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Valiut¨ santykis
1 USD — 2.56 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Lietuvos riteris be baimės
ir priekaišto (p. 4)
•Pilka... bet tikrai neblan-
kus (p. 5, 10)
•Išskirtinis interviu su LR
kontroliere R. Budbergyte
(p. 7, 11)
•Apgavystės telefonu (p. 8)
•Čilės fiorduose (3) (p. 11)
•Mūsų šeimose (p. 10, 13)
•Jei sėdėsime rankas sudė-
ję, lietuviškos muzikos nie-
kas nežinos (p. 14–15)

Lietuviû jaunimas Londone:
„Mùsû rankos çia!”

Briuselis, spalio 17 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Europos Vadovų Ta-
rybos sesijoje (EVT) Europos Sąjun-
gos (ES) šalių vadovai aptarė toles-
nius veiksmus dėl padėties Gruzijoje
ir ES-Rusijos santykius, patvirtino
Europos imigracijos ir prieglobsčio
sutartį. Taip pat buvo patvirtintos šio
EVT susitikimo išvados, kuriose at-
sispindi ir Lietuvai ypač svarbus
energetinio saugumo klausimas.

Prezidentas V. Adamkus padėko-
jo ES pirmininkaujančiai Prancūzijai
ir Europos vadovams už tvirtą įsipa-
reigojimą parengti veiksmų planą
Baltijos šalims. „Dabar ES imasi bend-
ros atsakomybės spręsti kritines
problemas po Ignalinos atominės jė-
gainės uždarymo. Toks palaikymas
yra ypač reikšmingas Lietuvai ir vi-
sam Baltijos regionui”, – pabrėžė vals-
tybės vadovas.

Europos vadovų susitikimo išva-
dose taip pat numatyta sukurti bend-
rą mechanizmą energetinių krizių at-
vejams.

Svarstant klimato kaitos proble-
mą, buvo sutarta, kad dalijantis tar-
šos mažinimo našta tarp ES narių,
bus atsižvelgta į specifines šalių ap-
linkybes. Lietuva siekia, kad būtų
įvertintas esminis taršos padidėjimas
po Ignalinos AE uždarymo.

Vilnius, spalio 17 d. (Lietu-
viams.com) – Spalio 12 d. prie Lietu-
vos ambasados Londone nusidriekė
eilės. Susirinkusieji diskutavo, dali-
nosi mintimis apie kandidatus į Sei-
mą, aptarinėjo dienos pranešimus.
Visa tai – atsakas į Jungtinės Kara-
lystės jaunimo sąjungos (JKLJS) ir
Lietuvos ambasados surengtą akciją
„Kur Jūsų rankos!”, kuria lietuvių

jaunimas buvo kviečiamas atvykti į
ambasadą sutartu metu ir išreikšti
savo pilietinę valią. Toks jaunimo ak-
tyvumas nustebino net ir rinkimų
stebėtojus – britus.

Visus balsavusius pasveikino Lie-
tuvos ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas. Vėliau klube koncertavo grupė
,,Skamp”, kuri šiam vakarui JKLJS
kvietimu atvyko iš Lietuvos.

Į klubą, papuoštą lietuviškomis trispalvėmis, atėjo apie 200 šventiškai nusiteiku-
sių lietuvaičių. Lietuviams.com nuotr.

Keliaujant î JAV vizû nebereikès

Europos vadovai susirùpinê energetiniu saugumu

Vilnius, spalio 17 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Nuo šių metų lapk-
ričio į JAV vykstantiems Lietuvos pi-
liečiams bus taikomas bevizis reži-
mas. Apie tai Lietuvos ambasadoriui
Washington Audriui Brūzgai Baltuo-
siuose rūmuose penktadienį vykusia-
me susitikime pranešė JAV preziden-
tas George W. Bush. Tiksli data, nuo
kada Lietuvai galios bevizis režimas,
neskelbiama.

Pokalbio su ambasadoriumi metu
George W. Bush dar kartą pasidžiaugė
ypač gerais dvišaliais Lietuvos ir JAV
santykiais ir pranešė, kad Lietuva vi-
siškai atitinka JAV vizų atsisakymo
programoje (Visa Waiver Program)
dalyvaujančioms šalims keliamus rei-
kalavimus.

,,Vizų atsisakymo programa yra
galingas instrumentas, kuriuo stipri-
namas tautų pasitikėjimas ir drau-
gystė. Dabar Lietuvos žmonėms ‘lan-
gas’ į JAV yra plačiai atvertas ir esu
tikras, kad mūsų turistai ir versli-
ninkai pajus šių pasikeitimų privalu-
mus ir gerbs juos”, - susitikime sakė
ambasadorius A. Brūzga.

Be Lietuvos į JAV vizų atsisaky-
mo programą, kurioje šiuo metu daly-
vauja 27 šalys, daugiausia – iš Vakarų
Europos, taip pat bus įtrauktos Lat-
vija, Estija, Vengrija, Čekija, Slovaki-
ja ir Pietų Korėja.

Be vizų į JAV galės vykti turiz-
mo, verslo ar kitais asmeniniais tiks-

lais vykstantys ir biometrinius pasus
(išduotus po 2006 metų rugpjūčio 28
d.) turintys Lietuvos piliečiai. Jie ga-
lės būti JAV ne ilgiau nei 90 dienų. Į
JAV vykstantys Lietuvos piliečiai pri-
valės naudotis Elektronine kelionių
leidimo sistema (ESTA – Electronic
System for Travel Authorization).

Vilnius, spalio 17 d. (Delfi.lt) –
Stiprus 6,5 balo žemės drebėjimas,
ketvirtadienį įvykęs Meksikos pieti-
nėje provincijoje Ciapas, sukrėtė na-
mus ir privertė žmones išbėgti į gat-
ves. Požeminiai smūgiai buvo junta-
mi palei sieną su Gvatemala į pietus
iki Salvadoro. Meksikos ir Gvatema-
los gelbėjimo tarnybų pareigūnai sa-
kė kol kas negavę pranešimų apie nu-
kentėjusius ir sužalojimus.

JAV prezidentas George W. Bush dar kartą pasidžiaugė ypač gerais dvišaliais Lie-
tuvos ir JAV santykiais. Reuters/Scanpix nuotr.

Meksikâ sukrètè
žemès drebèjimas

Çikagoje nukrito
sraigtasparnis

Vilnius, spalio 17 d. (Delfi.lt) –
Čikagos priemiestyje nukritus greito-
sios medicininės pagalbos sraigtas-
parniui žuvo 3 įgulos nariai ir 13 mė-
nesių amžiaus pacientė, skelbia „Chi-
cago Tribune”. Iš rajoninės Valley
West ligoninės Sandwich į Čikagos
Vaikų ligoninę skridęs malūnsparnis
nukrito vos keletą minučių prieš vi-
durnaktį, pasakojo policijos atstovas
seržantas Robb Wallers. Anot R. Wal-
lers, pievoje, netoli gyvenamojo rajo-
no rytinėje Auroroje nukritęs sraig-
tasparnis iš karto užsiliepsnojo. Vie-
tos gyventojai nenukentėjo.

Pareigūnai mano, kad sraigtas-
parnis galėjo kliudyti įtampos laidus.
Greitosios medicininės pagalbos tar-
nybos „Air Angels” vadovo Jim Adams
duomenimis, malūnsparnio įgulą su-
darė pilotas, medicinos sesuo ir jos
padėjėjas. Jis pridūrė, kad pilotas ne-
buvo pranešęs apie jokias mechani-
nes problemas ar galinčias paveikti
skrydį oro sąlygas.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Šių metų rugsėjo 5–7 dienomis
daugiau nei pusantro tūkstančio
jaunųjų piligrimų iš Lietuvos,

Lenkijos, Vokietijos, Latvijos dalyvavo 6-ajame Tarptauti-
niame Piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Papilės
Šv. Aloyzo kuopos ateitininkų grupelė taip pat išbandė savo
fizines jėgas, dvasinę ištvermę ir atliko savotišką savęs paži-
nimo testą šiame renginyje, skirtame Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui.

Po registracijos Kryžių kalno koplyčioje, kur lygiai prieš
15 metų šv. Mišias aukojo Šventasis Tėvas Jonas Paulius

II-asis, dabar į susitikimą su Viešpačiu
pakvietė Šiaulių vyskupas J.E.

Eugenijus Bartulis ir didelis
būrys kitų

dvasininkų. Susitaikę su Dievu, atlikę Išpažintį, gavę Pa-
laiminimą ir vedami nepailstančio, visus savo stiprybe ste-
binančio vyskupo E. Bartulio, nešini vėliavomis, kalbėdami
Rožinį ir giedodami giesmes bei dainuodami, gana sparčiai
patraukėme link Šiaulių.

Trumpam sustoję Šapnagiuose, Salduvėje, savo dai-
nomis pažadinę Ginkūnus bei Zoknius, pagaliau pasiekėme
Rėkyvos ežerą. Nors daugelyje vietovių mus geraširdiškai su
duona, druska, gėrimais, bandelėmis, obuoliais sutiko vie-
tiniai gyventojai, tačiau kojos linko, padai skaudėjo, o pilvas
gurgė… Lietuvos kareivių pastatytos palapinės iš tolo trauk-
te traukė, o uniformuotų vaikinukų virta kareiviška vaka-
rienė buvo pati skaniausia… Ežero vanduo nuplovė dulkes ir
atgaivino nutrintas kojas, gera muzika pakėlė nuotaiką, va-
karonė, dainos prie laužo, nauji draugai, skraidanti
jaunystė… ir nuovargio lyg nebūta.

Šeštą valandą jau kėlėmės, kai kariai mus pažadino
traukdami dainelę „Saulutė jau aukštai”. Septintą valandą
dalyvavome šv. Mišiose, pusryčiai, ir vėl pirmyn į Šiluvą.
Atsisveikinę su Rėkyva, pasiekėme Pakapę. Aplankėme baž-
nyčią, pailsėjome, papietavome. Kiti poilsiai buvo Kiauno-
riuose, Mockaičiuose. Visur mus pasitiko svetingi ir mieli
žmonės, visur jautėme jų didelę meilę mums — piligrimams.
Įveikę 31 kilometrą įsikūrėme nakvynei prie Gauštvinio
ežero. Rodės, kad jėgų nebėra net keletui žingsnių žengti,
bet… taip tik rodėsi iki tol, kol sočiai pavakarieniavome ir
kol neužgrojo grupė „Gostel”. Giesmės ir dainos virpino ne
vieno širdį.

Trečioji diena prasidėjo 5 val. 45 min. r. Traukėme vaiz-
dinga paežere ir mišku link Tytuvėnų. Tytuvėnuose aplan-
kėme bažnyčią ir pradėjome sunkiausią, labiausiai jaudi-
nantį žygio etapą — į Šiluvą — susitikti su pasipuošusia Švč.
Mergelės Marijos šventove. Apie 11 r. valandą mus jau svei-
kino Šiluvos gyventojai, svečiai ir kiti piligrimai, atvykę
anksčiau. Malonus ir neapsakomas jaudulys ėjo per visą kū-

ną — lyg būtume keliavę mėnesį, įveikę šimtus kilometrų,
lyg… kažkas didingo ir nepaaiškinamo žodžiais… 12 valandą
p. p. buvo aukojamos šv. Mišios čia, kur prieš 400 metų ap-
sireiškė Mergelė Marija, čia, kur susirinko galybės žmonių
sveikinti Jos Gimimo dienos proga, čia, kur švenčiamos Ši-
linės… Buvo gera, gera palaimingai lengva, nors kojos tvink-
čiojo iš nuovargio. Po šv. Mišių pavalgėme, padėkojome ka-
riams, apsikabinome su senais ir naujais draugais, ir visai
nebesinorėjo skubėti namo — čia buvo gera, gera ir ramu, po
Šiluvos padange.

Apgailestavome, kad mūsų čia tiek nedaug, bet juk
puikiai supratome, kad kiti kuopos nariai privalėjo pasilikti
savo parapijos Matkibožo (Dievo Motinos Gimimo) Atlai-
duose ir padėti Papilėje.

Prabėgo vos ne mėnuo, o ,,dūšioj” taip ir stovėjo gumu-
lėlis — kodėl neparašau kitiems apie šį žygį, kodėl neišsakau
to šilto džiaugsmo, kurį patyriau iki pūslių nusitrindama
kojas, kodėl ir kitiems nepasiūlau patirti šią palaimą? Ilgai
prisiminsiu (ir ne tik aš) draugiškus Akmenės gimnazistus ir
jų mokytoją Gražiną, parvežusius mus namo, bičiulius iš
Gargždų ir jų globėją Kazimierą. Prisiminsiu šias dienas,
šiek tiek pakeitusias mano gyvenimą, suteikusias dvasinį at-
sinaujinimą, išmokiusias pažinti ir išbandyti save, draugus.
Tai buvo ne pramoginė kelionė, ne tik kelionė pas Švč.
Mergelę Mariją, o kelionė į save, į savo vidaus erdves.

Gintarė Gudžiūtė
Papilės S. Daukanto vid. m-klos 10a kl. mokinė,

Šv. Aloyzo kuopos ateitininkė

Nuotraukoje: Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkų
grupelė prieš žygį į Šiluvą, prie Kryžių kalno. Iš k:
JAS narė Modesta Gauronskytė, JAS narė Simona
Gauronskaitė, MAS kandidatės Lolita Miliešiūtė
bei straipsnelio autorė Gintarė Gudžiūtė ir kuopos
globėja Genovaitė Pundziuvienė. Visi ateitininkai
eisenoje išsiskyrė ryšėdami oranžines skareles
bei segėdami Ateitininkijos 100-mečiui skirtais
ženkleliais.

Piligriminį
žygį į Šiluvą
prisimenant

IIšš PPaappiillėėss
aatteeiittiinniinniinnkkųų

ggyyvveenniimmoo

Piligrimai, susirinkę prie Kryžių kalno.

Prie piligriminio žygio prisidėjo ir kitos ateitininkų kuopos. Čia žygiuoja
Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo kuopos nariai.
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ŠV. PAULIAUS MOKYMAS
APIE BAŽNYČIĄ

Tęsdamas apaštalo šv. Pauliaus
jubiliejaus metams skirtą katechezių
ciklą, šio trečiadienio bendrosios
audiencijos metu popiežius Benedik-
tas XVI trumpai pristatė šv. Pauliaus
mokymą apie Bažnyčią.

Pats terminas „Bažnyčia” – grai-
kiškai „ekklesia” – yra kilęs iš Senojo
Testamento ir reiškia Dievo išrinktos
Izraelio tautos susirinkimą. Vėliau
šituo terminu imta vadinti naująją
Kristaus mokinių bendruomenę, ku-
ri, panašiai kaip Senojo Testamento
Dievo Tauta, irgi save suvokia kaip
Dievo pašauktą bendruomenę. Pau-
lius buvo pirmasis krikščionių rašyto-
jas pavartojęs šį terminą. Žodį
„ekklesia” pirmą kartą aptinkame jo
pirmajame laiške tesalonikiečiams,
kuriame jis kreipiasi į „tesalonikiečių
bažnyčią”. Kituose laiškuose Paulius
kreipiasi į Dievo bažnyčią Korinte, į
Dievo bažnyčią Galatijoje. Taigi šias
bendruomenes Paulius suvokia kaip
vietines, dalines Bažnyčias, kurios
kartu sudaro Dievo Bažnyčią. Tačiau
ši Dievo Bažnyčia nėra tik vietinių
Bažnyčių suma, nes Dievo Bažnyčia
kiekvienoje vietinėje Bažnyčioje yra
pilnai išreikšta ir tobulai veikianti.

Popiežius taip pat atkreipė dė-
mesį į Pauliaus vartojimo termino
sandarą. Jau pačiu terminu pabrėžia-
ma, jog Bažnyčia yra ne žmonių, bet
Dievo. Ji yra ne žmonių, kuriuos vie-
nija tie patys tikslai ir interesai susi-
būrimas, bet yra Dievo suburtųjų
bendruomenė.

Žinome, – tęsė Benediktas XVI
trečiadienio bendrosios audiencijos
katechezę, – kad jaunystėje Paulius
buvo aršus krikščionių persekiotojas.
Jis persekiojo Bažnyčią, nes joje matė
pavojų Izraelio tautos ištikimybei
savajai tradicijai, apipjaustymui, pa-
pročiams, šabo laikymuisi ir visam
tam tradicinių vertybių lobynui, ku-
ris Izraelio tautą išskiria iš kitų
tautų. Už ištikimybę savo papro-
čiams Izraelis ne kartą sumokėjo
kankinių krauju. Tačiau po susitiki-
mo su prisikėlusiu Kristumi Paulius
suprato, kad Kristų įtikėję žydai neiš-
davė tautos tradicijų, bet priešingai,
kad Izraelio Dievas Kristuje praplėtė
savo pašaukimo akiračius ir kviečia
visas tautas būti Dievo išrinkta tau-
ta. Tad ir ištikimybė Dievui nepri-
valėjo būti patvirtinta konkrečios
vienos tradicijos išoriniais ženklais,
nes Dievas kviečia visus su visa savų
papročių įvairove į vieną Dievo tautą,
į Dievo Bažnyčią.

Šioje naujoje padėtyje esminis
dalykas yra ne išoriniai priklausymo
Dievo tautai ženklai. Svarbiausiu ele-
mentu tampa Kristaus žinios skelbi-
mas. Norėdamas pabrėžti šitą skir-
tumą, Paulius sąmoningai pasirinko
terminą „ekklesia”, kuris ano meto
vartosenoje buvo kur kas platesnis ir
„pasaulietiškesnis” už terminą „sina-
goga”, kuris irgi reiškė Dievo tautos
susirinkimą, labiau pabrėžiant susi-
telkimą ties tradicija.

Trečiadienio bendrosios audien-
cijos katechezėje popiežius priminė ir
kitą Pauliui labai būdingą elementą –
„Kristaus kūno” įvaizdį kalbant apie
Bažnyčią. Naudodamas to meto ro-
mėniškoje sociologijoje paplitusį
įvaizdį, Paulius kalba apie Dievo
tautą kaip gyvą organizmą, kurio
visos dalys yra svarbios. Visi, net ir
mažiausi kūno nariai yra reikalingi
normaliam viso organizmo funkcio-
navimui. Remdamasis šituo įvaiz-
džiu, Paulius sako, jog Bažnyčioje
reikalingi ir pranašai, ir apaštalai, ir
mokytojai, ir paprasti žmonės – nes
visi jie būtini dvasinio organizmo
gyvybei ir vienybei. Tačiau Paulius
žengia dar toliau, kalbėdamas apie
Bažnyčios ir Kristaus Kūno tapa-
tumą. Šis įvaizdis byloja ne tik apie
sociologinę vienybę, kiekvienos dalies
reikalingumą ir naudingumą ben-
drai visumai, bet apie sakramentinę
visų pakrikštytųjų vienybę su Kris-
tumi.

Atskiro dėmesio vertas ir Pau-
liaus vartojamas „Dievo tautos” ter-
minas, – sakė popiežius. Dievo Tauta,
pasak Pauliaus, tai pirmiausia Senojo
Testamento Dievo išrinkta tauta. Šia
prasme pagonys, tai yra visi, kas ne-
priklauso Dievo išrinktiesiems, nėra
„tauta”. O štai Kristaus dėka prik-
lausymas Dievo tautai tampa visuo-
tiniu pašaukimu.

Apaštalas Paulius, – sakė Bene-
diktas XVI audiencijos pabaigoje, –
padeda mums suprasti mūsų pašau-
kimą būti Dievo tauta pasaulyje.
Kokia didinga yra Bažnyčia ir koks
svarbus mūsų pašaukimas. Mes esa-
me Dievo šventykla pasaulyje, vieta,
kurioje Dievas apsigyveno, esame jo
šeima. O būdami Dievo šeima ir Die-
vo namai turime pasaulyje liudyti
Dievo meilę. Melskime Viešpatį, kad
padėtų savo Bažnyčiai, savo Kūnui,
vis labiau liudyti jo meilę mūsų pa-
saulyje ir mūsų istorijoje.

,,Vatikano radijas”

Lietuvių ir
amerikiečių spauda

apie ,,Draugą”
DALIA CIDZIKAITÈ

Prieš dvi savaites šeštadieninio ,,Draugo” (2008 m. spalio 4 d.)
vedamajame „‘Draugo’ žiburys neužges” ,,Draugo” tarybos narė
ir Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė rašė, jog laikams

pasikeitus marijonų kongregacijos vadovybėje neliko lietuvių kunigų, pa-
sikeitė ir tėvų marijonų globa. Ji taip pat užsiminė apie marijonų keti-
nimą ateityje ,,Draugo” pastatą parduoti. 

Šią savaitę lietuvių spaudoje JAV pasirodė du tekstai: atviras laiškas
ir straipsnis, kuriuose svarstomas ,,Draugo” pastato, taigi ir jame įsikū-
rusių dienraščio ,,Draugas” bei spaustuvės, likimas. 

Atvirame laiške (,,Čikagos aidas”, 2008 m. spalio 17 d.), skirtame da-
bartiniam marijonų kongregacijos Amerikoje provincijolui Daniel Camb-
ra, MIC, Joe Kulys klausia, kodėl ketinama parduoti ,,Draugo” pastatą.
Laiško autorius įsitikinęs, kad tokio žingsnio galima būtų išvengti, sura-
dus būdą, kaip kitaip — naudingiau ir veiksmingiau — panaudoti tiek
patį ,,Draugo” pastatą, tiek ir kitus šalia jo esančius pastatus. 

Savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” (2008 m. spalio 17 d.) žurnalistė Aud-
ronė Simanonytė savo straipsnį apie ,,Draugo” pastato likimą pradeda
klausimu: ,,Kur savo 100-ąjį gimtadienį švęs ‘Draugas’?” Ji ,,Draugo” pas-
tato klausimą gretina su kitų lietuviškų bažnyčių ir institucijų praradi-
mu Amerikoje, primindama, jog dvasinio ir kultūrinio susibūrimo vietų
netekimas skaudina vaikų ir vaikaičių ateičiai aukojusius emigrantus.

Praėjusią savaitę, spalio 10 d., apie marijonų ketinimą parduoti
,,Draugo” pastatą rašė ir vietinė amerikiečių spauda — Čikagos ir jos piet-
vakarinių priemiesčių laikraštis ,,Southwest News-Herald”. Dermot Con-
nolly straipsnyje ,,Order May Sell Monastery in West Lawn” (Ordinas gali
parduoti vienuolyną West Lawn) teigiama, jog marijonams svarstant, ar
parduoti vienuolyną ir kitą nekilnojamąjį turtą, esantį 6300 South Kil-
bourn Avenue kvartale, nemažai lietuvių bendruomenės narių, kurių šei-
mos per daugiau nei 50 metų suaukojo nemažai pinigų minėtiems pasta-
tams, norėtų taip pat turėti žodį šiame tėvų marijonų sprendime.

Kaip ir aukščiau minėti autoriai, Connolly teigia, jog lietuviai ypač
sunerimę dėl dienraščio ,,Draugas”, kuris 1909 metais buvo įkurtas Ame-
rikos lietuvių katalikų kunigų vienybės Wilkes Barre, Pennsylvania vals-
tijoje ir šiuo metu yra spausdinamas marijonų kongregacijai priklausan-
čiame pastate. 

Amerikiečio žurnalisto kalbinamas dabartinis Lietuvių katalikų
spaudos draugijos tarybos pirmininkas Saulius Kuprys teigė, jog jie (tary-
ba — D. C.) yra labai suinteresuoti, kad dienraštis ,,Draugas”, vienintelis
katalikiškas dienraštis ne tik JAV, bet ir Lietuvoje, skaitomas penkiuose
žemynuose, išliktų. ,,Draugas” ,,yra paskutinė tvirtovė” — sakė pirmi-
ninkas. Kuprio nuomone, ,,Draugo” pastatas kartu su dienraščiu ir spaus-
tuve yra svarbi lietuvių bendruomenės istorijos dalis ir jam turėtų būti
leista toliau egzistuoti. Jis pridūrė, kad nors „Draugas” ilgą laiką buvo
globojamas tėvų marijonų, šiuo metu dienraščio veiklą prižiūri pasaulie-
čiai. Tačiau šio spaudos leidinio tikslas lieka toks pats — skleisti katali-
kybę tarp lietuvių, gyvenančių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Miesto tarybos narys Frank Olivio patvirtino, jog jiems skambino
keletas žmonių, prašančių neleisti parduoti pastatų ir žemės. Į tai jis sakė,
jog tai ne Čikagos miestas, bet tėvai marijonai ketina parduoti ir jei jie tai
nori daryti, miesto valdžia negali jiems uždrausti. Olivio sakė, jog šiuo tė-
vų marijonų nekilnojamu turtu buvo susidomėjusi Michigan valstijoje
įsikūrusi bendrovė, kurios atstovai apžiūrėjo ,,Draugą” ir šalia jo esančius
pastatus prieš keletą mėnesių. Tačiau, teigė miesto tarybos narys, kol kas
jis neturi jokių papildomų detalių apie tai.

Connolly straipsnyje Kuprys sakė, jog pasauliečiai visuomet glaudžiai
bendradarbiavo su marijonais ir išreiškė norą ir viltį ir toliau tai daryti,
taip pat ir priimant svarbius sprendimus. 

A. Simanonytės straipsnyje Kuprys patikino, jog šiuo metu padėtis
yra neaiški ir niekas kol kas nėra galutinai nuspręsta. Su tėvais marijo-
nais vyksta derybos, kurių metu siekiama rasti visus patenkinantį spren-
dimą. ,,Su tėvais marijonais norėtume susitarti ir dėl ‘Draugo’ ateities, ir
dėl praktiškų finansinių klausimų, kurie susiję su patalpų išlaikymu,” —
sakė pirmininkas.

,,Amerikos lietuvio” žurnalistę Kuprys patikino, jog jei ,,Draugo” pas-
tatas bus parduodamas, Lietuvių katalikų spaudos draugija taip pat turės
galimybę dalyvauti konkurse — tą jau yra pasiūlę marijonai. Jo teigimu,
kol kas taryba nenori daryti jokių skubių sprendimų ir šiuo metu yra
nagrinėjamos įvairios galimybės, kreipiant dėmesį į steigėjų, tėvų mari-
jonų bei visuomenės poreikius. 

Apie katalikų sielovados rūpesčius ir katalikų spaudos ateitį bus
proga pasikalbėti š. m. spalio 26 d., sekmadienį, 3 val. p. p. seselių kazi-
mieriečių motiniškuose namuose (2601 W. Marquette Road, Chicago),
kuriuose įvyks lietuviškų organizacijų ir visuomenės atstovų pasitarimas.
Renginyje dalyvaus ir garbės svečias iš Lietuvos, arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas.
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LIETUVOS RITERIS BE BAIMĖS IR PRIEKAIŠTO 

DR. RIMANTAS GINTARAS

Laikas, sakoma, eiklus. Jis labai
vienodai, metams bėgant, veikia žmo-
nes viena prasme – kiekvienas atran-
da savyje poreikį tapti reikšmingu
prieš kitus žmones, jeigu jo nesu-
reikšmina darbai. O jeigu jam tai ne-
pavyksta, tada jis pats sureikšmina
savo gimimo datą, susiedamas ją  su
svarbiausiu žmonijos gyvenamu lai-
kotarpiu, kurio nebūtų, jeigu jis ne-
būtų būtent tada gimęs. Arba svar-
biausiu žmonijos, na, blogiausiu atve-
ju – tautos, pasiekimu laiko jo atliktą
kažkokį darbą, kurį jis labai gerai
vertina pats ir tai jam teikia vidinio
dvasinio pasitenkinimo, nors apie tą
darbą, išskyrus jį patį, daugiau nie-
kas nežino. Tokia daugumos žmonių
prigimtis, bet ne visų. 

Tokiu atveju sakoma, kad nėra
taisyklės be išimties. Kažkas yra pa-
sakęs, kad valdžia gadina žmogų, o
absoliuti valdžia gadina absoliučiai.
Ne visus. Patarlė sako, kad tekantis
vanduo akmenį galanda. Bėgantys
metai panašiai aštrina protą ir slopi-
na emocijų reikšmę, verčia žmogų at-
sigręžti atgal ir pačiam kritišku  žvil-
gsniu įvertinti savo gyvenimą ir nu-
veiktus darbus. Štai tokia akimirka
labiausiai išryškina žmogaus charak-
terį ir dvasines jėgas, neleidžiančias
nusileisti iki minios ar pavienių indi-
vidų lygio, medžiojančių ir pasisavi-
nančių svetimas mintis ir darbus. Jų
negraužia sąžinė ir jie niekada nepa-
sakys žodžių, kuriuos pasakė O. Bal-
zakas apie A. Stendalio mūšio aprašy-
mą, kad jį perskaičius suėmė nuodė-
mingas pavydas, bet jis tai pasakė
garsiai. 

Bent kiek blaiviau mąstančiam
žmogui V. Landsbergio politinis lank-

stumas, sugebėjimas pastebėti ir iš-
naudoti Lietuvai naudingai susiklos-
tančias ir greitai kintančias politines
situacijas kunkuliuojančioje Rusijos
politikoje tikrai gali sukelti nuodė-
mingą pavydą. Bet to nepajus žmo-
gus, kuris moką vertinti ėjimų reikš-
mę pergalei sunkioje, bet gražioje
šachmatų partijoje, meistriškai ir lai-
ku aukojant figūrą galutiniam tikslui
pasiekti, kaip moratoriumo paskelbi-
mas, numatant jo baigtį reikiamu lai-
ku. Taip darydavo burlaivių jūrinin-
kai, išpildami į jūrą statines aliejaus
ir tuo kuriam laikui sustabdydami
aplink laivą bangų šėlsmą, kai reikė-
davo skubiai užlopyti audrai siau-
čiant atsiradusią laive  skylę. Toks V.
Landsbergio proto lankstumas gali
sukelti  tik pasigėrėjimą, o charakte-
rio kietumas susidūrus su politine
išdavyste žmonių, kuriais buvo Sąjū-
džio pradžioje pasitikėta, buvo abso-
liučiai būtinas valstybės vadovui le-
miamomis kraštui akimirkomis. 

Šiandien tie, kurie nerizikavo nei
savo, nei artimųjų laisve ir gyvybė-
mis, aršiai niekinę net mintį apie Ne-
priklausomybę ir lindėję po lovomis ir
spintose, kai beginkliai žmonės žuvo
prie televizijos bokšto, išlindę skel-
biasi tautos gelbėtojais, o kiti, stam-
besnio ,,kalibro” vadai, samdo rašti-
ninkus aprašyti savo menamiems žyg-
darbiams ir savo memuaruose patys
save sureikšmina. Tik visa jų bėda ta,
kad niekas juose aprašytais lemtin-
gais sprendimais šaliai netiki, o ir
patys ,,kūriniai” yra labai geri sofisti-
kos vadovėliai, kuriuos skaito patys
autoriai arba studentai, besidomintys
minėta filosofijos šaka (nors vargu ar
tai galima vadinti filosofija, nes pats
šis žodis, kaip žinoma, reiškia išmin-
ties meilę). Užmiršta tie žmonės,
koks likimas ištiko vadinamuosius

marksizmo-leninizmo klasikų kūri-
nius, išleistus milijoniniais tiražais
visomis pasaulio kalbomis, kuriuos
privalėjo turėti visos įstaigos sovie-
tinėje ,,brandaus” socializmo imperi-
joje, jau nekalbant apie mažesnius
,,klasikus”. Makulatūros supirkėjai
reikalaudavo nuplėšti viršelius. 

Vienintelė be melo knyga apie ko-
vą už Nepriklausomybę, knyga, ku-
rią mokyklose vaikučiai ir studentai
naudos kaip priemonę pažinti geriau
tą laikmetį, yra V. Landsbergio ,,Lū-
žis”, kurios autorius rado noro ir lai-
ko ateiti nušluostyti ašarų ir ištarti
paguodos žodžius žuvusiųjų už laisvę
artimiesiems ir nebuvo apibertas
priekaištais dėl jų žūties, o suprastas
ir įvertintas. Šiandien ne vienam Lie-
tuvos didžiūnui atsirado tiesiog pato-
loginė neapykanta V. Landsbergiui,
ugdyta žmonių sąmonėje už tų pačių
žmonių pinigus ir savęs aukštinimas
aptarnaujančio personalo pastango-
mis, kol pastarieji, kai to reikės, susi-
ras aukštinti ką kitą, toks jų darbas.
Net ir pats didžiūnas sugeba pasakyti
,,Landsbergis man neegzistuoja”, bet
nesuvokdamas, kaip tais žodžiais jis
pakenkia savo įvaizdžiui. Tai gryna
puikybė, viena iš mirtinų nuodėmių,
kuria neserga V. Landsbergis ir kuris,
pagal A. Puškiną, ,,pastatė sau ne
rankų darbo paminklą”. Jis  neužsiė-
męs statybomis, kuriomis, pagal savo
supratimą, stengiasi įsiamžinti žmo-
nės. Bet statybos, nors ir gražios, ir
labai pelningos, lieka tik statybomis,
jose nėra Lietuvos vizijos. O šiandien
visi žino, kas buvo Vilniaus Katedros
architektas, bet niekas neprisimena
statybininkų vardų. Taip ir su vals-
tybe – lieka istorijoje tik pirmasis as-
muo ir nesvarbu, kad jam dvasios
nykštukai pagailėjo Prezidento var-
do, kurį atiduos laikas. 

Žmonės meilę savo kraštui rodo
darbais, meno kūriniais ir dainomis.
Čia pacituosiu tik vieną posmelį iš
amerikiečių liaudies dainos, dažnai
skambėjusios Lietuvoje ir, kaip saky-
davo mūsų bočiai, išguldytos lietu-
viškai. Aš eičiau tenai, kur melsvi
vandenai, / Ten kur ganosi elnių ban-
da. / Ten kraštas puikus, ten laimin-
gas žmogus, / Ir saulėta diena visada.

Labai norisi šį posmelį parašyti
taip, tarsi jis būtų skirtas Lietuvai, ir
tai nebus plagiatas, nes jis yra ameri-
kiečių liaudies daina: Aš eičiau tenai,
kur melsvi vandenai, / Gintarėlių gel-
tona spalva. / Ten kraštas puikus, ten
laimingas žmogus, / Krašto vardas
gražus – Lietuva.

Nieko nebijojo V. Landsbergis:
nei grasinimų, nei šmeižto, ir ištiki-
mai visą gyvenimą tarnavo savo myli-
mai Lietuvai, ir nepadarė nieko tokio,
ką būtų galima jam prikišti. Mes
žinome, kaip senovėje vadindavosi
tokie vyrai, o kiti valstybės didžiūnai,
išskyrus Prezidentą Valdą Adamkų,
palyginus su V. Landsbergiu, yra tik
jo šešėliai. Bet, žinia, šešėlis neturi
nei aukščio, nei svorio, jis yra tik ta
vieta, kur nėra saulės šviesos, o tai
reiškia, kad jis yra niekas.

Džiugu bus matyti užsienio rei-
kalų ministro poste prof. V. Landsber-
gį, į kurio spaudos konferencijas Eu-
ropoje susirenka pilnos salės žurna-
listų.

Ir vėl prisimena gruzinų daini-
ninko daina: ,,kada nors, tikriausiai,
pakels vaiko ranka mano metus, ma-
no turtą”. Gražius ir labai prasmin-
gus metus, o kol yra ,,patirties ir
energijos”, reikia dirbti. Tėvynės la-
bui.

Prof. V. Landsbergio gimtadieniui  

Patarlė sako, kad
tekantis vanduo ak-
menį galanda. Bė-
gantys metai pana-
šiai aštrina protą
ir slopina emoci-
jų reikšmę, verčia
žmogų atsigręžti
atgal ir pačiam kri-
tišku  žvilgsniu įver-
tinti savo gyvenimą
ir nuveiktus darbus. 

Prof. Vytautas Landsbergis JAV. Jono Kuprio nuotr.
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PILKA... BET TIKRAI NEBLANKUS 
Retro pažintis su legendiniu čikagiečiu aktoriumi Stasiu Pilka (1898-1976)
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

1959 m. pavasaris. Kuklus mano
tėvelių – dypukų namas italų pamėg-
tame Čikagos priemiestyje Melrose
Parke. 1873 m. šiose apylinkėse apsi-
gyveno pirmieji lietuvių ir vokiečių
ūkininkai, o po Antrojo pasaulinio
karo 1949–1950 m. čia atsirado dau-
giau lietuvių ir buvo įkurta, nors ir
nedidelė, bet veikli ir darni lietuvių
bendruomenė. Mes gyvenome 17-oje
gatvėje, skersai nuo Veteranų parko
(Veterans Park). Parko salėje dažnai
vykdavo lietuviški renginiai. Buvome
savi tarp svetimų. Turėjome savo  lie-
tuvišką spaudą ir radijo laidas. Mane
auginusi tėvelio mama, kurią va-
dinau Babūne (tėvai ištisą dieną bū-
davo darbe), buvo ištikima lietuviškų
laidų klausytoja, taigi, pasiklausy-
davau jų ir aš. Ryškiausiai iš savo
vaikystės atsimenu rytines Sophie
Barcus radijo laidas, kurias trans-
liuodavo velionės Sofijos dukra Al-
dona ir jos vyras Feliksas Daukai, ir
vakarinį ,,Margutį”, kurį tąsyk ves-
davo Henrikas Žemelis. Daukai, šalia
to, su laida ,,Vakaruška” dar prabil-
davo ir pirmadienių vakarais iš
WOPA radijo stoties Oak Parke
(vėliau tapusia mano Alma mater).
Tad pirmadieniais būdavo galvosūkis
– ko klausytis, mat tiek Daukų
radijas, tiek ir ,,Margutis” pradėdavo
savo laidas tuo pačiu metu – 7 val.
vakare – tik  per skirtingas radijo sto-
tis. Babūnė ir aš labiau mėgdavome
Daukų vedamą ,,Vakarušką”, ten
tvyrodavo paprasta kaimiška dvasia.
Nepasižymėdamos jokiu intelektua-
lumu, šios laidos tiek eiliniam dar-
bininkui, tiek ir inteligentui būdavo
gera atgaiva po sunkios darbo dienos.
O aš, tuomet penkiametis berniukas,
iki šiol atsimenu, kaip laidai įpusėjus
su savo pasakojimais ir deklamaci-
jomis prabildavo nepakartojamas
Lietuvos Valstybės teatro aktorius
Stasys Pilka.

Klausiate, kodėl šiandien prisi-
menu Pilką? Ar jis man buvo koks
giminaitis, o gal – mokytojas?  Visiš-
kai ne! Tiesiog aš juo žavėjausi!  Šiek
tiek paaugęs, jau kokių vienuolikos –
nes buvo tai 1965-aisiais – su tėvais
lankiausi Čikagos McCormick Place
kino teatre, kur įvyko pasaulinė re-
žisierės Birutės Pūkelevičiūtės ekra-
nizuotos pasakos kino ,,Aukso žąsis”
premjera, o joje pagrindinį vaidmenį
suvadino ponas Pilka! Vėliau su teat-
ro veteranu susipažinau ir asmeniš-
kai. Prisimenu, retsykiais jis užeida-
vo į Žilevičiaus muzikologijos archyvą
jėzuitų vienuolyno rūsyje, kuriame aš
praleidau daug savo laisvalaikio va-
landų. Atrodė toks bajoriškai pas-
laptingas ir išdidus. Toks jis liko ma-
no atmintyje iki šių dienų. O šiemet
sukako 110 metų nuo aktoriaus gi-
mimo.

Visuomet maniau, kad Pilka nie-
kada nemirs. Ir nesuklydau! Ypač tai
akivaizdu šiomis dienomis, kai jau
dvyliktą kartą Čikagoje įvyko lietu-
viško teatro festivalis – toje pačioje
Jaunimo centro salėje, kurioje prieš
40 metų akylai spektaklius stebėjo ir
aktorius bei režisierius Stasys Pilka.
Jo gyvenimo uždanga gal ir nusileido,
bet jo siela tikrai yra kažkur tarp

mūsų... Šie prisiminimai nesitaiko į
kokią mokslinę, analitinę Pilkos biog-
rafiją, tai tiesiog žiupsnelis mano
asmeniškų įspūdžių ir šiek tiek ži-
nučių pabiručių iš pageltusių pra-
eities puslapių, prisimenant, anot
Niujorke (New York) dirbusio reži-
sieriaus Vitaliaus Žukausko, ,,teatro
lordą”...

Jo vardas – tik didžiosiomis
raidėmis!

Stasys Pilka gimė 1898 m. gegu-
žės 5 d. Sankt Peterburge, Rusijoje.
Ten jis baigė Šv. Kotrynos gimnaziją,
vėliau studijavo Karo medicinos aka-
demijoje, Akademinio rusų dramos
teatro ir profsąjungų scenos meno
mokyklose. Paskui kelias pasuko į
Maskvą, kur 1921 m. jis studijavo re-
žisūrą. Tais pačiais metais S. Pilka
grižo į Lietuvą, Kaune įsijungė į Me-
no kūrėjų draugiją ir ėmė režisuoti
spektaklius: pastatė Puškino ,,Mo-
cartą ir Saljerį”, režisavo mokykli-
nius ir jaunimo spektaklius Liaudies
ir Šiaulių teatruose. Vaidino Lietuvos
Valstybės teatre. Jauną aktorių vi-
liojo paslaptinga, daug žadanti Ame-
rika, tad susipakavęs lagaminą 1926
m. jis iškeliavo į Naująją Angliją.
Netrukus susipažino su kompozito-
riumi Antanu Vanagaičiu ir įsijungė į
jo vodevilinį teatro sambūrį ,,Dzim-
dzi-Drimdzi”. Gastroliavo ne tik Či-
kagos apylinkėse, bet ir sėkmingai
išnaršė rytinę JAV pakrantę. Turėjo
progos parodyti ir savo režisūrinius
gabumus, statydamas Čiurlionienės-
Kymantaitės ,,Aušros sūnų”, Vai-
čiūno ,,Tuščias pastangas”, ,,Su-

drumstą ramybę”, Karpiaus ,,Ekse-
lenciją”. 1929 m. grįžo į Kauną ir iki
1944 m. vaidino Valstybės teatre (tie-
sa, 1933–1934 m. dirbo Šiauliuose).
Pastatė devynis veikalus, tarp jų ir
Vienuolio ,,1831 metai”, Vaičiūno
,,Aukso gromata” ir kt. 1942 m. su-
organizavo Ukmergės saviveiklinį
miesto teatrą ir jame pastatė kelis
veikalus. Iš viso Lietuvoje ir JAV su-
vaidino per 200 įvairiausių buitinių ir
herojinių, klasikinės ir saloninės
komedijos vaidmenų. Įsimintiniausi:
Ferdinandas ir Vurmas Šilerio dra-
moje ,,Klasta ir meilė”, Henšelis
Hauptmano ,,Vežėjas Henšelis”, Nes-
častlivcevas Ostrovskio ,,Miške”,
Grafas Vaičiūno ,,Naujieji žmonės”,
Palšovskis Petrulio ,,Prieš srovę”.
Pilka skaitė teatro kostiumo istorijos
kursą, mokė vaidybos meno.

Per bangas, per marias...

1944 m. S. Pilka pasitraukė į Vo-
kietiją. Su ,,Atžalyno” sambūriu jis
pastatė Šilerio ,,Princesę Turandot”.
Vadino Wuerzburge, pabėgėlių sto-
vyklose surengė kelias dešimtis lite-
ratūros vakarų. 1948 m. persikėlė į
JAV ir apsigyvenęs Čikagoje įsteigė
Lietuvių teatrą. Pastatė Grušo dramą
,,Tėvas”, Vaičiūno ,,Naujieji žmonės”,
Škėmos ,,Vienas”, Petrulio ,,Prieš
srovę”. Režisavo pirmąjį Čikagos vai-
kų teatro spektaklį. Aktorius ir toliau
liko ištikimas solo pasirodymams.
1951 m. Pilka surengė keletą litera-
tūrinių vakarų Čikagoje, o 1960 m. –
Bostone ir Toronte. Teatro klausi-
mais savo pavarde ir slapyvardėmis –
St. Mėringis bei S. Aukštaitis – rašė
spaudoje (tarpukaryje Kaune ,,Nau-
jojoje Romuvoje”, ,,Vaire”, ,,Jaunojoje
kartoje”; emigracijoje – ,,Mintyje”,
Vokietijoje bei ,,Aiduose” ir ,,Nau-
jienose”, JAV). Bandė savo talentą ir
poezijoje. Bene svarbiausias jo darbas
JAV (deja, neužbaigtas) – Pilkos Lie-
tuvos teatro almanachas.  Rankraščio
likimas nežinomas.

Maestro apie pirmąjį 
teatro festivalį

1968 m. Čikagoje įvyko pirmasis
Amerikoje teatro festivalis. Jame

dalyvavo šeši kolektyvai – iš Los An-
dželo (Los Angeles), Čikagos (Chica-
go), Hamiltono, Klivlendo (Cleve-
land), Detroito. Nebuvo niujorkiečių,
bostoniečių ir kitų. Nugalėtojais pa-
skelbti Dalilos Mackialienės Los An-
dželo dramos sambūris, suvaidinęs
pagrindinio festivalio rengėjo Ana-
tolijaus Kairio ,,Šviesa, kuri užsi-
degė”, ir Klivlendo ,,Vaidilos” būrelis,
kuriam vadovavo Petras Maželis, pa-
statęs Antano Rūko ,,Keturis keliau-
ninkus”. Geriausiais festivalio ak-
toriais buvo išrinkti detroitietė Da-
nutė Jankienė, suvaidinusi Norman-
tienę Sofijos Čiurlionienės ,,Pinigė-
liuose”, ir hamiltonietis Albinas Sta-
sevičius, atlikęs  pagrindinį vaidmenį
Vinco Krėvės ,,Mindaugo mirtyje”.

Pagal mūsų scenos veteraną S.
Pilką, ,,Nelabai daug kam reikalingi
tokie veikalai, kaip Kairio... Tokiais
veikalais arba reikia ką nors pasa-
kyti, arba iš viso jų nerašyti.” Maest-
ro pripažino, kad Los Andželo vaidin-
tojai buvo ,,vienintelė grupė, kuri ži-
nojo scenos išmatavimus ir tą žino-
jimą išnaudojo”. Taip pat Pilka pa-
aiškina hamiltoniečių nesėkmės prie-
žastį: ,,Mindaugo mirtis” nebuvo sta-
tyta profesionaliuose Lietuvos teat-
ruose kaip tik dėl to, kad ji neįma-
nomai parašyta. Net paties Mindaugo
ten nėra. Dauguvietis visaip bandė,
prašė autoriaus pataisymų... Krėvė
pasakė: ,,Aš užsakymą atlikau, hono-
rarą gavau, o dabar jūs žinokitės...”
Aktorius-režisierius nurodė ir esmi-
nius trūkumus, statant Čiurlionienės
veikalus ,,Pinigėliai” ir ,,Aušros sū-
nus”, o taip pat Antano Rūko pjesę
(pastarosios pastatyme ,,perdaug or-
namentikos, perdaug fanaberijos,
perdaug tuščios ambicijos”). Žodžiu,
S. Pilkos išvada Čikagos lietuviškame
dienraštyje ,,Naujienos” nuskambėjo
griežtai ir negailestingai: ,,Festivalis
praėjo bažnytkaimio atmosferoje. Ir
tai labai jau nuošalaus bažnytkai-
mio.” (Įdomu, kaip būtų reagavęs re-
žisierius Pilka, jei jis būtų šiandien
gyvas ir iš Bridžporto (Bridgeport)
CTA autobusu būtų atsibastęs į XII
teatro festivalį, kuris įvyko pereitą
savaitgalį Jaunimo centre Čikagoje?)

Nukelta į 10 psl.

Aktorius S. Pilka (d.) ir straipsnio autorius Žilevičiaus lietuvių muzikologijos
archyvo perkėlimo į Jaunimo centro patalpas iškilmių metu. Čikaga 1974
m. kovo 17 d.                                                                     Vaclovo Noreikos nuotr.

S. Pilka Ferdinando vaidmenyje
Šilerio ,,Klasta ir meilė” 1922 m.
rugsėjo 30 d. Kaune.
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Airijos lietuvis îveikè� vienâ�  
aukšçiausiû� Kinijos viršukalniû�

Sovietinès žvaigždès kainavo 500 Lt

Užsienio lietuviai rengiasi 
išskirtiniams metams

Paminètos Jono Pauliaus II 
išrinkimo popiežiumi metinès

Vilnius, spalio  17 d. (Lietuviams.
com) – Spalio 22–24 d. Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės or-
ganizuoja tradicinį seminarą užsienio
lietuvių bendruomenių informacijos
darbuotojams ,,Vadyba ir komunikaci-
ja”. Jame dalyvaus Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdybos ir 23 kraštų
Lietuvių Bendruomenių atstovai. Se-
minare laukiama delegatų ir iš nese-
niai įsikūrusių Islandijos, Egipto ir
Portugalijos Lietuvių Bendruomenių.

Seminare bus diskutuojama apie
užsienio lietuvio įvaizdį Lietuvos vie-
šojoje erdvėje, ieškoma būtų, kaip
vystyti veiksmingesnį išeivijos ir Lie-
tuvos žiniasklaidos priemonių bend-
radarbiavimą.

Seminaro metu užsienio lietuvių
žiniasklaidininkai planuoja pasirengti
užsienyje vyksiantiems renginiams,
skirtiems Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui ir atkreipti pasaulio
dėmesį į Vilnių, 2009 m. Europos kul-
tūros sostinę. Renginys vyks Birštone.

Vilnius, spalio 17 d. (Alfa.lt) –
Didžioji dauguma iš Didžiosios Bri-
tanijos išvykstančių lenkų imigrantų
namo į gimtinę negrįžta, o veikiau
ieškosi naujo prieglobsčio kitose Eu-
ropos šalyse, o ypač – Norvegijoje,
skelbia „Polskie radio” interneto sve-
tainė.

„Nuo 2007 m. pabaigos mes pas-
tebėjome, kad vis daugiau žmonių,
ieškančių darbo Norvegijoje, čia at-
vyksta tiesiai iš Didžiosios Britanijos.
Atrodo, kad Didžioji Britanija jau ne-
bėra ta viliojanti vieta ekonominiams
migrantams. Norvegija tikriausiai
yra saugesnis pasirinkimas”, – pa-
reiškė Osle veikiančios konsultavimo
įmonės „Polish Connection” vadovė
Aleksandra Eriksen.

Lenkijos Europos Parlamento
narys ir Rinkos ekonomikos studijų
instituto specialistas Janusz Lewan-
dowski teigia, kad tai yra protingas
lenkų pasirinkimas, nes Skandinavi-
jos šalys veikiausiai išvengs didžiau-
sių globalinės bankininkystės krizės
padarinių.

Specialistai pabrėžia, kad Lenki-
ja vis dar nėra patraukli šalis, lygi-
nant su tokiomis ekonomikomis kaip
Olandija ar Skandinavijos šalimis.
Tarptautinių santykių centro Varšu-
voje specialistė Krystyna Iglicka tei-
gia, kad į Lenkiją veikiausiai grįš tik
trečdalis visų iš Didžiosios Britanijos
išvykstančių jos tautiečių, o likusi da-
lis ieškos skalsesnio duonos kąsnio
kitose Europos šalyse.

,,Prezidentas neturètû�
pasirašyti tokio biudžeto” 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) –
Kipre žuvo Lietuvos nuolatinės ats-
tovybės Europos Sąjungoje (ES) kai-
mo plėtros atašė Laurynas Vigelis.
Briuselyje dirbęs L. Vigelis Kipre bu-
vo tarnybinėje komandiruotėje. Ne-
patvirtintais duomenimis, L.Vigelis
žuvo vairuodamas motociklą.

L.Vigelis Kipro mieste Limasoly-
je lankėsi kartu su Žemės ūkio minis-
terijos delegacija, kuriai vadovavo že-
mės ūkio viceministrė Virginija Žos-
tautienė. Viceministrė pasakojo su
delegacijos nariais atsisveikinusi vėlų

ketvirtadienio vakarą. Tuo metu bai-
gėsi tarptautinės konferencijos daly-
viams rengtas priėmimas. Žinia apie
nelaimę ją pasiekė vykstant pakeliui į
Lietuvą.

Limasolyje vyko Europos Komi-
sijos rengtas forumas kaimo plėtros
klausimais. Anot V. Žostautienės, tai
kas penkerius metus organizuojamas
renginys ES šalių žemės ūkio minist-
rams, socialiniams partneriams.

Teisininko išsilavinimą turintis
L.Vigelis Lietuvos misijoje ES dirbo
maždaug metus. 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) – Už
biudžetą ir finansų programavimą at-
sakinga Europos Komisijos (EK) narė
Dalia Grybauskaitė teigia, kad Lie-
tuvos prezidentas neturėtų pasirašyti
Gedimino Kirkilo Vyriausybės pa-
ruošto kitų metų biudžeto projekto.
Tai ji pareiškė po susitikimo su prezi-
dentu Valdu Adamkumi.

D. Grybauskaitės nuomone, nau-
joji valdžia turėtų peržiūrėti kiekvie-
ną eilutę, o ji pati pasirengusi padėti,
jei tik jos bus klausomasi.

Prezidento atstovės Ritos Gru-
madaitės žodžiais, prezidento nuo-
mone, šaliai patiriant akivaizdų eko-
nominį nuosmukį Vyriausybė nepa-
kankamai atsižvelgė į raginimus ma-
žinti išlaidas ir naikinti mokesčių
lengvatas.

Eurokomisarės vertinimu, erd-
vės mažinti išlaidas, ypač valdžios,
yra pakankamai. Jos teigimu, gali bū-

ti labiau mažinamos ir valdžios išlai-
dos, ir valdininkų skaičius, ir jų pre-
mijos. ,,Išlaidauti daugiau nebegali-
ma, nes nėra lėšų, negalima gyventi
skolos ir pažadų sąskaita. Rinkimai
po savaitės baigsis”, – teigė euroko-
misarė.

Anot D. Grybauskaitės, Europos
komisarai turi teisę padėti visoms Są-
jungos šalims, kuriose yra sudėtinga
ekonominė padėtis. ,,Aš padėsiu tai
Vyriausybei, kuri norės ir kvies, kuri
girdės pastabas ir norės pagalbos.
Naujoji Vyriausybė, kokia ji bebūtų,
turi objektyviai vertinti esamą padė-
tį, nustoti neigti easnčią tikrovę”, –
teigė D. Grybauskaitė.

Pagal 2009 m. nacionalinio biu-
džeto projektą Lietuvoje kitais metais
išlaidos pajamas viršys 2,64 mlrd. li-
tų, o bendras valdžios deficitas sieks
beveik 3 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP).

Kipre žuvo Lietuvos atašè

Lenkai traukia î Norvegijâ�  

Vilnius, spalio 17 d. (ELTA) – Sostinės kino teatre ,,Forum Cinemas Vingis”
surengta dokumentinio filmo ,,Misija Sibiras” premjera. Filmas pasakoja apie
jaunų žmonių ekspediciją į lietuvių tremties vietas Sibire. 

Piotro Romančiko (ELTA) nuotraukoje – kadras iš filmo ,,Misija Sibiras”.

Vilnius, spalio 17 d. (Delfi.lt) –
Airijoje gyvenantis lietuvis Edgaras
Donela – fotografas, alpinistas ir ak-
tyvaus gyvenimo būdo šalininkas. Jis
šiemet įveikė vieną aukščiausių va-
karų Kinijoje Kunluno kalnyne esan-
čią viršūnę Muztagh-Ata. Iš įspūdin-
gos kelionės grįžęs alpinistas sako,
jog kol kas nėra nusitaikęs naujos vir-
šukalnės, tačiau neslepia, jog kuo to-
liau, tuo norisi kopti aukščiau.

Mintis kopti į Muztagh-Ata vir-
šūnę (7,546 m), esančią Kinijoje, Ed-
garui gimė dar prieš dvejus metus. Po
kopimo į Koržanevos viršūnę Tadži-
kijoje alpinistai iš Lietuvos ir Airijoje
gyvenantis Edgaras svarstė, į kokį žy-
gį patrauks kitais metais. Saulius
Rudnickas – kalnietis, grupės vado-
vas, organizavęs ne vieną ekspediciją,
pasiūlė kopti į šią viršūnę, bet suma-
nymas buvo įgyvendintas tik šių me-
tų vasarą.

Vilnius, spalio 17 d. (Bernardi-
nai. lt) – 1978 m. spalio 16 d.  Ro-
mos vyskupu ir apaštalo Petro įpėdi-
niu buvo išrinktas Krokuvos arkivys-
kupas Karolis Wojtyla. Jo išrinki-
mas buvo nemenka staigmena.

Nuo paskutinio popiežiaus ne ita-
lo mirties buvo praėję 455 m. Karolio
Wojtylos išrinkimas stebino dar ir tuo,
kad vadovavimas Visuotinei Bažnyčiai
buvo patikėtas vyskupui, atvyku-
siam iš komunistų valdomos rytų Eu-
ropos. 

Lietuviams šis popiežius buvo ir
liks brangus dėl nepaprasto palanku-
mo Lietuvai, ypač tais laikais, kai tikė-
jimo ir žmogaus laisvę varžė komunis-
tų režimo priespauda. Jonas Paulius II
buvo pirmasis popiežius per visą Baž-
nyčios istoriją, apsilankęs Lietuvoje.

Jono Pauliaus II išrinkimo 30-ųjų
metinių proga šv. Mišias Šv. Petro ba-
zilikoje aukojo buvęs jo sekretorius ir
dabartinis Karolio Wojtylos įpėdinis
Krokuvos arkivyskupo soste kardino-
las Stanislaw Dziwisz. Mišios buvo au-
kojamos lenkų kalba. Jose dalyvavo
keli tūkstančiai šia proga iš Lenkijos
atvykusių piligrimų.

Lietuviams Jonas Paulius II buvo ir
liks brangus dėl nepaprasto palanku-
mo Lietuvai.    Bernardinai.lt nuotr.

Edgaras Donela.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 17 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT) nepatenkino sovieti-
niais ženklais pažymėtų gaminių pre-
keivės skundo. Vilniaus senamiestyje
sovietų simbolika prekiavusiai vers-
lininkei buvo skirta 500 Lt bauda ir
atimti daiktai, kuriais ji prekiavo.

Pareiškėja nurodė, jog daiktus
pardavinėjo istorinio paveldo pažini-
mo ir kolekcionavimo tikslais.

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų ko-
legija atkreipė dėmesį, jog Lietuvos
įstatymai aiškiai nurodo, kokie ženk-

lai yra priskiriami nacistinei ir komu-
nistinei simbolikai bei kokius veiks-
mus yra draudžiama atlikti.

Anot Teismo, įstatymų papildy-
mą minėtos simbolikos draudimu
paskatino visuomenėje nuolat kylan-
čios diskusijos dėl totalitarizmo pali-
kimo naikinimo ir kai kurios neigia-
mos visuomenės raidos nuostatos.

Pasak LVAT, įstatymo leidėjas
siekia uždrausti Lietuvoje tokį de-
mokratinės visuomenės narius žei-
džiantį nacistinės ir komunistinės
simbolikos naudojimą. 
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– Sveikiname su garbingu ap-
dovanojimu  – esate išrinkta ge-
riausia 2008 metų valstybės tar-
nautoja. Ką Jums reiškia šis dar-
bo įvertinimas?

– Jau kelerius metus iš eilės Lie-
tuvoje rengiama aukščiausių Lietu-
vos pareigūnų apklausa, kurios metu
jie išrenka geriausiai, jų nuomone,
dirbančias įstaigas ir tų įstaigų vado-
vus. Šiais metais kolegos Valstybės
kontrolę pripažino antra geriausiai
dirbančia valstybės įstaiga, o tarp įs-
taigų vadovų pirmąją vietą skyrė
man. Tiek įstaigai, tiek man tai yra
skatinanti ir įpareigojanti atsakomy-
bė siekti geresnių rezultatų. Lietuvo-
je neturime pakankamai galimybių
skatinti darbuotojus dirbti geriau, to-
dėl šis įvertinimas įstaigoje buvo pri-
imtas labai palankiai. 

– Valstybės kontrolė nėra tik
Lietuvai būdinga valstybinė įs-
taiga. Ji perėmė ir tęsia Vakarų
Europos valstybių viešosios fi-
nansinės kontrolės įstaigų tra-
dicijas. Kuo ypatinga Lietuvos
kontrolės sistema?

– Atkūrus nepriklausomą Lietu-
vą mūsų įstaiga buvo atkurta senuo-
ju, tarpukario Lietuvoje veikusios įs-
taigos pavadinimu – Valstybės kont-
rolė. Buvo perimta ir sandaros tradi-
cija, tai yra atkurta monokratinė, o
ne kolegiali įstaiga. Pradžioje ji ėmėsi
visokių patikrinimų, atliko teisėsau-
gai būdingas funkcijas. Vėliau didelę
metodinę ir praktinę pagalbą mums
suteikė Jungtinės Karalystės nacio-
nalinė audito įstaiga. Todėl šiandien
valstybės biudžeto lėšas ir kitą turtą
mes audituojame iš tiesų pagal tą patį
modelį, koks veikia ir senas audito
tradicijas turinčioje Jungtinėje Kara-
lystėje. Taigi, kasmet Valstybės kont-
rolės auditoriai patikrina, ar teisingai
valstybės įstaigos ir savivaldybės aps-
kaito joms skirtas valstybės biudžeto
lėšas ir įvertina, ar buvo laikomasi įs-
tatymų, naudojant valstybės lėšas ir
kitą turtą. Tai vadiname finansiniu ir
teisėtumo auditu.

Kita audito rūšis – veiklos audi-
tai. Jų metu vertiname, ar valstybės
turtas naudojamas taupiai ir  veiks-
mingai. Pavyzdžiui, šiais metais veik-
los auditoriai vertina Valstybinės li-
gonių kasos veiklą, valstybės įmonių
valdymą, Nacionalinės kovos su ko-
rupcija programos įgyvendinimą,
švietimo ir socialinio draudimo siste-
mų pertvarkas, žemės gelmių naudo-
jimą, Europos Sąjungos  (ES) finan-
sinės paramos valdymą. Iš viso per
metus bus atlikta beveik pusšimtis
veiklos auditų.  

– Valstybės kontrolei vado-
vaujate jau trejetą metų. Per tą
laikotarpį valstybės valdyme įvy-
ko nemažai pokyčių. Koks vaid-
muo darant įtaką  šiam procesui
tenka Valstybės kontrolei?

– Kiekvieną kartą, teikiant pata-
rimus Vyriausybei, ministerijoms ir
kitoms audituotoms įstaigoms, gal-
voju: kokia pridėtinė vertė bus su-
kurta tas rekomendacijas įgyvendi-
nus? Kitaip tariant, siekiame, kad au-
ditai turėtų apčiuopiamą poveikį. Ir
to poveikio siekiame ne siaurose sri-
tyse, ne atskirose įstaigose ar įmonė-
se, o visose mūsų audituojamose sis-
temose. Toks požiūris į valstybinį au-
ditą duoda rezultatus. Pastaraisiais
metais nemažai valstybės įstaigų, at-
sižvelgdamos į valstybinių auditorių
pastabas, patobulino finansų apskai-
tą, stiprina vidaus kontrolės sistemą

ir daro mažiau klaidų. Vyriausybė ir
ministerijos įsiklausė į valstybinio
audito patarimus ir parengė nemažai
teisės aktų, kurie pagerino valstybės
finansų ir kito turto valdymą, padarė
jį veiksmingesnių ir skaidresnių.

Veiklos auditais darome išties
reikšmingą poveikį viešajam valdy-
mui, nukreiptam į rezultatus ir vi-
suomenės poreikius. Įgyvendinama
maždaug 80 proc. valstybinio audito
rekomendacijų. Tačiau reikia pripa-
žinti, kad tarp likusių 20 proc. neįgy-
vendintų rekomendacijų yra ir labai
reikšmingų.   

– Valstybės kontrolė yra lyg
tarpininkė tarp visuomenės ir
valstybės įstaigų. Ar mūsų vi-
suomenėje nėra per didelis atot-
rūkis tarp šių dviejų pilietinės
visuomenės sudedamųjų dalių?

– Taip, mūsų tikslas – padėti
valstybei išmintingai valdyti ir nau-
doti turtą, lėšas ir kitus išteklius, pri-
sidedant prie Seimo vykdomos parla-
mentinės kontrolės, skatinant viešojo
sektoriaus pažangą, prižiūrint, ar tei-
sėtai valdomas ir naudojamas valsty-
bės turtas bei vykdomas valstybės biu-
džetas. Taigi, tikrai esame tarsi tarpi-
ninkas, kuris teikia visuomenei infor-
maciją, kaip veikia valstybės įstai-
gos, ar jos išmintingai naudoja vals-
tybės turtą. O visuomenė per savo ats-
tovus Seime turi galimybę reikalauti,
kad tas turtas duotų didžiausią naudą.

Atotrūkis tarp valstybės įstaigų
ir visuomenės, mano nuomone, tikrai
yra. Valstybės kontrolė savo turimo-
mis priemonėmis siekia jį mažinti,
nuolat ragindama įstaigas skaidriau
valdyti valstybės turtą, nuolat teikti
visuomenei išsamias ataskaitas  apie
savo veiklą. Veiklos auditai rodo, kad
viešumo mūsų valstybės gyvenime
dar trūksta. 

– Kuriose valstybės valdymo
srityse Jūs matote didžiausius
trūkumus? 

– Nuo 1998 m. valstybės įstaigos
Lietuvoje finansavimą gauna ne sau
išlaikyti, o programoms įgyvendinti.
Jose nurodoma, ko siekiama, koks tu-
ri būti rezultatas ir kiek tai kainuos.
Tai padėjo naudojant valstybės lėšas
pasiekti nemažą pažangą – aiškiau
nustatomi valstybės įstaigų veiklos
svarbiausi uždaviniai, tiksliau jų lai-
komasi, visuomenei atsiskaitoma už
veiklos rezultatus, tapo aiškesnis fi-
nansavimas, o veikla daugiau nuk-
reipiama rezultatams pasiekti.

Tačiau akivaizdu, kad programi-

Mùsû� tikslas – padèti valstybei išmintingai valdyti

nio biudžeto sudaryme dar daug to-
bulintinų dalykų. Pirmiausia reikėtų
sumažinti programų skaičių, nes val-
dyti daugiau negu 700 biudžetinių
programų tikrai yra labai sunku.
Skirtų lėšų valdytojai programose
dažnai neaiškiai  nustato uždavinius
ir vertinimo reikalavimus, jie nesu-
teikia informacijos, kokių rezultatų
siekiama, kaip bus įvertintos veiklos
sąnaudos, rezultatai ir poveikis. To-
dėl audituodami programas dažnai
nustatome, kad jos įgyvendinamos
neveiksmingai ir nerezultatyviai. 

Kita didelė problema – užsitęsu-
sios švietimo, sveikatos ir socialinės
apsaugos struktūrinės pertvarkos.
Būtent šioms sritims skiriamos ne-
mažos lėšos dažnai naudojamos ne-
pakankamai veiksmingai, o jų gavėjai
nepasiekia rezultatų, kurie tenkintų
visuomenės poreikius. 

– Ar tenka domėtis, kaip iš-
taisomi Jūsų nurodyti trūkumai?

– Suprantama, kad mums svar-
bu, kaip įgyvendinami valstybinio
audito nurodymai. Nors pagal vals-
tybinio audito principus už jų įgy-
vendinimą atsako audituotos įstai-
gos, o tą procesą kontroliuoja Seimas,

tačiau mūsų pareiga – sekti, kaip tai
vyksta, ir  pranešti Seimui apie rezul-
tatus. Šiuo metu diegiame naują nu-
rodymų įgyvendinimo stebėsenos sis-
temą. Tikimės, kad ji ženkliai padi-
dins teigiamą audito poveikį valsty-
bės finansų valdymo ir kontrolės sis-
temai bei viešajam valdymui,  nuk-
reiptam į rezultatus ir visuomenės
poreikius.

Parlamentinis Audito komitetas
nuolat svarsto audito ataskaitose iš-
keltas problemas ir audituotų įstaigų
pateikiamus audito nurodymų įgy-
vendinimo planus, teikia dėl jų pasiū-
lymus Seimui. 

Be to, turime ir administracinio
poveikio priemonę. Nustatę, kad pa-
darytos reikšmingos klaidos, kurios
nebuvo ištaisytos audito metu, vals-
tybės kontrolierius ir jo pavaduotojai
priima sprendimus, kuriais įpareigo-
ja įstaigų vadovus traukti atsakomy-
bėn kaltus asmenis ar pašalinti ras-
tus trūkumus. Per metus priimame
iki 10 sprendimų.  

– Visuomenė yra supažindi-
nama su audito ataskaitomis ir
išvadomis. Kokios visuomenės
reakcijos Nukelta į 11 psl.

RASA BUDBERGYTĖ 1983 m. su pagyrimu baigė Vilniaus
universiteto teisės fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
Dirbo Marijampolės miesto valdybos Bendrojo skyriaus ve-
dėja, Socialinės apsaugos ministerijos Invalidų reikalų
skyriaus vadovaujančiąja inspektore, Įstatymų rengimo
skyriaus vyresniąja konsultante. 1992–1993 m. – Tarptau-
tinių ekonominių santykių ministerijos Teisės ir sutarčių
skyriaus patarėja, vėliau – ministro pirmininko padėjėja.
Nuo 1995 m. – AB „Lelija” juriskonsultė. 1997–2000 m. – Tei-
singumo ministerijos sekretorė, Teisingumo viceministrė.
2001 m. tapo Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus pa-
vaduotoja, vėliau – šios ministerijos sekretore. Nuo 2005 m.
Paskirta Lietuvos Respublikos valstybės kontroliere. 2005
m. VI-ajame Europos aukščiausiųjų audito institucijų or-
ganizacijos (EUROSAI) kongrese R. Budbergytė išrinkta
EUROSAI Valdybos tarybos viceprezidente. 2008 m. savait-
raščio „Veidas” kasmetinėje aukščiausio lygio šalies insti-
tucijų tarnautojų apklausoje išrinkta geriausia metų vals-
tybės tarnautoja, o jos vadovaujama LR valstybės kontrolė
– antrąja pažangiausia viešojo sektoriaus institucija. 2006
m. valstybės kontrolierė šioje apklausoje užėmė trečiąją, o
2007 m. – penktąją geriausių Lietuvos valstybės tarnautojų
sąrašo vietą. Ištekėjusi, su vyru Rolandu augina sūnų.

Rasa Budbergytė.       
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės išskirtinis interviu laikraščiui „Draugas”
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

DĖMESIO, APGAVYSTĖS
TELEFONU KEIČIA KAILĮ

Palyginti neseniai JAV tartum
pavojingas virusas ėmė plisti apga-
vystės, išimtinai skirtos pagyvenu-
siems žmonėms, nuoširdžiai besirūpi-
nantiems savo artimaisiais. TV nau-
jienų agentūros, valstijų teisėsaugos
institucijos bei socialinės rūpybos
centrai, ir net ,,Better Business Bu-
reau”, bando atkreipti pagyvenusių
žmonių dėmesį į sukčius, skambinan-
čius telefonu bei pranešančius apie
neva šeimos nariui įvykusią nelaimę.
Manoma, kad Kanadoje veikiantis
sukčių tinklas skambina atsitiktinai
pasirinktais JAV gyventojų telefonų
numeriais, bandydami iš balso nusta-
tyti, ar to numerio savininkas nėra
pagyvenęs asmuo. 

Suradę auką, sukčiai arba apsi-
meta šeimos nariais (dažniausiai –
anūkais), arba teigia esą ligoninių, vi-
suomeninių organizacijų atstovai, pa-
galiau – atsitiktiniai ,,geradariai”. Po
papasakotos siaubą keliančios istori-
jos apie kelionės į Kanadą metu į
bėdą patekusį(-ią) anūką(-ę), prašo-
ma tuojau pat atsiųsti pinigų, kurių
esą reikia ligoninės, užstato už palei-
dimą iš areštinės ar padarytos žalos
(sudaužyto automobilio ir pan.) išlai-
doms apmokėti. 

Puikiai išmanydami psichologiją,
sukčiai paprastai nepateikia jokių de-
talių, net ,,anūko/anūkės” vardo, ti-
kėdamiesi išgauti šią informaciją iš
pašnekovų. Nenuostabu, kad pa-
skambinę ir prisistatę kaip, tarkime,
,,Jūsų mylimiausias anūkas(-ė)”, jie
dažniausiai sulaukia pašnekovo reak-
cijos ,,Ar tai tu, ...?” Taip užsimezgus
pokalbiui, toliau papasakojama mela-
ginga nelaimės istorija, pabrėžiant,
kad skambinantysis negali ilgai kal-
bėti, ir prašoma kuo skubiau nusiųsti
piniginę perlaidą, kurios numerį, lei-
džiantį atsiimti pinigus, reikės pra-
nešti  kito skambučio metu maždaug
po poros valandų. Prašoma suma pa-
prastai svyruoja nuo kelių iki kelioli-
kos tūkstančių dolerių.

Be abejo, ne visos galimos aukos
patiki šiais skambučiais. Kita vertus,
meistriškai sužaidus aukos jausmais
bei baimės jausmu, sukčiams jau ne
vieną sykį pavyko įkalbėti pagyvenu-
sius žmones pasiųsti pinigus į Kana-
dą. Kanados policija specialiai šiems
sukčiavimo atvejams registruoti jau

įsteigė interneto svetainę www.pho-
nebusters.com bei nemokamą telefo-
no liniją 1-888-495-8501. Manoma,
kad iki šiol nuo šios apgavystės šie-
met jau nukentėjo daugiau nei 300
asmenų, iš jų maždaug pusė – per
pastaruosius keletą mėnesių. 

Kaip išvengti panašių apgavys-
čių? Kaip ir daugelis kitų sukčiavimo
schemų, jos yra pagrįstos emociniu
spaudimu bei melagingos būtinybės
tuojau pat reaguoti sukūrimu. Prib-
lokšta neigiamų naujienų auka, pul-
dama vykdyti sukčių nurodymų, daž-
nai nė nespėja blaiviai  pagalvoti apie
padėtį. Todėl pagrindinė taisyklė,
susidūrus su panašiais skambučiais,
būtų nepamesti galvos ir, prieš iman-
tis bet kokių veiksmų, įsitikinti, ar
skambinantysis iš tiesų yra tas, kas
sakosi esąs. Jei sukčius apsimeta
šeimos nariu, patikrinti jo tapatybę
turėtų būti gana nesunku, uždavus
keletą klausimų, atsakymus į kuriuos
gali žinoti tik jūsų šeimos nariai. Jei
skambinantysis prisistato oficialios
įstaigos atstovu, reikėtų sužinoti tos
įstaigos pavadinimą, adresą, skambi-
nančiojo vardą, pavardę bei pareigas.
Po to paprašyti telefono numerio, ku-
riuo būtų galima po kiek laiko per-
skambinti, patikrinus gautą informa-
ciją. Jei reikės, nesidrovėkite duome-
nų patikrinimui pasitelkti vietos poli-
cijos pagalbą. 

Svarbiausia – nepulti į paniką,
kadangi būtent tai yra pagrindinis
sukčių tikslas. Jie puikiai supranta,
jog pametę galvą negalėsite logiškai
apmąstyti jų reikalavimų ir paklus-
niai pervesite pinigus. Taip pat derė-
tų atsiminti, jog bet kokie reikalavi-
mai persiųsti pinigus perlaidos būdu
(,,Western Union”, ,,Money Gram”,
,,money order” būdu ir pan.) turi itin
didelę tikimybę būti susiję su sukčių
užmačiomis. Todėl jokiu būdu nesi-
leiskite įtikinėjami, tiesiog pasaky-
kite, kad perskambinsite vėliau ir iš-
kart mėginkite skambinti ,,nukentė-
jusiam” šeimos nariui, kad išsiaiš-
kintumėte, kur jis/ji yra ir ką veikia.
Paaiškėjus apgavystei, galite iškart
skambinti į policiją ar aukščiau nu-
rodytu nemokamu atitinkamų Kana-
dos tarnybų numeriu. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

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

Valandos pagal susitarimâ�

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 6

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

vardadienio ar gimtadienio proga, vieną
mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

darbo dienomis klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Iš k.: Lia Krivinskaitė-Shepard, Danutė Krivinskaitė ir Dainius Krivinskas
vieši  San Francisco mieste.

Krivinskų trejetukas
Lia Krivinskaitė-Shepard, Har-

vard teisės mokslų abiturientė, buvo
pakviesta dirbti asistente profesore
Loyola University, Teisės mokykloje,
Čikagoje. Šiais metais ji šiame uni-
versitete dėsto bankroto ir kt. teisės
kursus.

Danutė Krivinskaitė šiais metais

baigia ekonomikos studijas Cornell
University, Ithaca, NY.

Dainius Krivinskas, University
of Michigan teisės mokslų abiturien-
tas, šį rudenį pradeda dirbti direkto-
riumi investicijų patarimo firmoje
Čikagoje.

Jolita Kavaliūnaitė

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Atkelta iš 5 psl.

Vietoje vaidmenų – Halsted
gatvėje

Gal kiek ironizuodamas, Kazys
Janulis 1979 m. savo prisiminimuose
apibūdino blankią S. Pilkos egzilę
Amerikoje. Likimo linija sustoja
Bridžporte. Laimėjimai teatre, tikru-
mo jausmas, katastrofos, praėjęs karo
siaubas atsispindi ramiame veide.
Suskilusiais šaligatviais vaikšto su-
sikaupęs žlugimo liudininkas. Jude-
sys ir dvasia išlaikę ritmą, savotišką
tvarką, daug jausmų užslėpta, pra-
eitis, palaidota tolimam krašte, ir
praeitis, iš kurios negalima išsiva-
duoti, vaikšto kartu. Reikia pradėti iš
naujo pasaulyje, kuris gražus ir švie-
sus ir gresia pražūtim. Be tautos, be
valstybės teatras ne visai prasmin-
gas, be šaknų – laukia susinaikini-
mas: sunkiai aprėpiamų plotų erdvėje
tuštumų duobės. Nepelningas teatras
– užsiėmimas ar darbas? Verčiasi
atsitiktinėmis pajamomis iš vaidybos
– tas, kuris vaidina sėkmingiausią
poną, yra panašus į poną, tačiau pats
turto neturi. Kas slepiasi už ramaus
veido kaukės – griežtas, bet atlaidus,
karščiuojantis, bet švelnus senas
džentelmenas, ieškantis nesutriuš-

kintų verčių  likučių savo gyvenimo
griuvėsiuose? Plačias vagas varęs
įvairiuose menuose... Slaptai ir viešai
rašęs teatro klausimais, redaktorius,
poetas, literatas, režisierius, akto-
rius, studijavęs mediciną, išimtinės
erudicijos ir kultūros žmogus, dažnai
atsiribojęs, į save įsigilinęs, nevedęs,
turėjęs vertingą paveikslų rinkinį,
ypatingų knygų lobynus, retų isto-
rinių fotografijų, teatro istorijos me-
džiagos, meniškų ekslibrisų rinkinį...
Toks buvo jis!

Iškilus Kauno Valstybės teatro
aktorius (aktorius juk iliuzija, mira-
žas, transfigūracija, užmiršęs save,
jis nori būti vis kitas) ir režisierius (o
kur tas Kaunas? – nustebs jankis) S.
Pilka kokį ketvirtį šimtmečio gyveno
ties 32-os ir Halsted sankryža už ke-
liolikos gatvių nuo Sinklerio (Sinc-
lair) ,,Raiste” („The Jungle”) apra-
šytų Čikagos skerdyklų, kurios 30
mylių spinduliu skleidė gendančių
žarnų, pūvančio kraujo, mėšlo ir
pastipusių žiurkių smarvę, saldžiai
rūgštų ir gerklę paraližuojantį kvapą.
Iškėlus skerdyklas, ta miesto  dalis
tuomet dar skendo automobilių ir
fabrikėlių leidžiamo anglies monok-
sido debesyse; nuo didžiojo moderniz-
mo nustumtas Bridžportas liko lyg

bučiuje sugautas, tarp magistralių ir
pramoninių kompleksų, toli nuo
centro su dangoraižiais ir prabangių
užmiesčio rezidencijų, kur telkiasi jė-
ga, mitas, simbolis ir ,,the American
dream”.

,,Kokios galimybės teatralui?” –
sykį buvo paklaustas Maestro. ,,Be
aukšto rango pažinčių ir malonės
darbo gauti neįmanoma, – atsakė
sausai. – Kartą buvau gavęs pakvie-
timą iš pažįstamo aukštos pozicijos
amerikiečio atlikti kunigo vaidmenį
televizijos reklamai, vaizduojančiai
jaunos poros sutuoktuves bažnyčioje.
Filmavo nugara prie altoriaus, vienos
minutės scena... gerai sumokėjo”.

Jis buvo ramios dvasios, mažai
kalbėjo, bet jei prabildavo – tai buvo
tvirtas ir nenuginčijamas. ,,Kodėl
ponas Pilka toksai vienišas, ar ne-
nusibosta vienam?” Išleidęs cigaretės
dūmus pro nosį, tarė: ,,Gyvenau su
moterimi kurį laiką, be piktumo. Da-
bar šitaip gerai... Palikim les affaires
de coeur pėdsakų rinkėjams...” 

O man, visų sričių kolekcionie-
riui, tačiau ne paparacininkui, paži-
nojusiam daugelį anų metų ,,grandų”
– net ir Lietuvos Valstybinės operos
primadoną Antaniną Dambrauskai-
tę, taip ir iki šiandien liko neaišku, ar
Pilka buvo jos sutuoktinis vyras, ar
tik aplinkybių sumetimais tarpuku-
rio Kaune ,,artimas draugas”?

S. Pilka mielai šokdavo – lėtai,
laisvai, nesilaikydamas taisyklių.
Šmaukšt – ant akių užsimauna žalius
saulės akinius – ir pirmyn – prisi-
minimais grįžta į Italiją. Tai tauta,
kokios niekur kitur planetoje nerasi –
taip mokančios džiaugtis gyvenimu.

Labai išvystyta vaizduotė, dvasia
jautri menams. Amerikiečiai perne-
lyg užsiėmę, teatru plačiau nesidomi.
Ir tarp šių dviejų pasaulių tupi mūsų
Pilkų Stasiukas... ,,Kažin ar gali
turėti kokią reikšmę Monos Lizos
(Mona Lisa) paveikslas papuasų gy-
venime?”

Finale

Paskutinį sykį susidūriau su
Maestro 1974 m. kovo 17 d. Tąsyk
garbingai iš Čikagos lietuvių jėzuitų
,,pogrindžio” (tiksliau pasakius –
rūsio) iškeldinome Juozo Žilevičiaus
muzikologijos archyvą į šiek tiek
erdvesnes dviejų kambarių patalpas
Jaunimo centro priestato trečiajame
aukšte. Iškilmėse apsilankė daug
senų visuomenės kultūrininkų ir
šviesuolių, tarp jų ir aktorius S.
Pilka. Įvykio dalyvių gretose buvau ir
aš, kadaise jaunas ir vikrus, smalsus
ir landus, bet neišsiskiriantis iš tvar-
kingai apsirengusių senukų svečių,
vilkintis tamsiai mėlyną aksominį
švarką ir užsirišęs madingą kakla-
raištį (tarsi iš Holivudo atvykęs re-
porteris!).  Šįsyk keliai su S. Pilka su-
ėjo gyvai, o ne kaip žiūrovo, stebinčio
ekrane ,,Aukso žąsį”. Jis, kaip visada,
kalbus, savo pasakojimais vedantis į
Lietuvos teatro peripetinius pože-
mius. Tie pasakojimai ir išgyvenimai
prabėgo akimirksniu tarsi praeities
16 milimetrų greičio kadrai. Lyg koks
kino režisierius filmavimo metu
sušuktų ,,STOP.  ACTION”, ir viskas
– taškas – iškilmių veiksmas Žilevi-
čiaus muzikologijos archyve pasibai-
gė. Po to aš pono Pilkos niekad ne-
bemačiau...

1975-ųjų pabaigoje S. Pilka per-
sišaldė ir susirgo. Liga tartum praėjo,
bet iš lovos jis nesikėlė. Gyveno kam-
barėlyje, antrame aukšte, blankioje
Halsted gatvėje. Anapus buvo ,,Heal-
thy Food” valgykla, kurios šeiminin-
kė J. Bičiūnienė, reto rūpestingumo
moteris, kasdien su lėkšte mediniais
laiptais lipdavo maitinti ligonio. Šis
neturėjo apetito, kartais visai atsi-
sakydavo valgyti, jautėsi silpnas, no-
rėjo nebent parūkyti, bet dėl nu-
silpimo mažai ir dūmeliu džiaugėsi, o
dar rečiau – žodį ištardavo. Ban-
dančiam jį paguosti sakydavo: ,,Ne-
sistenk, prieteliau, nesistenk, jau
nereikia...” Duso. Mirė 1976 m. va-
sario 5 d.

O aš savo širdyje visada maniau,
kad Pilka gyvens amžinai...

Už nuoširdų bendravimą ruo-
šiant šį straipsnį dėkoju savo ko-
legoms Martyno Mažvydo bibliotekos
bibliografams bei Centrinio Valsty-
binio archyvo vedėjai Valerijai Juse-
vičiūtei.

Aktorius Stasys Pilka. 
Vytauto Maželio nuotr.

PILKA... BET TIKRAI NEBLANKUS 
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Visą pirmąją naktį ,,Scorpio III’’
plaukė. Ryte atsibudę išvydome ne-
paprastai įspūdingą, maždaug pu-
santros mylios pločio ir 250 pėdų
aukščio Amalia ledyną. Tarytum bū-
tų pakibęs ant dviejų kalnų viršūnių,
Amalijos ledynas žėrėjo įvairiais žals-
vais ir melsvais atspalviais. Tai vie-
nas iš 48 ledynų, kurie sudaro Pieti-
nių ledynų laukus ir pagal dydį tre-
čias gėlo vandens telkinys pasaulyje.

Kitą dieną ,,Scorpios”, pamažu
stumdamas plūduriuojančias didžiu-
les ledynų atlaužas, priplaukė ir sus-
tojo didžiausio Pietų Amerikoje Pi-
jaus XI ledyno, apimančio 487 kv.
mylias,  priekyje jo ilgis yra 46.8 my-
lios, aukštis – 300 pėdų, o priekio pla-
tumas – net 3,75 mylios. Tai vienin-
telis ledynas Čilės Patagonijoje, kuris
nenyksta, bet kasdien padidėja apie
12 inčų. Išsikėlę į nedideles, motoru
varomas gumines valtis galėjome
priplaukti gana arti ir stebėti, kas
kiek laiko atskylančias ir su dideliu
triukšmu į vandenį krentančias jo
atlaužas. Labai įspūdinga, bet ir ne-
labai jauku… Prieš šį ledo milžiną
pasijunti labai mažytis ir trapus Die-
vo sukurtojo pasaulio padarėlis.

Plaukiame toliau per Eyer įlanką
ir Paso del Indio iki Puerto Eden. Tai
nedidelės įlankos krante prisiglaudęs
plonytis, žalias žemės ruoželis, kuria-
me bent nuo 3,600 metų pr. kr. gyve-
na dabar jau baigiantys išnykti ka-
weskar (alacaluf) genties indėnai. Iš
tolo, bet tik iš tolo, vaizdas labai idil-
iškas. Iš medžio pasigamintais ,,dal-
ka” (canoes) klajokliai narsiai plaukio-
davo leduotuose vandenyse tarp Gulf
of Sorrow ir Magellan sąsiaurio salų
bei kanalų, medžiodami ruonis ir

vilkus, maitindamiesi jūroje pagauta
žuvimi ir kitais gyvūnais. Jų gyveni-
mas iš guanakų odos pasistatytose
palapinėse dėl ypač atšiauraus klima-
to su ledo ir sniego pūgomis ir ura-
ganiniais vėjais buvo labai sunkus.

Šiuo metu iš 250 Puerto Eden gy-
ventojų tik 15 yra kaweskar genties
kilmės ir tik 7 jų yra grynakraujai. Su
jais nusifotografavome, kiekvienam
už nuotrauką sumokėdami po dolerį.
Beveik visi pragyvena iš žuvininkys-
tės. Sugavę žuvį ir kitus jūros gyvū-
nus parduoda ekskursiniams lai-
vams. Gyvenimui reikalingus daiktus
ir produktus jiems pristato gal porą
kartų per mėnesį apsilankantys ko-
merciniai laivai. Kadangi nėra jokių
kelių, gyventojai susisiekia iš medžio
lentų sukaltais šaligatviais ir tilte-
liais. Tarp 10 val. ryto ir 2 val. popiet
veikia ilgo atstumo telefonas. Gyven-
vietės pažiba – tai nauja, ryškiai gel-
tonos spalvos, barako stiliaus mokyk-
la. Kaweskar indėnai nėra vienin-
teliai, kurie atvyko iš Šiaurės Ame-
rikos ir prieš 6,000–10,000 metų apsi-
gyveno šiame regione. Antropologai
apskaičiuoja, kad tuo metu čia galėjo
gyventi salk’man, yamanas ir aoni-
kenk genties 12,000–15,000 indėnų.
Jie kalbėjo skirtingomis kalbomis,
kurios išnyko XIX ir XX amžiuje.

Pirmieji Pietų Amerikoje tyrinė-
jimus atliko Britų karališkojo laivyno
,,Beatle” ir ,,Adventure” laivai, iš-
plaukę iš Plymouth 1826 m. kovo 22
d. Pirmajai ekspedicijai, trukusiai 4
metus, vadovavo Phillip Parker King.
Antrajai ekspedicijai, tyrinėjusiai
Pietų Amerikos pakrantes nuo Pio de
la Plate iki Tierra del Fuego, vadova-
vo pirmosios ekspedicijos dalyvis
Robert Fitz Roym. Ji tęsėsi iki 1834
metų. Laivai iš Tierra del Fuego sug-
rįžo į Angliją ne tik su neįtikėtinomis
istorijomis, bet ir su keturiais abori-
genais, sukėlusiais Londone nuosta-
bą ir didžiulį susidomėjimą. Tuomet
šie ledynų žmonės tebegyveno kūnus
išsitepę ruonio riebalais ir prisidengę
žvėrių kailiais. Kad būtų šilčiau,
krantuose ir laivuose (ant akmenų)
kūreno laužus. Ar reikia stebėtis, kad
atplaukęs nakties metu ir išvydęs
tokį reginį, Magellan galvojo, jog
žemė liepsnoja? Šią teritoriją tuomet
jis ir pavadino Tierra del Fuego (de-
gančia žeme).             Bus daugiau.

Čilės fiorduose ir 
Patagonijos tyrlaukiuose

RITONĖ RUDAITIENĖ

Didžiausias Patagonijos ledynas Pijus IX ir jo atlaužos.
R. Rudaitienės nuotr.       

Nr. 3

,,Scorpios III” išlaipina svečius, ku-
rie galėtų dar iš arčiau pamatytų
ledyną. 

Atkelta iš 7 psl. sulaukiate?
Ar daug gaunate pasiūlymų,
kritikos, skundų?

– Informacijos teikimą visuome-
nei laikome reikšmingiausiu įrankiu,
didinančiu valstybės įstaigų atsako-
mybę už jų valdomą turtą ir skati-
nančiu jas  sparčiau įgyvendinti audi-
to nurodymus. Todėl visas audito atas-
kaitas, išvadas ir sprendimus skel-
biame Valstybės kontrolės interneto
tinklalapyje www.vkontrole.lt. Apie
reikšmingiausius auditus platiname
pranešimus spaudai. 

Nuolat sulaukiame gyventojų
pranešimų apie netvarką vienoje ar
kitoje įstaigoje. Tokie vietiniai paste-
bėjimai padeda geriau suprasti, ko-
kios valstybės ekonominio gyvenimo
sritys yra problemiškiausios ir kelia
gyventojų susirūpinimą. Savo pas-
tebėjimais su mumis dalijasi ir vi-
suomeninės organizacijos, sulaukia-
me daug pasiūlymų iš Seimo narių.
Visa tai įvertiname nustatydami rizi-
kos sritis ir rengdami metinę audito
programą.

– Kuršių nerijos tema gana
dažnai skamba politikų lūpose,
žiniasklaidoje. Valstybės kontro-
lė rudenį atliks auditą. Ar nebu-
vo įmanoma anksčiau išspręsti
šią problemą? Kas trukdė tai
padaryti?

– Žemės naudojimui tikrai ski-
riame daug dėmesio. Pavyzdžiui, pra-
ėjusiais metais vertinome, kaip nau-
dojama Baltijos pajūrio teritorija.
Tiesa, tuomet dėmesį sutelkėme į Pa-
langos ir Šventosios gyvenvietes.
Audito metu nustatyti faktai parodė,
kad šios teritorijos naudojimo regla-
mentavimas, taigi ir jos apsauga, yra
nepakankami, o esami teisės aktai
dažnai pažeidinėjami. Šio audito
išvados ir rekomendacijos daugeliu
atveju tinka ir Kuršių nerijos prob-
lemoms spręsti. Deja, jos sprendžia-
mos pernelyg lėtai. Todėl šiais metais
ir nutarėme įdėmiau išnagrinėti pa-
dėtį Kuršių nerijoje. 

– 2003 m. Valstybės kontrolei
buvo suteikti nauji įgaliojimai –
vertinti, kaip naudojamos Lie-
tuvos gautos Europos Sąjungos
lėšos ir kaip vykdomos progra-
mos, kuriose dalyvauja Lietuva.
Kokius trūkumus matote šioje
srityje? Ar Lietuvos įstaigos pa-
kankamai pasirengusios ES lėšų
panaudojimui?

– Taip, Valstybės kontrolė 2003
metais ėmėsi nacionalinei audito
įstaigai nebūdingos užduoties – teikti
audito ataskaitas Europos Komisijai
(EK) apie ES finansinės paramos pa-
naudojimą. Daugelyje kitų ES šalių
tokį darbą atlieka vykdomoji valdžia.
Lietuvoje Seimas ir Vyriausybė, su-
prasdami, kaip svarbu ES paramą pa-
naudoti ir teisėtai, ir laiku, ir veiks-
mingai, pasitikėdami mūsų įstaigos
kvalifikacija, patikėjo šį darbą  ir
naujam finansiniam laikotarpiui iki
pat 2013 m.

Atlikdami privalomuosius finan-
sinius ES paramos auditus turime
patikinti EK, kad ji turi teisinį pag-
rindą teikti Lietuvai finansinę pa-
ramą. 

Be to, vertiname, ar ES  finansi-
nė parama naudojama taupiai, veiks-
mingai ir rezultatyviai. Ne kartą tei-
gėme, kad lėšos panaudojamos nepa-
kankamai sparčiai. O juk pavėlavus
tas lėšas įsisavinti kyla rizika, kad jas
teks grąžinti ES. Dėl sudėtingų
biurokratinių procedūrų, valstybės
įstaigų ir savivaldybių nesusikalbėji-
mo ypač strigo aplinkosaugai skirtų

lėšų įsisavinimas. Įgyvendindamos
audito rekomendacijas atsakingos
įstaigos imasi priemonių sutrumpinti
lėšų skyrimo terminus. Manau, labai
laiku atkreipėme dėmesį į tai, kad
vėluojama įsisavinti lėšas, kurios bu-
vo skirtos pasirengti stojimui į Šen-
geno erdvę, kurioje daugelio Europos
valstybių sienas galima kirsti be vizų
ir kontrolės procedūrų. Įgyvendinus
audito rekomendacijas Lietuvos pilie-
čiai nustatytu laiku įgijo teisę nau-
dotis Šengeno erdvės privalumais. 

– Valstybės kontrolė įvardija-
ma kaip valstybinio audito
įstaiga, dirbanti pagal šiuolaiki-
nius audito ir tarptautinius rei-
kalavimus. Kaip Jūsų vadovau-
jamos įstaigos darbuotojams se-
kasi susidoroti su šiais reikala-
vimais?

– Atsakysiu trumpai – mes labai
įtemptai mokomės. Tikriausiai nerei-
kia aiškinti, kad auditoriaus profesija
reikalauja ir gilių bei visapusiškų
žinių, ir mokėjimo bendrauti, o  už-
sienio kalbų mokėjimas sudaro ge-
resnes galimybes kelti kvalifikaciją.
Todėl mokymuisi negailime nei laiko,
nei lėšų. Per pastaruosius pusantrų
metų 262 Valstybės kontrolės tar-
nautojai dalyvavo beveik 100 semi-
narų, skirtų administraciniams ir as-
meniniams gebėjimams gerinti. 113
tarnautojų dar tobulino savo anglų ir
prancūzų kalbų žinias. Mūsų moky-
mus finansiškai rėmė ES, skyrusi
tam 750 tūkst. litų. 

Deja, dalį kvalifikuotų valstybės
auditorių didesniais atlyginimais
sugundo privačios audito tarnybos ar
įmonės. Viena vertus, gaila skirtis su
gerais specialistais, tačiau, antra
vertus, tai liudija, kad turime gerai
savo profesiją išmanančių žmonių.
Turime daug planų, kaip ir ateityje
siekti kuo aukštesnės auditorių kva-
lifikacijos bei audito kokybės. 

– Nepriklausomumas yra
vienas iš svarbiausių Valstybės
kontrolės veiklos principų. Kaip
sekasi savo darbe išlikti neša-
liškiems?

– Tarptautinės audito institu-
cijos auditorių nepriklausomumą
vertina kaip pamatinį principą, nes
tik nepriklausomas auditorius gali
pateikti objektyvią nuomonę apie
turto valdymą. Mes taip pat griežtai
laikomės šio principo. Valstybės kon-
trolė turi teisę pati viena sudaryti
metinę audito programą. Tik Seimas
savo nutarimu gali įpareigoti atlikti
vieną ar kitą auditą, tačiau turiu
pasakyti, kad parlamentarai šia savo
teise iki šiol nepiktnaudžiavo. Audito
ataskaitų projektų aptarimuose su
audituotų institucijų vadovais tvirtai
laikomės patikimais įrodymais pag-
rįstos nuomonės, ir norint ją pakeisti
turėtų būti pateikti pakankami ir
patikimi argumentai. Tačiau pasau-
linės auditorių asociacijos INTOSAI
Limos ir Meksikos deklaracijos nu-
rodo, kad Lietuvos nacionalinės audi-
to įstaigos nepriklausomumo garan-
tijos turėtų būti didesnės. Todėl bai-
giame rengti naują Valstybės kontro-
lės įstatymo redakciją, kurioje be kitų
dalykų siekiama stiprinti aukš-
čiausiosios audito institucijos nepri-
klausomumą.

– Kaip sekasi suderinti tokias
atsakingas pareigas ir Jums ten-
kančius mamos, žmonos rūpes-
čius?

– Patirtis ir asmeninis veiksmin-
gumas veikloje yra būtini, kad būtų
galima suderinti šeimą ir karjerą. 

Kalbino Loreta Timukienė

Mùsû� tikslas – padèti valstybei...
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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.

IÕNUOMOJA

WANTED 2 TAILORS
FOR MEN & WOMENS

ALTRATIONS IN BARRINGTON.
847-630-6417

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Reikalingas vyresnio amžiaus
energingas vyras lauko darbams
dabar ir rudeniui, Gintaro vasar-
vietėje, Union Pier, Michigane, su
apgyvendinimu. Prašome teirautis

tel. 269-469-3298.

PARDUODA

The  American International School of Vilnius

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

AISV is a private school serving the international and local community
in Vilnius and offering an American and international curriculum for
Toddler through  Grade 11 students (ages 2-17).

AISV is currently seeking teaching candidates for possible employment
for the 2009–2010 school year. Candidates must be U.S. citizens, possess a
valid teaching license in the area needed by the school, and have adequete
experience and references. We are attempting to focus our recruiting efforts
and wish to begin the process of candidate selection as early as possible.

Interested persons should send a letter of introduction, resume, and cer-
tification details via e-mail to:

The American International School of Vilnius
E-mail director@aisvilnius.lt
Web Adress: www.aisv.lt

Plainfield rajone nuomojamas
arba parduodamas „duplex”

($1,200 arba $164,900). Du mieg.
11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

IEÕKO DARBO

* Ieškau darbo, kur galėčiau atsi-
vesti savo dukrytę kartu. Galiu pa-
dėti sutvarkyti namus, prižiūrėti vai-
kus ar su seneliais pabūti. Visi pasiū-
lymai mane domina. Tel. 708-945-
0005.

* Moteris, turinti medicininį išsi-
lavinimą, vairuojanti, gali padėti pa-
gyvenusiems žmonėms pagaminti
maistą, pabendrauti, Marquette Park ,
Brighton Park ir aplinkiniuose ra-
jonuose. Tel. 773-387-7232.
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Nauja lietuvių šeima
Audronė ir Arūnas Raugevičiai ir

Alma ir Algis Zastarskiai š. m. rugp-
jūčio 23 d. pakvietė savo gimines ir
draugus į savo dukters Giedrės ir sū-
naus Domo vestuves. 

Tą saulėtą šeštadienio popietę
sutuoktuvių apeigoms svečiai rinkosi
Švč. Mergelės Marijos Gimimo šven-
tovėje, Čikagos Marquette Park apy-
linkėje, čia laukdami jaunųjų, pasiry-
žusių eiti bendru gyvenimo keliu.
Jaunąją Giedrę prie altoriaus atvedė
jos tėvas su ,,angeliukais” iš ,,Dance
Duo” jauniausiųjų grupės.

Giedrės ir Domo santuoką palai-
mino kun. Jaunius Kelpšas,  šv. Mišių
auką aukodamas jaunavedžių inten-
cija. Kai kunigas po priesaikos pa-
sveikino naująją šeimą, gausūs sve-
čiai audringais plojimais  išreiškė ir
savo sveikinimus. Penki pabroliai ir
penkios pamergės prie altoriaus buvo
pirmieji šios santuokos liudininkai. O
mes visi bažnyčioje šios naujos šei-
mos pirmojoje šventėje meldėme
Visagalį palaiminti jų gyvenimą.

Šias jungtuves lydėjo muziko Ri-
čardo Soko grojama vargonų muzika
ir šiai iškilmei skirtos giesmės. O kai
jaunoji nuotaka po šv. Mišių ėjo padė-
ti gėlių ir pasimelsti prie Šiluvos Ma-
rijos altoriaus, ją nuostabiu Schu-
berto ,,Ave Maria” solo palydėjo
Giedrės Sokienės sopranas.

Vestuvių pokylis įvyko ,,XO” res-
torane Wheeling miestelyje. Malonu
pažymėti, kad vestuvės vyko pagal
lietuviškus papročius, su piršliu ir
svočia. Atvykusius jaunuosius prie
durų, grojant lietuviškai muzikai, su
duona, druska ir vynu sutiko jaunųjų
tėvai. Bet kai jaunieji su savo svita
įžengė į salę, nerado sau vietos. Jų

stalą buvo užėmę persirengėliai su
kaukėmis, kurie susėdę vis traukė sa-
vo dainas. Teko ,,išsipirkti” sakomo-
mis oracijomis ir dovanomis.

Iškilmingos vestuvių vaišės vyko
pakilioje nuotaikoje, skambant dai-
noms ir muzikai. Daugelis išsakė
savo sveikinimus jauniesiems. Lietu-
vių Operos vardu linkėjimus perdavė
naujasis Operos choro meno vadovas
Ričardas Sokas. Giedrė ir Domas yra

Operos choro dainininkai.
Domas Zastarskis yra iš Prienų,

atvykęs į Jungtines Valstijas, čia bai-
gė Lietuvoje pradėtą vidurinį mokslą,
universiteto studijas, apsigynė avia-
cijos diplomą ir  gavo teises skraidyti
lėktuvu. Giedrė Raugevičiūtė atvyko
iš Klaipėdos. Ji Kaune pradėjo medi-
cinos studijas ir gilinosi plaučių ligų
srityje. Amerikoje lankė Du Page ko-
legiją ir kartu dirbo Samaritan ligoni-

nėje. Vėliau North Central College
Naperville mieste baigė chemiją. Ta-
čiau ją visą laiką domino medicina.
Tad  Rush universitete apgynė magis-
trės laipsnį plaučių ligų srityje.

Linkime Giedrei ir Domui daug
saulėtų dienų ir po įtemptų profe-
sinio darbo valandų neužmiršti dai-
navimo ir mūsų Operos chore. 

V. Radžius

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Domas ir Giedrė Zastarskiai po jungtuvių rugpjūčio 23 d.   Sigito Kunecko nuotr.
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– Dalyvaujate labdaros kon-
certuose tiek Lietuvoje, tiek
Amerikoje. Kas Jus skatina tai
daryti? Ką Jums pačiai duoda
labdaros koncertai?

– Mes gyvename turtingiausioje
pasaulio šalyje. Tačiau nieko nepa -
siektume be paramos vieni kitiems.
Kiekvienam iš mūsų reikalinga pa -
galba, kad galėtume  eiti savo keliu,
pasiekti savo svajonę, išugdyti savo
talentą. Mano ateitį padėjo sukurti
mano nuostabi šeima, talentingi, pui -
kūs mokytojai ir draugai, kurie
daugelį metų buvo ir yra ramstis ma -
no muzikiniuose bandymuose ir pa -
siekimuose.

Kodėl aš dalyvauju labdaros kon-
certuose? Esu tiesiog laiminga, kad
galiu juose da lyvauti kaip profesiona -
li pianistė. Džiaugiuosi, kad darau tą
pa tį, ką daro daugybė kitų žmonių,
kad atradau sa vo kelią, kaip galiu pa -
dėti žmo nėms. 

Pirmą kartą labdaros koncerte
da lyvavau būdama 12 metų, kai šei -
mos draugas, pranciškonas brolis
Geor  ge Petcavage, OFM paprašė pa g -
roti jų brolijai.  Net praėjus daugeliui
metų aš menu tą koncertą. Prisime -
nu, kaip manimi didžiavosi ir brolis
George. 

Negali būti geresnės do vanos
pačiam sau, kaip supratimas, kad gali
padėti  kitiems. Tai labai geras jaus-
mas! 

– Kaip Jūsų gyvenime atsira-
do muzika?

– Buvau ketverių, kai pradėjau
groti pianinu – pamėgdžiojau savo tė -
velius. Mes augome penkiese. Kiek -
vienas mokėmės groti pianinu. Na -
muose visada buvo ruošiami ,,operos
spektakliai”. Mano jaunesni broliai
dvyniai, kurie dabar yra medikai, turi
nuostabius balsus. Jie net yra gavę
apdovanojimą už dainavimą. Aš jiems
akompanuodavau. Aišku, mūsų tėvai
mu mis didžiavosi. Kai atėjo laikas
mokytis kolegijoje, norėjau studijuoti
vargonų klasėje, kad galėčiau groti
bažnyčioje. Aš tuo metu akompa na -
vau mokyklos chorui ir daininin -
kams. Kai mano tėveliai palaimino
ma no norą toliau studijuoti muziką,
jau žinojau, kad noriu būti ir pia nis -
tė, ir muzikos mokytoja. 

– Koncertuojate viena, kartu
su orkestru, akom panuojate. Ku -
ri iš šių veiklos sričių  Jums ar -
timiausia?

– Mano manymu, ką tu bedary-
tum, viską reikia daryti su meile ir
at sidavimu. Mano, kaip pianistės, re -
pertuaras – turtingas ir  gausus. Kas -
kart savo repertuarą stengiuosi pra -
turtinti naujais kūriniais. Domiuosi
naujais kompozitoriais. Šių metų va -
sarą buvau pakviesta koncertuoti į
Ragusa (Ita lija). Džiaugiuosi, kad ga -
lėjau groti D. Kabalevskij ir B. Bartok

kūrinius.
Kaip akompaniatorei man įdomu

dirbti su kitais muzikantais. Esu
akompanavusi tokioms garsenybėms
kaip Hae-Young Ham,  New York fil -
har monijos smuikininkei, Edward
Pier son, buvusiam New York City
Opera bosui. Tai buvo ne tik nuos -
tabus bendravimas. Tai tikra mokyk-
la atlikėjams – tu matai, kaip mu ziką
suvokia kiti puikūs muzikantai.

Pvz., grodama su ,,New Jer sey
Pops Orchestra”, aš bendrauju su di -
rigentu, orkestro artistais, žiūrovais.
Dar studijuojant doktorantūroje man
teko vartyti natų lapus pa čiam Yehu -
di Menuhin – nė vienas iš stu den tų to
daryti negalėjo, nes iš baimės ir pa -
garbos maestro jiems drebėjo rankos,
ir tie lapai nuslysdavo. Man tai buvo
gera pamoka ir pri silietimas prie le-
gendinio muzikanto. Teko laimė su si -
tikti ir su Luiciano Pa varotti, jam
kon certuojant Miami Beach. Mačiau
jo kovą su gripu, akompanavau ir
dėsčiau jo meist riš ku mo klasės stu-
dentams. Kiekvienas susitikimas,
kiekvienas darbas buvo tikra gyveni-
mo mokykla. Kiek viena veikla man
įdomi. 

– Esate ,,lietuviško kraujo”?
– Mano senelių, kurie į Ameriką

at  vyko iš Kauno be pinigų, be kalbos,
istorija panaši į daugelio lietuvių emi -
g rantų istoriją. Mano močiutė turėjo
13 vaikų, o senelis buvo angliakasys.
Dalis mano tetų ir dėdžių turėjo šei -
myninius ūkius, dalis dirbo gydyto-
jais ir medicinos seselėmis. Svarbiau -
sia gyvenime jiems buvo tikėjimas ir
šeimos susiklausymas. Mano močiutė
rūpinosi, kad kiekvienas turėtų kaž -
kokį užsiėmimą. Nė vienas nedyki nė -
jo. Medicina ir muzika – tai du da -
lykai, kurie mūsų šeimoje buvo pir -
mo je vietoje. Aš pasirinkau muziką.

– Esate tikra lietuviškos
muzikos skleidėja Ameriko je.
Ko dėl Jūs tai darote – ar to dėl,
kad jaučiate, jog privalote, nes
,,turite lietuviško kraujo”, ar
todėl, kad, Jūsų manymu,  lietu-
vių kompozitoriai gali sudominti
klausytoją?

– Ačiū, kad Jūs mane laikote lie -
tuve muzike. Tai man labai svarbu.
Jei tai girdėtų mano močiutė – ji tik -
rai būtų patenkinta. 

Lietuvišką muziką skleidžiu ne
tik todėl, ,,kad turiu lietuviško krau -
jo”(nors aš visada prisimenu, kas aš
esu, kuo tikiu ir iš kur mano šaknys).
Užaugau Amerikoje, esu JAV lietuvė.
Amerika yra šalis, kuri didžiuojasi
savo įvairove. Kadangi dirbu peda-
goginį darbą, tiek su mokiniais, tiek
su studentais, nuolat susiduriu su
įvairiomis kultūro mis. Lietuva turi
būti pagarsinta Ameri kos mokyklose,
kadangi mūsų šalis, kaip ir daugelis
kitų, daro Ame riką nepakartojamą.
Mes gyvename XXI amžiuje, tačiau
Amerikoje išleistose muzikos istorijos
knygose aš ne ma tau ne tik puikių,
gabių Lietuvos mu zikų, bet ir tokio
genialaus kompozitoriaus kaip M. K.
Čiurlionis.

Lietuviška muzika yra žavinga ir
nuostabi, turi turtingą istoriją, tad
mū sų uždavinys pateikti ją Amerikos
žmonėms teisingoje šviesoje. Parody -
ki me, kad ir lietuviška muzika gali

skambėti puikiai, supa žindinkime su
ja klausytojus. Jeigu mes nieko neda -
ry sime, sėdėsime rankas sudėję, nie -
kas tos lietuviškos muzi kos ir ne ži -
nos. 

Prieš keletą metų disertacijai,
kurią gyniausi SUNY (State Unive r -
sity Potsdam, New York), aš pasi rin -
kau M. K. Čiurlionį. Remdamasi šia
disertacija aš ir dabar skaitau pas -
kaitas ir atlieku šio Lietuvos kompo -
zi toriaus muzikos kūrinius. Mano au -
ditorija – profesoriai, mokytojai, mu -
zikai. Po paskaitų jie mane apipila
klausimais, kurie rodo, kad jiems M.
K. Čiurlionis – muzikas, dailininkas –
yra be galo įdomus. Juos domina
kom pozitoriaus gyvenimo istorija,
kū ryba ir jo indėlis į meno lobyną. 

Manau, būtų tikslinga talen tin -
gam lietuviui (Lietuvoje ar Ame riko-
je gyvenančiam) duoti stipendiją
(grant), kad būtų sukurtas filmas
apie šį genialų Lietuvos me nininką.
Man ruošiant daktaratą mano draugė
išvertė M. K. Čiurlionio jauniausios
sesers knygą apie jo gvenimą, kad
padėtų man labiau pažinti šį m e ni -
ninką. Jadvy gos Čiurlionytės knygoje
daug faktų iš Čiurlionio gyvenimo.
Pagal šią knygą būtų galima pastatyti
filmą, kuris sudomintų ne vieną me -
nu besidomintį žmogų.

– Kaip Jūsų repertuare atsi-
rado M. K. Čiurlionis?

– Pirmąsias fortepijono pamokas
lankiau pas mokytoją Juliją Rajaus -
kaitę-Šušienę, kuri kažkada buvo
žinoma pianistė ne tik Lietuvoje. Ji
koncertuodavo ir Amerikoje, yra gro-
jusi Carnegie Hall. Kartą ji atliko
programą Lietuvių kultūros centre,
Brooklyn, NY. Man tada buvo gal
12–13 metų. Sėdėjau salėje kartu su
šeima ir pamačiau paveikslą, kuria -
me, aš dabar žinau, buvo nuta pytas
Čiurlionis. Pati sau pagalvojau:
,,Koks gražus vyras. Susimąstęs ir
įspūdingas”.

Praėjus daugeliui metų aš ruo -
šiausi ginti daktarinę disertaciją. No -
rėjau savo darbui pasi rinkti lietuvių
kilmės muziką. Žinojau, kad M. K.
Čiurlionis – didis Lietuvos mu zikas ir
dailininkas. Tad nutariau, kad turiu
apie jį sužinoti daugiau. Jau tada
jaučiau, kad ta pažintis mano diser ta -
cija nesibaigs – ateityje aš kalbėsiu
publikai apie Čiurlionį, grosiu jo
kūrinius.

– Kokių kompozitorių kūri -
niai dažniausiai skamba Jūsų
programose?

– Pasirinkdama programą pir -
miau sia pagalvoju, kad aš grosiu ne
tik sau ar klausytojui, kurio muziki -
nė klausa išlavėjusi. Daugelis žmonių
mėgsta žinomų klasikinių kūrinių
kon certus. Puikiai su p rantu, kad
atėjęs  pirmą kartą į kon certą, kuria -
me grojami nežinomi  (nors ir gražūs)
kūriniai, jame sunkiai išsėdėsi. Esu
pastebėjusi, kad klausytojai mėgsta
gražias, žinomas ir ritmiškas melodi-
jas. 

Mano mėgstamiausi kompozito-
riai yra F. Chopin, L. Beethoven ir M.
De Falla. Be abejo, mėgstamiausiems
dar priklauso M. K. Čiurlionis, F.
Liszt ir D. Kabalevskij. Šių kompozi-
torių muzika pasižymi melodiškumu
ir yra nuostabi. Manau, kad mano

Pianistė Frances Covalevsky

Jei sėdėsime rankas sudėję, 
lietuviškos muzikos niekas ir nežinos

,,Draugo” pokylyje (spalio 25 d.) ir knygos ,,Amerikos lietuvių Mon tessori
draugija 1958–2008 m.” sutiktuvėse (spalio 26 d.) muzikinę programą atliks
lietuvių kilmės pianistė Frances Covalevsky, kuri maloniai sutiko atsakyti į
mūsų klausimus. 
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

pasirin kimas klausytojams patinka.
Man labai patinka pokoncertiniai

susitikimai su klausytojais, kuriuose
jie išsako savo nuomonę apie praė jusį
koncertą.

– Ilgus metus dėstote studen-
tams. Kas paskatino Jus, turin -
čią muzikinį išsilavinimą, pra -
dėti  studijuoti pedagogiką?

– Priklausau Dover Board of
Education, NJ, jau daugelį metų dės-
tau County College of Morris ir Cald -
well College Muzikos fakultetuose.
Mano buvusi lietuvė muzikos mo -
kytoja daug kalbėdavo apie muzi kos
mokymo reikalingumą. Ji buvo pati
nuostabiausia ir talentingiausia ma -
no mokytoja! Aš dažnai jos pasigen-
du. Žinojau, kad Amerikoje vien iš
koncertų nepragyvensi. Be to, aš vi -
sada svajojau, kad mokysiu kitus gro -
ti. Tad Douglass College of Rutgers
Uni versity (NJ), siekdama for tepijo -
no spe cialybės bakalauro laipsnio,
nu   tariau kartu studijuoti ir peda-
gogiką. 

Sulaukusi 18-os buvau pirmoji
pir makursė Rutgers University is -
torijoje, kuriai pavyko laimėti Uni -
versity Concerto Com petition kon -
kursą. Teko garbė kartu su Rutgers
University orkestru atlikti Mendels-
son koncertą fortepijonui ir orkestrui
G-minor, be to, tekdavo ne mažai
akompanuoti. Besimoky dama suvo-
kiau, kad labiau noriu atskleisti save
kaip solistę. Man pasirodė negana tu -
rėti pianino mokytojos pažymė jimą.
In ten syviai dirbdama ir mokydamasi
supratau, kad mano pedagoginės stu -
dijos tolsta.

Mano profesorė patarė stoti į The
Manhattan School of Mu sic New
York. Tai buvo pats geriausias  kada
nors man duotas patarimas. Būtent
šio je mokykloje įgijau fortepijono
muzikos atlikėjos magistro laipsnį bei
supratau, kad man nepaprastai pasi -
sekė, nes įgytos žinios buvo neįkaino-
jamos. Iki šiol ma nau, kad tas laiko-
tarpis turėjo di džiausią įtaką man
kaip muzikei. 

– Kas lengviau – muzikuoti,
ar būti profesore? 

– Puikus klausimas. Abu dalykai
reikalauja talento, inteligencijos,
stro   pumo, užsispyrimo, įsipareigoji -
mų įvykdymo, nuolankumo ir pasto -

vumo. Kai negroju, mėgstu mokyti,
kai nemokau – groju. Aišku, sunku
suderinti abu dalykus, bet aš sten -
giuo si.

– Ar turite mėgstamų studen-
tų? Ar esate dėsčiusi lietuviams?

– Aš didžiuojuosi visais savo stu-
dentais. Esu turėjusi ir talentingų lie -
tuvių kilmės studentų. Pati būdama
23 metų muzikos mokiau 25 moki -
nius, dar vargonuodavau bažnyčioje
(Kai pagalvoju, ir kaip aš viską suspė-
davau? Jaunystė daug ką gali). Mano
globos dėka du studentai gavo sti -
pendijas. Vienas jų pasirinko muzi ko
–profesionalo kelią, kas yra labai sun -
ku mūsų šalyje. Žmonėms, turin-
tiems muziki nį talentą, nėra lengva,
tačiau smagu, kai tarp jų pamatai ir
savo studentą.

– Ar, Jūsų nuomone, šiuo-
laikinis jaunimas sugeba sup -
rasti klasikinę muziką? Gal
jiems net nebereikia tų vertybių,
kurios buvo brangios mūsų tė-
vams ar seneliams? Kuo Jums
įdomus darbas su jaunai siais
muzikais?

– Manau, kad ir šiandieniniam
jaunimui svarbi muzika. Gal jaunuo-
liai to neparodo. Tačiau mūsų, moky-
tojų ir tėvų, pareiga yra lavinti jauni-
mo skonį. Muzika atveria žmonių
širdis. Jaunus žmones lavinti reikia
nuo mažumės. Jokios vertybės ne -
ateina savaime, reikia labai daug
dirbti. 

Man labai smagu dirbti su stu-
dentais. Aš matau, kaip jie ištroškę
geros muzikos, kaip daug nori žinoti,
kaip veržiasi koncertuoti. Tas mane
labai džiugina.

Mano ateities planuose – kartu
su studentais paruošti projektą apie
M. K. Čiurlionį. Man įdomu, kaip jie
supras kompozitoriaus harmonizuo-
tas lietuvių liaudies dainas, jo mu -
ziką. Mat  Čiurlionio muzika neatsie-
jama nuo jo – muziko–dailininko gy -
venimo. Jo talentas tiek muziko, tiek
dailininko, nepaisant, kad praėjo jau
daug metų nuo jo mirties, neišblėsęs
ir šiandien. 

– Ačiū už pokalbį ir lauksime
susitikimo su Jumis. 

Kalbino
Laima Apanavičienė

Tavęs nėra nei gatvėj nei namuose,
Ir jokiame pasaulio mieste
Negirdi niekas tavo žingsnių,
Vien tik aš...

(J. Degutytė)

A. † A
Inž. PRANAS NARIS

Staiga mirė 2008 m. spalio 16 d., ketvirtadienį, sulaukęs 81-erių
metų.

Nuliūdę liko: žmona Gintra; dukra Daina Rudaitis, anūkė
Taiyda Chiapetta su vyru Ričardu ir dukromis Maya, Ariana, anūkė
Milda Johansonienė su vyru Linu; sūnus Aldas su žmona Maria ir
Christopher; sūnus Marius su žmona  Dalia ir vaikais Mantu, Vaida;
dukra Laura Lapinskienė su vyru Linu ir vaikais Aliuku, Sigute; ir
sesuo  Aldona su šeima Lietuvoje.

Velionio lankymas spalio 19 d., sekmadienį, nuo 1 v. p.p. iki 8 v.v.
Petkaus laidojimo namuose, Lemonte.

Išlydėjimas spalio 20 d., pirmadienį, 9:30 val. ryto. Mišios auko-
jamos 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima

A † A
BENUI DUNDAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą „Saulutės” narei
JŪRATEI MAURUKIENEI, jos seseriai NIJOLEI BARO-
NIENEI, jų šeimoms ir artimiesiems.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis
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��Spalio 19 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Jaunimo centre įvyks Aukštaičių
– panevėžiečių klubo metinis susi-
rinkimas. 10 val. r. Tėvų jėzuitų kop-
lyčioje bus aukojamos šv. Mišios už
mirusius klubo narius. Tel. pasitei-
ravimui: 708-296-1577.

�Š. m. spalio 22 d. nuo 11 val. r.
iki 1 val. p. p. Bočių menėje Pasaulio
lietuvių centre, galėsite pasiskiepyti
nuo gripo ir kitų peršalimo ligų. Su
savimi turėti ,,Medicare” kortelę. 2
val. p. p. ten pat bus rodomas doku-
mentinis filmas ,,Dotnuva” (2 dalis).
Maloniai vi sus kviečia Lemonto So-
cialinių rei kalų skyrius.

�Marijona Venslauskaitė-Boyle,
čiagimė lietuvaitė, gyvenanti Port-
land, OR, knygų „Search for Free-
dom” ir „Laisvės beieškant” autorė,
šią vasarą lankėsi savo gimtinėje,
Pensilvanijos valstijoje ir rinko žinias
apie ten veikusias anglių kasyklas ir
jose dirbusių lietuvių gyvenimą. Kny -
gų autorė, telkdama žinias apie te -
nykščius lietuvius, ketina paruošti ir
išleisti knygas anglų ir lietuvių kal -
bomis. Marijonos Boyle anglų ir lietu-
vių kalbomis išleistą knygą apie lietu-
vio Jono Pleškio dramatišką pasi t -
raukimą iš sovietų okupuotos Lietu -
vos į Švediją galima įsigyti „Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 25 dol.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Ark. Sigito Tamkevičiaus, SJ ir prel. Edmundo Putrimo
apsilankymas Čikagoje spalio 24–28 dienomis     

Penktadienis, spalio 24 d.
6 val. v. ark. S. Tamkevičius  ir prel. E. Putrimas lankysis  Beverly Sho-

res pa ra pi joje. Programoje: šv. Mišios, pamokslas, vaišės. 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
12 val. p. p. ark. S. Tamkevičius  ir prel. E. Putrimas lankysis Lemonte.

Šv. Mi šios Vėlinių proga moksleiviams Palaimintojo J. Matulaičio misijoje.
2 val. p. p. ark. S. Tamkevičiaus ir prel. E. Putrimo susitikimas  su vysk.

Gustavo Garcia-Siller.  
6 val. v. garbingi svečiai dalyvaus ,,Draugo” pokylyje. 

Sekmadienis, spalio 26 d.
11 val. r. ark. S. Tamkevičius aukos šv. Mišias Palaimintojo J. Ma-

tulaičio misijoje,  Lemonte.   
3 val. p. p. susitikimas su Katalikų federacija, ateitininkais, skautais

seselių kazimieriečių Motiniškuose namuose.

Pirmadienis, spalio 27 d.
11 val. r. – garbingų svečių susitikimas  ir pabendravimas su kunigais ir

se selėmis Jaunimo centre.
4 val. p. p. – spaudos konferencija ,,Seklyčioje”.   
6 val. v. – šv. Mišios ir pamokslas Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Po

Mišių – pabendravimas.

Antradienis, spalio 28 d.
3:30 val. p. p. ark. S. Tamkevičiaus ir prel. E. Putrimo susitikimas su

arki vyskupu kardinolu Francis Eugene George.   
7:25 val. v. skrydis į Torontą.

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žo sios Lietuvos lietuvių draugiją Či -
ka goje aukojo: $100 Emil Sinkys,
Martynas ir Dalia Trakai, Jonas Va-
sys. $50 Maria Kapačinskas, Geno-
vaitė Kaufmanas, Jonas  Svera. $30
Vytautas ir Vanda Šliūpai. $25 Ma -
rija Kuprienė, Balys Milaknis, Emi -
lija Pakštienė, Elena Rožėnas, Euge -
nijus P. Vilkas. $20 William  G. Bu ri -
mauskas, Jurgis Kisielius, Jadvyga
Klio rys, Joseph Noreika, Eglė Rūk š -
telytė-Sundstrom. $15 Elena Purtu -
lis, Danutė Uogintas. $10 dr. Peter
Jokubka, Irena Sušinskas, Algiman -
tas Totilas, Antanas Vosylius. $5 J. V.
Lopatauskas, Victor Motušis. Dėko -
jame visiems rėmėjams. „Karal iau -
čiaus krašto lietuvybei”, 1394
Middleburg Ct., Naperville, IL
60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: tęsiant
vaiko metinę paramą Janina Mon -
kutė Marks $240, Charles ir Rita
Rackmil $20. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275.

• A. a. Beno Dundos atmini-
mui, jo dukterys Jūratė Maurukienė
ir Nijolė Baronienė „Saulutei” atsiun-
tė $240, kuriuos suaukojo A. A. Sau -

Čikagos kultūros centre,  Gar Hall spalio 15 d. įvyko Čikagos miesto
mero Richard M. Daley susitikimas su įvairių tautų imigrantų ir pabėgėlių
atstovais. Šis susitikimas – tai Čikagoje vykstančio renginio ,,Immigrant and
Refugee Week ir United Nations Day” (Imigrantų ir pabėgėlių savaitės ir
Jungtinių tautų dienos) dalis. Tarp pakviestųjų buvo ir lietuviai. Gabijos
Steponėnaitės pasiūlymu buvo suruošta 5 lietuvių dailininkų paroda
,,Connections” (kuratorė Nora Aušrienė).  

Nuotraukoje iš kairės: Alvidas Pakarklis, Vidas Zimkus, Richard M. Daley,
Nora Aušrienė, Mindaugas Vitkauskas ir Gabija Steponėnaitė. Nėra paro-
doje dalyvavusios Mary Strasevišius.                 Laimos Apanavičienės nuotr.

liai, J. Jakutis,  S. Kisielienė, J. Na ru -
tienė, O. M. Baukai, N. Sodei kienė,
A. S. Bernatavičiai, K. Razma, M. Po-
p lowski, L. D. Vasiliauskai ir R. Sell.
„Saulutė” reiškia nuoširdžią užuo-
jau tą a. a. Beno Dundos šeimai ir
arti miesiems, ir dėkoja už aukas
padėti vaikučiams Lietuvoje.

Kristina Kazemel, gyvenanti Chicago, IL pratęsė metinę  ,,Draugo”
prenumeratą Juliai Zakarauskas ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai ačiū už tai, kad mus skaitote ir užprenumeruojate kitiems. 

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis  Berwyn, IL, paaukojo „Draugui”
100 dol. auką. Dėkojame Jums už dosnią auką.


