg (Vokietijoje),  dirbo to mies-
to klinikose. Gyvendamas Vokietijoje,
dr. G. Balukas priklausė ,,Čiurlionio”
ansambliui, šoko tautinius šokius ir
tuo visuomet labai didžiavosi. 1949
m. atvyko į JAV. Tarnavo Amerikos
kariuomenėje,  karinę tarnybą baig-
damas majoro laipsniu.

Išlaikęs reikalaujamus medicinos
egzaminus, nuo 1958 m. dirbo Loyola
University Čikagoje klinikiniu inst-
ruktoriumi akušerijos ir ginekologi-
jos skyriuje; priklausė Šv. Kryžiaus
ligoninės gydytojų personalui – nuo
1981 m. buvo tos ligoninės Moterų
skyriaus direktorius. 1963 m. išlaikė
akušerijos ir ginekologijos specialy-
bės egzaminus, buvo Čikagos miesto
Sveikatos departamento akušerijos
skyriaus konsultantas, vertėsi ir pri-
vačia praktika. Tačiau dr. G. Balukas
neatitrūko nuo visuomeninės lietu-
viškos veiklos: priklausė jūrų skau-
tams, Santaros-Šviesos organizacijai,
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungai
(pirm. 1961 m.), Pasaulio lietuvių
gydytojų sąjungai (sekr. 1963-1964
m.), Beverly Shores Lietuvių klubui.
Buvo vedęs Vandą Kanytę (mirė 2004
m.), užaugino sūnų Andrių, dukteris
Laimą ir Danutę.

Pasklidus minčiai įkurti Lietuvių

Fondą, dr. G. Balukas šiam užmojui
ne tik nuoširdžiai pritarė, bet  tuoj
aktyviai įsijungė į Fondo kūrimą, ar-
timai  bendradarbiaudamas su dr.
Antanu Razma, ragindamas lietuvius
gydytojus tapti Lietuvių Fondo na-
riais ir  jį remti  gausiais įnašais. Nuo
pat Lietuvių Fondo gyvavimo pra-
džios dr. Balukas buvo ne tik renka-
mas į LF tarybą, bet jai pirmininkavo
1967-1971 m., taip pat buvo valdybos
pirmininku 1979-1983 m. Jis ypač ak-
tyviai reiškėsi Lietuvių Fondo Meno
globos komitete ir dėjo daug pastan-
gų, kad LF pasirūpintų dail. Prano
Domšaičio paveikslais, o vėliau – juos
perduotų Lietuvai, Pr. Domšaičio
galerijai Klaipėdoje. Meno globos
komiteto reikalais dr. Balukas dažnai
lankėsi Lietuvoje, rūpindamasis, kad
paveikslai saugiai pasiektų galeriją.
Už visuomeninį darbą ir lietuvišką
veiklą dr. Gediminas Balukas apdo-
vanotas Didžiojo Lietuvos Kuni-
gaikščio Gedimino ordinu.

Danutė Bindokienė

Dr. Gediminas K. Balukas
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�Maloniai kviečiame atvykti į
priėmimą skirtą pagerbti ir apdova-
noti Kauno miesto antrojo laipsnio
Santakos garbės ženklu JAV pilietę
Maxine Adlersfluegel už nuoširdžią ir
geranorišką pagalbą Lietuvai bei
pasiaukojamą darbą globojant Lietu-
vos našlaičius ir organizuojant Lie-
tuvos moksleivių ir studentų moky-
mo tarptautinius mainus. Renginys
vyks balandžio 25 dieną, penktadie-
nį, 3  val. p.p. Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate Čikagoje
(adresas – 211 East Ontario Street,
Suite 1500, Chicago, IL 60611).

�Šv. Mišios už a. a. Violetą Ka-
rosaitę, mirusią 1989 m. balandžio 24
d., ir už jos anksčiau mirusius jos tė-
vus Oną ir Vytautą Karosus bus au-
kojamos balandžio 27 d., sekmadienį,
10:30 val. r. tėvų jėzuitų koplyčioje.
Prašome pasimelsti už a. a. Karosų
sielas.

��Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m. ge-
gužės 3 d., šeštadienį. Registracija
nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo po-
sėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečiame
visus LF narius atvykti į Pasaulio lie-
tuvių centro didžiąją salę. LF adre-
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL
60439; tel.: 630-257-1616.

�Maloniai kviečiame dalyvauti
pietuose ,,Mama, Tau”, kuriuos ruo-
šia Palaimintojo J. Matulaičio misija
gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC di-
džiojoje salėje, Lemont. Vietas galite
užsisakyti tel. 630-271-9136 (Vanda
Gvildienė).

�Cicero lietuvių medžiotojų ir
žuvautojų klubo narių metinis
susirinkimas įvyks gegužės 4 d. 2 val.
p.p. Jaunimo centre, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago. Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti.

�,,Pipirų ratelio” gegužinė įvyks
sekmadienį, gegužės 4 d., 10 val. r. po
vaikų šv. Mišių Pasaulio lietuvių cen-
tro sodelyje. Kviečiami visi, ypač ,,Pi-
pirų ratelio” abiturientai. Dainuo-
sime, žaisime, pūsime balionus, dažy-
sime veidelius.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 6 ir 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Smulkaus verslo gerinimo fon-
dų pristatymas (Small Business Imp-
rovement Fund Presentation) vyks
gegužės 6 d. Balzeko Lietuvių kultū-
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) nuo 11:30 val. r. iki 1 val. p.

p. Jeigu jūsų  verslas yra TIF apygar-
doje, Jūs galite kreiptis į Smulkaus
verslo pagerinimo fondus. Norinčius
dalyvauti prašome užsiregistruoti iki
gegužės 2 d. (penktadienis) tel.: 773-
436-1000; Ext. 109.

�Gegužės 9 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro 25-mečiui skirta paroda.
Parodoje pamatysite centre sukaup-
tus įdomius eksponatus, paveikslus iš
šio centro fondo. Pradžia 7:30 val. v. 

�Edita Mildažytė, savaitraštis
,,Vakarai” ir informacinis portalas
,,www.vakarai.us” gegužės 17 d. 5 val.
p. p. visus kviečia  į labdaros vakarą
,,Nelik abejingas!” Pasaulio lietuvių
centre. Padėkite Lietuvos vaikams,
sergantiems cukriniu diabetu. Bilie-
tus galite užsisakyti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė”, kavinėse ,,Smilga” ir
,,Bravo” bei ,,www. vakarai.us”. Visos
lėšos gautos pardavus bilietus bus iš-
siųstos į Lietuvą. Tel. pasiteiravimui:
630-824-0303.

�Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas  š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p.p. Our Lady of
the Angeles katedroje, 555 Temple
St. Los Angels. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas – Kauno metropolitas ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Laukiama prelato Ed. Putrimo bei
kitų svečių. Informaciją teikia Ma-
rytė Newsom tel.: 310-553-2836 ir Šv.
Kazimiero parapijos raštinė tel.: 323-
664-4660.

�Niujorko Maironio lituanistinė
mokykla  visus  kviečia į Our Lady of
Mount Carmel parapijos salę ( 275  N.
8th St., Brooklyn, NY 11211) daly-
vauti  Motinos  dienos  minėjime, ku-
rio  metu  mokiniai  atliks  šventinį
koncertą, skirtą mylimoms  mamoms
ir močiutėms. Minėjimas  įvyks  gegu-
žės  4 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Apreiš-
kimo parapijos bažnyčioje. Bilietų
kaina:  12 dol.  suaugusiam, 2 dol.
vaikui.  Bilietus  galite užsisakyti pas
Nijolę Klimik  tel.: 973-546-3401  ir
Raimundą  Šližį  tel.: 718-296-6376.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Liepos 6 d., sekmadienį Los Angeles įvyks XIII Tautinių
šokių šventė. Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir
kitus šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklala-
pyje: http://www.sokiusvente.com

Lietuvių katalikų sielovada JAV
KONFERENCIJOS PROGRAMA

Balandžio 25 d., penktadienis, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5600 S. Claremont Ave., Chicago)

6 val. v. – spaudos konferencija
7 val. v. – parodos atidarymas

Balandžio 26 d., šeštadienis, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose
(2601 W. Marquette Road, Chicago)

8 val. r. – šv. Mišios – pagrindinis celebrantas arkiv. S. Tamkevičius, SJ
8:30 val. r. – registracija
9 val. r. – invokacija ir įvadas – prel. Edmundas J. Putrimas
9:10 val. r. – sveikinimai: ses. M. Immacula Wendt, SSC; adv. Sauliaus

Kuprys; kard. Francis George, OMI; arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ; kun.
Casimir Garbacz (vysk. Gustavo Garcia Siller vardu); generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravičius (amb. Audriaus Brūzgos vardu); generalinis
konsulas ambasadorius Jonas Paslauskas; PLB pirmininkė Regina Naru-
šienė; JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas; ses. Margarita
Bareikaitė, MVS.

Pranešimai:
Antanas Saulaitis, SJ – „Socialinė (karitatyvinė) veikla – sielovados

įrankis parapijose”
Lukas Laniauskas, SJ – „Pašaukimas į kunigystę praeityje ir šiandien”
Vitas Paškauskas, kun. Michael Ahlstrom – „Nuolatinių diakonų

rolė parapijoje”
Birutė Bublienė – „Parapijų tarybų reikšmė ir atsakomybės”
Nerijus Šmerauskas – „Komunikavimo priemonės – evangelizacijos ir

parapijos veiklos įrankiai”
Diskusijos tema: „Sielovados svarbiausi iššūkiai mūsų parapijose ir misi-

jose – kaip suderinti katalikiškas ir tautines vertybes sielovados plotmėje”
12:30 val. p. p. – pietūs
1:15 val. p. p. – pranešimai:
Algis Lukas – „JAV ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl

kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo”
Dalė Lukienė – „Parapijų archyvinės medžiagos išsaugojimas”
Canon Lawyer Dr. Michael Ritty – ,,Some Concerns in Canon Law for

Parish closings”
Atskirų parapijų atstovų pasisakymai, konferencijos apibendrinimas ir

užbaigimas 
4 val. p. p. – užbaigimo malda

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatūra
Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija

Nuotrauka iš ruošiamos parodos Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
2007 m. atlaidų procesijoje Washtenaw Ave. Jaunimas neša Šiluvos
Marijos su Kūdikiu paveikslą. Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, Marquette Park kasmet rugsėjo mėnesį vyksta parapijos
vardo iškilmės, suburiančios tautiečius bei svečius bendrai maldai.

Jono Kuprio nuotr.

2008 m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 31d.
Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje ruošiama

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”
Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio

amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje numatomi užsiėmi-
mai:

• grafika, popieriaus menas, knygrišyba, batika, kaligrafija, tipografija,
piešimas, tapyba, akvarelė, keramika

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir nuotraukų ryškinimo laboratorija   
• poezija
• siuvimo pamokėlės
• mezgimas virbalais ir vašeliu    
• gėlių puokštės/ikebana ir aplinkos menas
• kūrybinė išraiška – šokis, joga  
Kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Daugiau informacijos: Nerin-

gos tinklalapyje: www.neringa.org

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių operos spek-
taklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį, bus galima nuvykti auto-
busu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val.
p.p. Vietas užsisakyti galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

IÕ ARTI IR TOLI...

Skelbimas


