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Vilnius, balandžio 6 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerijoje kovo
31 d. pristatytos programos ,,Globali
Lietuva”, skirtos įtraukti užsienio
lietuvius į Lietuvos valstybės gyveni-
mą, gairės, kuriomis vadovaujantis
rengiamas programos projektas.

Susitikime Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Šarūnas Adoma-
vičius pabrėžė, kad gyvybingų vals-
tybės ryšių su užsienio lietuviais už-
tikrinimas yra egzistencinės svarbos
klausimas.

,,Kartu su Lietuvių Bendruome-
nėmis, diplomatinėmis atstovybėmis
ir konsulinėmis įstaigomis, vyriausy-
binėmis ir nevyriausybinėmis organi-
zacijomis, išnaudodami Lietuvos aka-
deminės bendruomenės galimybes,
turime nedelsdami imtis konkrečių
žingsnių, kurie stiprintų lietuvių tar-
pusavio ryšius, padėtų puoselėti lie-
tuvišką tapatybę, sudarytų sąlygas
įsitraukti į valstybės gyvenimą ir ska-
tintų grįžti į Tėvynę”, – sakė vicemi-
nistras. Jis taip pat pabrėžė tarpins-
titucinio bendradarbiavimo svarbą

santykių su užsienio lietuviais srityje.
,,Globalios Lietuvos” programos

projektui parengti užsienio reikalų
ministro įsakymu buvo įsteigta tarp-
žinybinė darbo grupė. Ją sudaro vals-
tybės tarnybų, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir akademinės bend-
ruomenės atstovai.

,,Globalios Lietuvos” programa
siekiama skatinti užsienio lietuvius
įsitraukti į Lietuvos politinį, ekono-
minį, kultūrinį ir visuomeninį gyve-
nimą, padėti puoselėti lietuvišką ta-
patybę, prisidėti prie Lietuvos gero-
vės, pažangos ir nacionalinių siekių
užtikrinimo. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 6 d. (Lietu-
viams.com) – Pasaulio bankas pa-
skelbė naują ataskaitą, kurioje Lie-
tuvai numatomas didžiausias augi-
mas iš visų trijų Baltijos šalių, o iš
naujųjų Europos Sąjungos (ES) vals-
tybių geresnė ateitis numatoma tik
Slovakijai ir Lenkijai.

Naujoje Pasaulio banko ataskai-
toje numatoma, kad Lietuvos ekono-
mika šiais metais augs 1,6 proc. Ki-

toms Baltijos šalims pateikiami kur
kas niūresni spėjimai – tikėtina, kad
Latvijos ekonomika šiemet smuks 4
proc., o Estijos – 0,1 proc.

Iš visų naujųjų ES valstybių ge-
riausia ateitis žadama Lenkijai, ku-
rios ekonomika turėtų augti 3 proc.
Antroje vietoje pagal numatomą au-
gimą – Slovakija su 1,9 proc., trečioje
vietoje – Lietuva.

Iš naujųjų ES valstybių blogiau-

si spėjimai – kaimynei Latvijai, ant-
roje vietoje yra Vengrija su numato-
mu 0,3 proc. nuosmukiu, trečioje vie-
toje – Estija.

Pasaulio banko specialistai tei-
gia, kad visos naujosios ES valstybės į
augimo stadiją grįš tik kitais metais,
tačiau jų ekonomikos neaugs taip
smarkiai, kaip buvo dar neprasidėjus
krizei.

Tuo tarpu dienraštis „Vedomos-

ti” sudarė dešimties valstybių sąrašą,
kurioms kyla didžiausia grėsmė tapti
nemokiomis. Šalys rikiuojamos pagal
skolinimosi galimybes. Blogiausiai
vertinama socializmą kurianti Vene-
suela. Graikija, kurios problemos pri-
vertė suabejoti euru, yra septinta.
Lietuva šiame sąraše neminima, jame
liko vienintelė Baltijos valstybė – Lat-
vija, tačiau ir ji nebėra tarp šio sąrašo
,,pirmaujančiųjų”.

Programos kūrėjai teigia, kad Lietuvos laukia nuolatinis kitimas, kurio nerei-
kia bijoti ir kuriam reikia ruoštis. SCANPIX nuotr.

•Skautybės kelias (p. 2)
•Kuo Lietuva panaši į
korėjietišką kalėjimą? (p.
3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Artimiausi PLB planai
(p. 4, 8)
•Verbų sekmadienis – su
,,Alatėja” (p. 5)
•Rochester, NY lietuviai
paminėjo Lietuvos Nepri-
klausomybės šventę (p. 8)
•V. Alantas (5) (p. 9)
•Juos girdėsime dainuo-
jant Lietuvių operos
premjeroje (p. 10)

Lietuvos dvidešimtmeçio vizijoje – didžiulè kaita

Î valstyb∂s
kontrolierès pareigas
siùloma G. Švedienè
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Čikaga, balandžio 6 d. (,,Drau-
go” info) – Savo posėdyje šių metų ko-
vo 31 d. Vytauto Didžiojo universiteto
senatas nusprendė vizituojančiam
profesoriui kun. dr. Kęstučiui Trima-
kui suteikti garbės daktaro laipsnį.

Kasmet septyniolika (1992–
2008) metų jis atvykdavo į Lietuvą
Universiteto Katalikų teologijos fa-
kultete dėstyti įvairias teologijos ir
psichologijos disciplinas magistran-
tams ir bakalaurams, taip pat vienu
metu ruošė ir doktorantus dėstyda-
mas šiuolaikinės mariologijos kursą.
Yra išleidęs penkių religinės psicho-
logijos knygų seriją ir kitus moksli-
nius leidinius.

Teologijos srityje Universitetas
labai nedaugeliui yra suteikęs garbės
daktaro laipsnį; kaip, pavyzdžiui, Šv.
Rašto vertėjui į lietuvių kalbą prel.
prof. Antanui Rubšiui.

Kun. K. Trimakas jau turi šiuos
mokslinius laipsnius: psichologijos
doktoratą, teologijos licenciatą, du
magistro laipsnius (iš filosofijos ir
psichologijos) ir bakalauro laipsnį iš
anglų bei klasikinių (lotynų ir grai-
kų) kalbų ir literatūros.

Tuo pačiu metu jis yra dėstęs ir
kituose Lietuvos universitetuose bei
institutuose: Klaipėdos universitete,
Vilniaus pedagoginiame universitete,
Šiaulių universitete, Kauno ir Vilka-
viškio kunigų seminarijose ir Šv. An-
tano religinių studijų institute Klai-
pėdoje.

Prof. K. Trimakui garbės daktaro
diplomą universiteto vardu įteiks bu-
vęs universiteto Katalikų teologijos
fakulteto dekanas prel. prof. habil. dr.
Vytautas S. Vaičiūnas. Jį lydės prof.
habil. dr. Alfonsas Motusas. Tai įvyks
birželio 20 d. kun. K. Trimako jubilie-
jinėje šventėje Cicero, IL, minint jo
50 m. akademinio darbo, 50 m. kuni-
gystės ir 80 m. gyvenimo sukaktis.

Vilnius, balandžio 6 d. (Delfi.lt)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui
skirti Giedrės Švedienės kandidatūrą
į valstybės kontrolierės pareigas.
Kandidatė yra įgijusi ekonominės ki-
bernetikos specialybę Vilniaus uni-
versitete, vėliau – ekonomikos moks-
lų magistro laipsnį Centrinės Euro-
pos universitete Prahoje bei banki-
ninkystės ir finansų magistro laipsnį
Milane.

G. Švedienė didžiąją savo profe-
sinės karjeros dalį skyrė viešajam
sektoriui: dirbo Lietuvos Nuolatinėje
atstovybėje Europos Sąjungoje Briu-
selyje, Finansų ir Vidaus reikalų mi-
nisterijose. Kandidatė į valstybės
kontrolierius šiuo metu dirba Valsty-
bės kontrolės 3-iojo audito departa-
mento direktore.

Prezidentė mano, kad asmeninės
ir dalykinės G. Švedienės savybės,
darbo patirtis bus naudinga toles-
niam veiksmingam Valstybės kontro-
lės darbui. G. Švedienė šiose pareigo-
se pakeis Rasą Budbergytę, kuri pra-
dės darbą Europos Audito rūmuose.

Kunigas K. Trimakas. J. Kuprio nuotr.

Kunigui K. Trimakui – garbès doktoratas
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Šiais metais The U.S.-Baltic
Foundation metinio pokylio (USBF
Gala) metu bus pagerbti net trys
lietuviai ir lietuviškos organizaci-
jos. Lietuvos Respublikos ministras
pirmininkas Andrius Kubilius bus
apdovanotas USBF ,,Baltic States-
manship Award” apdovanojimu.
Fondo humanitarinis apdovanoji-
mas – ,,Humanitarian Award” šiais
metais paskirtas seselėms kazi-
mierietėms už švietimo ir socia-
linę veiklą, ilgametę dvasinę ir
materialinę paramą moterims
Lietuvoje. Galų gale, USBF apdo-
vanojimas ,,Corporate Citizen
Award” atiteks Lietuvoje įkurtai
bendrovei ,,Vičiūnų grupė” ir jos
bendrasavininkams Visvaldui Ma-
tijošaičiui ir Liudui Skierui. 1991
metais pradėjusi veikti bendrovė
šiuo metu turi 6 gamyklas Lietu-
voje, Rusijoje ir Estijoje. USBF po-
kylis įvyks gegužės 8 d., šeštadienį,
Washington, DC.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Cleveland ASS skyriaus pranešimas
Š. m. balandžio 10 d. 7 val. v. Šv. Kazimiero parapijos salėje –

koncertas „PAVASARĮ SUTINKANT“
(sol. Virginija Muliolienė)

Įėjimo auka: 15 dol. Jaunimui iki 18 m. – nemokamai.
Rengia Akademinis skautų sąjūdis Cleveland skyrius

Ad Meliorem!
fil. Mylita Nasvytienė

D Ė M E S I O ! D Ė M E S I O ! D Ė M E S I O !

Visi Akademinio sąjūdžio nariai, esate kviečiami dalyvauti Akademinio skautų sąjūdžio
2010 m. visuotiniame suvažiavime „Atnaujink savo pasižadėjimą“, kuris įvyks
2010 m. balandžio mėn. 16–18 dienomis ,,Doubletree Hotel“, Crystal City,

Washington, DC

Ruošiama įdomi suvažiavimo programa! Ad Meliorem! Laukiame visų!

Daugiau informacijos rasite: www.skautai.net, Akademikų puslapyje
arba parašę adresu: 2010@comcast.net

Akademinio skautų sąjūdžio Centro valdyba

SESĖ GENĖ IŠĖJO
„NAMO“

Į vyr. skaučių ir skautininkių
„Verpsčių” duris vėl pasibeldė Mir-
ties angelas – 2010 m. kovo mėn. 8
d. netekome sesės fil. Genės Rim-
kienės.

Sesė Genė įsijungė į „Verpsčių”
ratelį palyginti neseniai, praturtin-
dama mus visuomet teigiama, gera
nuotaika ir šypsena. Jos gražių
charakterio savybių ir seseriškumo
labai pasigesime.

Kovo 12-tąją atsisveikinome su
brangia sese Gene, į karstą įdėda-
mos po rožę ir sujungtomis ran-
komis ir širdimis sugiedodamos
„Ateina naktis”. Visų „Verpsčių”
vardu reiškiame giliausią užuojautą
vyrui Rimvydui ir sūnui Petrui bei
visiems artimiesiems, – sakė būrelio
vadovė Vida Rimienė.

Brangi sese Gene, ilsėkis ramy-
bėje Viešpaties prieglobstyje!

Sesės „Verpstės”

,,Lituanicos” tunto skautų iškyloje vasario 27–28 d. į Eagle Cave, Wisconsin, dalyvavo 15 skautų ir 4 vadovai.
Al Liubinsko nuotr.

Vyr. skautės ,,Židinietės" prie ,,Židinio" stalo per tradicinę Kaziuko mugę Cle-
veland kovo 21 d., sėkmingai išpardavusios visus sesių pagamintus lašiniuo-
čius. Iš kairės: Irena Rydelienė, Ingrida Bublienė, Salomėja Šukienė, Gražina
Kudukienė, Ramutė Tatarūnienė ir Regina Petrauskienė. A. Rydelio nuotr.
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Atsisakyta atgaivinti
Lietuvių studentų sąjungą

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pernai metų pabaigoje ,,Drauge” skaitėme Loretos Timukienės pa-
rengtą pasikalbėjimą apie norą suburti lietuvius studentus iš visos
Šiaurės Amerikos. Pašnekovės buvo naujai kuriamos organizacijos

prezidentė Aldona Gintautaitė ir viceprezidentė Eglė Gintautaitė. Pirmas
klausimas joms buvo: ,,Kas ir kodėl pasiūlė atkurti Šiaurės Amerikos lietu-
vių studentų sąjungą (ŠALSS)?” Jų atsakymas: ,,Amerikos lietuvių tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys, labai susidomėjęs Lietuvių studentų asociaci-
jos University of Illinois at Chicago (LSA UIC) veikla, pasiūlė (…) ’per-
krikštyti’ LSA UIC į LSS (Lietuvių studentų sąjungą), kuri buvo įkurta
1951 metais, bet vėliau suiro. Pasvarstę nutarėme, kad geriau būtų sukur-
ti naują organizaciją ir nekeisti LSA UIC, kadangi jos veikla susieta su vie-
nu universitetu, o mes norime suburti lietuvius studentus iš visos Ame-
rikos aukštųjų mokyklų. Taip gimė ŠALSS.”

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nesusikalbėta, nes siūlymas kaip tik bu-
vo atgaivinti LSS, o ne pakeisti turimo lietuvių studentų klubo UIC pava-
dinimą bei apimtį. Noriu grįžti prie dviejų atsakyme minėtų žodelių – ,,vė-
liau suiro”, kurie yra gera proga prisiminti ar susipažinti su buvusia gai-
valinga, bet ,,vėliau suirusia” Lietuvių studentų sąjunga.

,,Studentai organizuokimės!” – tai 1951 m. kovo mėnesį lietuvių spau-
doje paskelbtas dviejų studentų iš University of Wisconsin šūkis. ,,Sąjun-
gos tikslas būtų: atstovauti lietuviškajai studentijai; įjungti lietuvius stu-
dentus į Lietuvos laisvės kovą tarptautiniame bei amerikietiškame akade-
miniame forume, kartu ir tautinėje bendruomenėje; rūpintis socialiniais ir
ekonominiais studentijos reikalais, organizuojant paramą ir glaudžiai ben-
dradarbiaujant tarpusavy bei su lietuviškąja visuomene.” Atsišaukime ko-
legos kviečiami rašyti Vytautui Kavoliui arba Vytautui Žvirždžiui-Vardžiui.
Būtent šios dvi pavardės ir siejamos su Sąjungos įkurimu (Raimundas
Mieželis. ,,Sąjunga istorijos veidrodyje”. Studentijos sukaktuvinis leidinys
,,Dienos tarp dangoraižių”, Chicago, 1957). Bendros studentų organizacijos
steigimas buvo sutiktas su dideliu pritarimu.

1951 m. birželio mėn. 24 d. sudaryta Mandatų komisija, vadovaujama
Broniaus Juodelio, skelbė pirmuosius rinkimus. ,,Atidarius gautuosius bal-
savimo vokus ir patikrinus balsavimo lapus rasta, kad iš 189 užregist-
ruotų studentų balsavimuose dalyvavo 70 proc.” (ten pat). Kandidatai bu-
vo pasiūlyti trijuose sąrašuose. Pirmajai LSS centro valdybai pirminin-
kavo V. Žvirždys-Vardys. Tų pačių metų rugpjūčio 18–19 dienomis Tremti-
nių namuose, Čikagoje šaukiamas pirmasis visuotinis Sąjungos suvažiavi-
mas, kuriame priimtas organizacijos statutas. Pradėjo steigtis skyriai. Pir-
majame Sąjungos biuletenyje skelbiama, kad yra 200 narių su skyriais Či-
kagoje, New York, Boston, Cleveland, Detroit ir Urbana miestuose.

Antrajai LSS centro valdybai pirmininkauja V. Kavolis. Jau leidžiamos
,,Studentų gairės”. 1952 m. lapkričio 24 d. Sąjunga savo ižde turėjo 35,10
dol. Atgaivinant Šalpos fondo darbą, sudaryta valdyba ir taryba. Norint
Sąjungai gauti legalumą, ji 1953 m. vasario 9 d. įkorporuojama Illinois vals-
tijoje. Apyskaitiniame pranešime antroji centro valdyba praneša, kad Są-
jugos narių skaičius išaugo iki 403, o skyrių skaičius padidėjo nuo 7 iki 11.

1953 m. išrinktai naujai valdybai pirmininkauja V. Kavolis. Veikla kles-
ti – šaukiamas zoninis suvažiavimas, ,,Studentų gairės” tampa vis svarbes-
niu ryšiu tarp plačiai pasklidusių narių, įvyksta Studijų dienos Cleveland.
Sąjungos narių skaičius – jau 576! 1954 m. rinkimuose po užsitęsusių ginčų
valdybos vairą perėmė Kęstutis Kudžma. Įsteigiamas Užsienio reikalų
skyrius, kuris pradėjo leisti žurnalą ,,Lituanus”. 1955 m. rengiamos studi-
jų dienos Hartford, Detroit ir Philadelphia. Sąjunga jau turi 14 skyrių.

1955 m. rinkimuose, kur buvo trys sąrašai, centro valdybos pirminin-
ku tampa Pranas Joga. Visuotinis Sąjungos suvažiavimas šaukiamas Cle-
veland, kuriame dalyvaja apie 60 proc. Sąjungos narių (asmeniškai ir su
įgaliojimais). JAV LB užtikrino finansinę paramą ,,Lituanus” žurnalui leis-
ti. Kadencijos gale Sąjungos narių skaičius padidėjo iki 789. 1956 m. rinki-
muose pasiūlomi du kandidatų sąrašai. Centro valdybos pirmininkavimą
perima Juozas Karklys. Toliau rengiamos studijų dienos, leidžiami ,,Stu-
dentų gairės” ir ,,Lituanus” žurnalas, rengiamas Jaunimo kongresas kartu
su JAV LB Čikagos apygarda. Sąjungos iždas padaro 3,000 dol. apyvartą.

Savo apžvalgą R. Mieželis baigė išvadomis: ,,Studentų sąjungos veik-
la, kaip matyti iš aprašytųjų darbų, buvo plačiašakė ir lietė visus lietuvių
jaunimo barus. Jos eilėse dirbo šimtai studentų – kiekvienas pagal išgales,
įnešdamas savo dalį. Sąjungos reikšmės negalime sumažinti. Ji yra vienas
iš pagrindinių veiksnių lietuviškajai sąmonei išlaikyti tarp jaunųjų aka-
demikų. Sąjungos išlaikymas veiklia, gyva ir stipria organizacija turi būti
visų studentų pareiga.”

Toliau apie LSS centro valdybos pirmininkus skaitome jau bostoniškė-
je ,,Lietuvių enciklopedijoje” (29 tomas, 1963 m.): 1957 m. – pirmininkas
Vaclovas Kleiza, 1958 m. – Adomas Mickevičius, 1959 m. – Rimas Vėžys,
1960 m. – R. Stakauskas, 1961 m. – A. Rimas, 1962 m. – A. Bartkus. Tos
pačios enciklopedijos papildomame tome (1969 m.) nebėra jokios užuomi-
nos apie LSS. Interneto svetainėje ,,Vikipedija” teigiama, kad ,,Studentų
gairių” leidimas sustabdytas 1964 m., kad ,,[n]uo XX a. aštuntojo dešimt-
mečio sąjungos veikla susilpnėjo, XXI a. pr. organizacija ją nutraukė.” Būtų
įdomu pamatyti LSS ,,mirties pažymėjimą” ir išgirsti iš jos šermenyse daly-
vavusių liudininkų. Kitais metais sueina šešiasdešimt metų nuo Lietuvių
studentų sąjungos įsteigimo.

Visokeriopos sėkmės naujai kuriamai Šiaurės Amerikos Lietuvių stu-
dentų sąjungai!

VIRGINIJUS SAVUKYNAS

Vienas baisiausių karo ginklų bu-
vo pritaikytas Korėjoje prieš į nelais-
vę paimtus amerikiečius karius. Ne,
jie nebuvo fiziškai kankinami, jiems į
panages nebuvo varomi bambuko ūg-
liai, netgi teritorijos, kur jie kalėjo,
nebuvo aptvertos, tačiau beveik nie-
kas nemėgindavo iš ten bėgti, o karių
mirtingumas buvo labai aukštas.

Tai kas gi ten vyko tokio baisaus?
Vėliau amerikiečių psichologas Wil-
liam E. Mayer nustatė korėjiečių
naudojamą psichologinio žlugdymo
taktiką. Korėjiečiai skatino belaisvius
karius skųsti vienas kitą. Įdomiausia
tai, kad už įskundimą niekas nebuvo
baudžiamas, tačiau skundikas gauda-
vo cigarečių. Svarbu buvo ne tai, kad
kažkas sulaužo taisykles, bet tai, kad
kariai vienas kitu nepasitikėtų. Buvo
skatinama savikritika: sudaromos
belaisvių karių grupės, kuriose kiek-
vienas turėdavo pasakyti, ką jis blogo
padarė arba ką galėjo padaryti gero,
bet nepadarė.

Taip pat buvo laužomas lojalu-
mas savo šaliai ir vadams. Aprašomas
toks atvejis, kai vienas karininkas pa-
sakė kariui, kad šis negertų vandens
iš ryžių lauko, nes per daug užterš-
tas. Karys atrėžė, kad jis daugiau jam
nėra vadas, o tik toks pats utėlėtas
kalinys, tad jam geriau rūpintis savi-
mi, o ne kitais. Po kelių dienų iš ryžių
lauko vandenį gėręs karys mirė nuo
dizenterijos.

O štai kitas pavyzdys: tris ser-
gančius karius patys draugai išmetė
iš barako ir paliko juos merdėti lau-
ke. Nė vienas iš kitų kalėjusių karių
nė piršto nepajudino, kad jiems pa-
dėtų. Kodėl? Todėl, kad tai nebuvo jų
darbas. Užuojautos, savitarpio pagal-
bos nebeliko.

Ketvirtoji taktika, kurią taikė
korėjiečiai, – užkirsti kelią bet kokiai
teigiamai emocijai. Belaisviams nebū-
davo atiduodami palaikantys laiškai.
Tačiau neigiamos žinios: apie arti-
mųjų mirtį, žmonos sprendimą iš-
tekėti už kito būdavo pranešamos
nedelsiant. Kareiviai prarasdavo pa-
sitikėjimą savo šalimi, artimaisiais,
savimi, jie iš nieko nesitikėjo ir nie-
kam nenorėjo padėti. Minėtas psi-
chologas Mayer teigė, kad korėjiečiai
karius laikė tokiame emociniame ir
psichologiniame atskirtume, kokio
dar neteko matyti.

Tad nenuostabu, kad daugelis
karių tiesiog mirdavo. Mirdavo ne
todėl, kad juos kankindavo ar kad jie
tiesiog fiziškai išsekdavo. Mirdavo
todėl, kad prarasdavo bet kokį norą
gyventi, kovoti. Jie tiesiog pasiduoda-
vo. Taip pat nenuostabu, kad kai ku-
rie kariai po tokio psichologinio su-
laužymo visiškai atsisakydavo anks-
tesnio savo tapatumo ir įtikėdavo
komunistiniais idealais.

Korėjiečiai nebuvo pirmieji, ku-
rie tokias technikas naudojo. Šią
techniką iš esmės ištobulino bolševiz-
mas, kuris skatino skundimą, beato-
dairišką savikritiką, laužė lojalumą
tradiciniams autoritetams. Bolševiz-
mas laužė visuomeninius santykius,
norėdamas įvesti naujus, sukurti,
kaip sakė patys ideologai, komunis-
tinį žmogų.

• • •
O dabar pažvelkime į mūsų

visuomenę. Aš tikrai neteigiu, kad ji
panaši į tą belaisvių amerikiečių ka-
rių Korėjoje bendruomenę. Žmonės
instinktyviai nenori gyventi tokiame
siaube. Daugelis lietuvių yra kūrybiš-
ki ir veržlūs, savo karjeros nesiekia
skųsdami kitus ir nebando žlugdyti
nors kiek talentingesnių žmonių.
Mes sugebame užjausti kitus. Štai
pavyzdys: kai naujienų svetainė
rytas.lt paskelbė, jog sunkiai girdin-
čiam ir matančiam berniukui reikia
pagalbos, žmonės bematant atsiliepė
į šį pagalbos šauksmą.

Tačiau kaip pasielgė valdžia? Ji
pareikalavo sumokėti pajamų mokes-
tį. Ir tik po ilgų svarstymų vis dėlto
sveikas protas nugalėjo korėjietiško
kalėjimo logiką: buvo nutarta neiš-
skaičiuoti mokesčių. Ir šis pavyzdys
tik dar kartą patvirtino vis gilėjančią
takoskyrą tarp valdžios ir piliečių. Mū-
sų valdžia vis skausmingiau ir skaus-
mingiau suvokiama kaip svetima.

Mūsų viešoji erdvė yra ypač nu-
kentėjusi. Omenyje turiu ne tik ži-
niasklaidą, bet apskritai viešo politi-
nio veikimo lauką, kuris apima ir po-
litikus, ir visuomenininkus, ir žurna-
listus. Štai kai kurie politikai ir žur-
nalistai (ar bent save taip vadinan-
tys), pasisavinę tiesos monopolį, vi-
sus, kurie jiems nepritaria, paverčia
Lietuvos priešais. Kitaminčiai pa-
skelbiami žalingais elementais, nors
demokratinėje visuomenėje nuomo-
nių įvairovė yra sveikintina. Gandų
skleidimas, vienas kitam įkandimas
tampa pačiu populiariausiu užsiėmi-
mu tarp žurnalistų, visuomenės vei-
kėjų ir politikų.

Pagaliau, ką reiškia mūsų nuola-
tinis nepasitenkinimas valdžia, nusi-
vylimas savo šalimi? Juk tai iš esmės
yra lojalumo praradimas. Emigrantai
užsienyje neaimanuoja nei dėl sunkių
darbo sąlygų, nei dėl darbdavių šykš-
tumo, nei ko nors laukia iš tos šalies
valdžios. Tai tik rodo, kaip smarkiai yra
pakirstas lojalumas savo šaliai. Tokių
pavyzdžių galima vardinti ir vardinti,
mes ir taip juos puikiai žinome.

Ilgą laiką galvojau, kodėl dauge-
lis žmonių bijo politikos, bijo daly-
vauti viešame gyvenime. Juk aš kiek-
vieną dieną bendrauju su politikais,
analizuoju politinius procesus, tačiau
esu gyvas, niekas manęs nešaudo, aš
nebijau skelbti savo nuomonės, nors
daugeliui tai ir nepatinka. Tad ko
kitiems bijoti?

Tačiau dabar man tampa aišku:
žmonės mato, kad mūsų viešoji erdvė
yra panaši į tą korėjietišką kalėjimą:
visi susvetimėję, be vilties, savižudiš-
ki. Tad kas norės savo noru lįsti į tokį
kalėjimą? Tad svarbiausia, ko reikia
Lietuvai, – tai ne skundikų šlovini-
mo, ne raganų medžioklės, ne paro-
domųjų vyriausybės kovų su „prie-
šais”, bet teigiamos politinės pro-
gramos. Reikia tokios politinės jėgos,
kuri atstovautų kūrybingai Lietuvos
daliai. O ji, tuo nuoširdžiai įsitikinęs,
sudaro daugumą. Lrt.lt

Virginijus Savukynas – žurna-
listas, kultūros antropologas, laidų
vedėjas Lietuvos radijuje ir LTV, Lietu-
vos radijo ir televizijos internetinės
svetainės vyr. redaktorius.

KUO LIETUVA PANAŠI Į
KORĖJIETIŠKĄ KALĖJIMĄ?
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Beveik pusmetį Lietuvoje pralei-
dusios Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdybos pirmininkės
Reginos Narušienės nuveiktų darbų
kraitis gausus: rengimas ir dalyvavi-
mas PLB XIII seime, naujos PLB
valdybos sudarymas, naujų gairių
nustatymas, dalyvavimas naujai
sukurtos Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijos prie Vy-
riausybės darbe, Lietuvių Bendruo-
menių lankymas.

Nemažai laiko ir pastangų pra-
eityje įdėjusi į iki šiol vis dar neiš-
spręstą dvigubos pilietybės klausimą
Lietuvoje, R. Narušienė ir dabar yra
įsitikinusi, jog išspręsti šią problemą
galima ir be referendumo, reikia tik
valios. PLB pirmininkė tvirtina, jog
Lietuvos Vyriausybės sprendimas
perduoti užsienio lietuvių reikalus
Užsienio reikalų ministerijai (URM)
PLB nebuvo priimtinas – užsienio
lietuviai jautė, jog tuo jie buvo nu-
vertinti ir prilyginti užsieniečiams.
Jos įsitikinimu, pertvarkius Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą
prie LR Vyriausybės, užsienio lietu-
vių reikalų sprendimas tapo žymiai
sudėtingesnis dėl administracinių
priežasčių. Narušienė sako, jog ne-
paisant gerų norų, užsiangažavimo ir
kompetencijos, naujai sukurtas Už-
sienio lietuvių departamentas negali
savarankiškai priiminėti esminių
sprendimų, reikšti nesuderintos su
URM vadovybe pozicijos ir pan. O tai,
jos nuomone, sukelia arba greit su-
kels nemažai problemų.

– Beveik pusmetį gyvenote
Lietuvoje. Kokius svarbiausius,
reikšmingiausius nuveiktus dar-
bus, įvykusias keliones, susiti-
kimus paminėtumėte?

– 2009 m. liepos 8–10 dienomis
Vilniuje įvyko PLB XIII seimas. Jam
reikėjo pasiruošti, jame dalyvauti, po
to susirinkti su nauja PLB valdyba.
Taip pat teko ruoštis ir dalyvauti
dviejuose – liepos 7 d. ir lapkričio 13
d. – Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisijos prie Vyriausybės
posėdžiuose. Dalyvavau Valdovų rū-
mų pristatyme liepos 6 d., Lietuvos
tūkstantmečio jubiliejinėje šventėje,
Dainų šventėje. Liepos 12 d. daly-
vavau LR Seimo iškilmingame posė-
dyje, skirtame LR prezidentės Dalios
Grybauskaitės priesaikai priimti bei
inauguracijos renginiuose, Preziden-
tūroje šventėme Valstybės–Lietuvos

Karaliaus Mindaugo karūnavimo die-
ną. Liepos 23 d. teko dalyvauti susi-
tikime ir pasitarime su prezidente.
Liepos 2 d. dalyvavome JAV neprik-
lausomybės šventės minėjime JAV
ambasadoje.

Rugpjūčio 28 d. dalyvavau Užsie-
nio reikalų ministerijoje vykusiame
metiniame Lietuvos ambasadorių ir
generalinių konsulų suvažiavime,
kur pristačiau pranešimą „Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės iššūkiai ir
uždaviniai”. Lapkričio 16 d. Vilniuje
buvo atidaryta PLB paroda. Taip pat
dalyvavau pasitarimuose su Seimo
teisės ir teisėtvarkos komitetu, o
spalio 23 d. dalyvavau jų posėdyje dėl

pilietybės. Teko garbė susipažinti su
nauja JAV ambasadore Lietuvoje,
rugsėjo 24 d. įvyko pokalbis su Seimo
pirmininke.

Spalio 22 d. apsilankiau Rygoje ir
susipažinau su vietinės LB veikėjais
bei mokykla. Spalio 27–30 d. apsi-
lankiau Maskvoje, susipažinau su
Maskvos lietuvių organizacijomis ir
mokykla, dalyvavau Lietuvos ir Ru-
sijos surengtame bendrame labdaros
koncerte „Vilnius–Maskva”.

Kol PLB neturėjo savo atstovo
Lietuvoje, šias pareigas teko eiti man.
Gabrielius Žemkalnis savo įsipareigo-
jimus baigė rugpjūčio 9 d. Nauja
atstovė savo pareigas pradėjo eiti tik
lapkričio 17 d. Mūsų būstinės Lietu-

Artimiausi PLB planai – pilietybės klausimas
ir ryšio su Tėvyne stiprinimas

voje administratorė nebegalėjo ati-
dėti jai priklausančių atostogų, tad
reikėjo kažkam būti būstinėje. (Nuo
2009 m. lapkričio mėn. PLB atstove
Lietuvoje dirba Vida Bandis – Red.)

– 2009 m. gruodžio 13 d. Jūs
drauge su V. Bandis ir Dalia
Henke susitikote su premjeru
Andriumi Kubiliumi, tuometiniu
užsienio reikalų ministru Vygau-
du Ušacku. Ar susitikimas buvo
vaisingas? Ką pavyko pasiekti,
ko ne?

– Su premjeru susitikome du kar-
tus – liepos 7 d. ir lapkričio 13 d. Su-
sitikimai įvyko per pirmąjį ir antrąjį

Užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mo komisijos prie Vyriausybės posė-
džius. Šią komisiją, kuriai vadovauja
pats premjeras, sudaro 8 ministrai ir
8 PLB atstovai. Jo pavaduotojai yra
užsienio reikalų ministras ir PLB
valdybos pirmininkas. Komisijoje
dalyvauja šie ministrai: finansų, kul-
tūros, socialinės apsaugos ir darbo,
švietimo ir mokslo, teisingumo, vi-
daus reikalų bei užsienio reikalų.
PLB atstovauja: PLB pirmininkė,
PLB atstovė Lietuvoje, Jūratė Cas-
persen, Dalia Henke, Algis Lukas (jis
tik ką atsistatydino, jo vietą užėmė
Ramutė Žukaitė), Petras Maksima-
vičius, prelatas Edmundas Putrimas
ir Antanas Rasiulis. Komisija privalo
rinktis nors du kartus per metus.
Užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mo komisija teikia pasiūlymus dėl:
valstybės santykių su užsienio lietu-
viais strateginių veiklos krypčių ir jų
įgyvendinimo; valstybės institucijų
veiksmų koordinavimo, stiprinant
ryšius su užsienio lietuviais, įtrau-
kiant juos į Lietuvos politinį, visuo-
meninį, ekonominį ir kultūrinį gyve-
nimą; bei teisės aktų projektų, susi-
jusių su užsienio lietuvių reikalais,
parengimo ir parengtų teisės aktų
projektų tikslingumo.

Pirmame posėdyje buvo sutarta,
kad PLB pateiks savo suderintus ir
apibendrintus pasiūlymus dėl prio-
ritetinių bendradarbiavimo su LR
valstybės valdymo institucijomis sri-
čių ir tęs diskusiją dėl LR pilietybės
klausimo sprendimo. Per antrąjį po-
sėdį PLB atstovai pateikė savo prio-

ritetus, pastabas ir pasiūlymus. Šia-
me posėdyje buvo nutarta, kad komi-
sija, PLB ir LR valdymo institucijos
aktyviai dalyvaus sprendžiant piliety-
bės klausimus ir kad bendradar-
biausime kuriant ateities planus.
Tokie susirinkimai ir diskusijos yra
vaisingi ir reikalingi.

– Daug laiko ir energijos
dedate, kad Lietuvoje būtų įtei-
sinta dviguba pilietybė. Ar kas
nors pasikeitė per tą laiką? Kur
šiuo metu stovi Lietuvos vyriau-
sybė, Prezidentė, Seimas, atskiri
politikai?

– Pilietybė – tai svarbiausias
realus ryšys su Tėvyne, neapčiuopia-
mas simbolis, suteikiantis žmogui
tapatybę. Dabartinis laikinas piliety-
bės įstatymas galioja iki 2010 m.
liepos 1 d. 2009 m. vasario 17 d. bu-
vęs prezidentas Valdas Adamkus pa-
teikė Seimui savo Pilietybės įstatymo
projektą (Nr. XIP-353), kuris nėra
priimtinas PLB, nes jis vėl atmeta di-
delę dalį naujų emigrantų. Šiuo metu
šis projektas yra svarstomas Seimo
teisės ir teisėtvarkos komitete, ku-
riam vadovauja prof. Stasys Šedba-
ras. Praeitų metų spalio 23 d. šis ko-
mitetas pateikė Seimui svarstyti dar
patobulintą Pilietybės įstatymo pro-
jektą Nr. XIP-353(2). Be kitų patobu-
linimų 7 straipsnyje yra pridėtas 5
punktas, kuriuo sakoma, kad LR pi-
lietis gali būti kartu ir kitos valstybės
pilietis, jeigu jis „yra lietuvių kilmės
asmuo, išvykęs iš Lietuvos Respub-
likos po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs
Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos valstybės na-
rės pilietybę”. Ši pataisa apima gana
didelę dalį Lietuvos piliečių, bet ne
visus užsienio lietuvius ir vis dar turi
teisinių procedūrinių trūkumų. Pri-
statydamas šį patobulinimą, minėtas
komitetas pateikė Seimui antrą nuta-
rimo projektą, kuriuo kreipiamasi į
LR Konstitucinį Teismą (KT) su
prašymu ištirti, ar LR Pilietybės įsta-
tymo 7 straipsnio 5 punktas neprieš-
tarauja Lietuvos Konstitucijai. 2010
m. vasario 11 d. šis Seimo komitetas
surengė diskusijas, skirtas LR piliety-
bės, įgytos gimimu, netekimui, kai
yra įgyjama ir kitos valstybės piliety-
bė, aptarti. Dr. Šedbaras per spaudos
konferenciją po diskusijų tą pačią die-
ną pripažino, kad šis reikalas reika-
lauja pirmiausia politinio apsispren-
dimo. Jis teigė, jog jo požiūris yra li-
beralesnis ir jog dar reikia jį tobulin-
ti. PLB pozicija buvo ir yra ta, kad
„nė vienas lietuvių kilmės Lietuvos
Respublikos pilietis nei jo palikuonys
negali prarasti gimstant įgyjamos
Lietuvos Respublikos pilietybės prieš
savo valią, net ir įgijęs kitos valstybės
pilietybę”. Lietuvos Vyriausybė tei-
gia, jog ji remia mūsų pilietybės iš-
laikymą.

Primenu, kad pirmą naują pilie-
tybės įstatymą (jis buvo platesnis ne-
gu dabar siūlomas įstatymas) po KT
sprendimo 2006 m. pateikė premjeras
A. Kubilius. Po KT sprendimo su-
rengta Lietuvos žmonių apklausa ro-
do, kad 9 iš 10 pasisako už Lietuvos
pilietybės išsaugojimą asmenims, įgi-
jusiems kitos valstybės pilietybę. Kai
Jos Ekscelencija prezidentė D. Gry-
bauskaitė kandidatavo į prezidentes,
ji pateikė Nukelta į 8 psl.Nauja PLB valdyba. www.plbc.org

PLB valdybos pirmininkė advokatė Regina Narušienė.
Iš asmeninio R. Narušienės archyvo.

Į ,,Draugo“ klausimus atsako PLB valdybos pirmininkė advokatė Regina Narušienė
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Šv. Antano lietuvių parapijoje,
Detroit, MI moterys, vadovaujamos
Onos Šadeikienės, kovo 28 d., Verbų
sekmadienį, suruošė pyragų, tortų,
pyragaičių, grybukų, skruzdėlyno,
lašinaičių, bulvių plokštainių ir na-
muose gamintų sūrių išpardavimą.
Stalai buvo gražiai papuošti su žydin-
čiais kačiukais, gvazdikais ir žalumy-
nais. Pyragų stalą pagyvino tautinius
rūbus vilkinčios lėlytės, spalvingi
margučiai, viščiukai ir zuikučiai.

Renginys buvo labai sėkmingas

ir pelningas – parapijai buvo suauko-
ta 300 dol. Lankytojai pasinaudojo
gera proga nusipirkti skanių ir įvai-
rių kepsnių bei sūrių. Viskas buvo iš-
parduota per porą valandų!

Apsilankiusieji svečiai ir parapi-
jiečiai smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi savo pirkiniais. Dė-
kojame visiems už gausų apsilanky-
mą, už maistą ir nuolatinę paramą
Šv. Antano parapijai!

Regina Juškaitė-Švobienė

Sėkmingas priešvelykinis renginys
DETROIT, MI

Verbų sekmadienis – su ,,Alatėja”
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

,,Pavasaris grįžta! Koks džiugus
kasmetinis įvykis! Ir jauni, ir seni ne-
lieka abejingi, kai žemė vėl pavasariu
pakvimpa. Ir aš pati žiemos pabaigo-
je ieškau atsinaujinimo, noriu patirti
dvasinį-pavasarinį atgimimą. Tad
vėl susirandu mylimas knygas, trum-

pėjančiais vakarais persiskaitau jėgų
teikiančią poeziją ir prozą. Šiais me-
tais širdis traukia būtent moteriškos
poezijos ir prozos linkme, tad kovo 28
dienos popietę skirsiu savo myli-
moms sesėms-rašytojoms.” (Audrė
Budrytė)

Taip ,,Alatėjos” klubo suruoštos
popietės viešnia aktorė Audrė Bud-
rytė apibūdino savo buvimo su mu-
mis temą, o jos klausytojai, išklausę
Šatrijos Raganos, Liūnės Sutemos,
Anos Achmatovos, Janinos Degutytės
ir kitų autorių skaitomus kūrinius,
pajuto tą stiprų aktorės ryšį su skai-
tomais kūriniais, asmenišką patirtį,
persipynusią su kūrinių temomis, ir
emocijų glėbį, kurį priėmė visa širdi-
mi, kaip vaistą sielai.

Klausytojai atsipūtė ne tik nuo
pavasarinių darbų, bet ir pailsėjo
emociškai. Ne vienos klausytojos
akyse žibėjo ašara, kai buvo skaitomi
Šatrijos Raganos pasakojimai apie
Mamatę. O Janinos Degutytės eilės
,,Nereikia man mažo skausmo” su-
teikė jėgų ne tik kasdienybėje, bet ir
įvairių negandų, ligų, nelaimių turin-
tiems pažvelgti į visas bėdas kitomis
akimis. Jautrūs, moteriški ir atviri
aktorės Audrės prisilietimai ir as-
meniškos pastabos tarsi ištirpdė sie-
ną tarp kūrėjo ir klausytojo. Tuo
galėjome pasimėgauti ir po progra-
mos, kartu pabendrauti.

Po programos Klubo moterys ir
jų draugės rodė savo rankomis kur-

Vyksta loterija.
Loretos Timukienės nuotr.

tus papuošalus, veltinius, pieštas šil-
kines skareles, atvirukus ir kvietė
pasivaišinti ir įsigyti velykinių sal-
dumynų. Esame dėkingos visoms,
prisidėjusioms prie šio pavasarinio
,,jomarko”.

Kiekviena popietė, surengta šį
pavasarį, leido ,,Alatėjai” surinkti
lėšų, bet smagiausia, kad galėjome
pabūti kartu, susipažinome su poete
Egle Juodvalke, aktore Audre Budry-
te, vėl pasimatėme su psichologėmis
Laima Zavistauskas ir Stase Stašie-
ne.

Dar kartą norime padėkoti vi-
soms viešnioms ir visiems popiečių
dalyviams, taip pat mus visada re-
miančiai Čiurlionio galerijos vadovei
Laimai Apanavičienei ir Jaunimo

centrui.
Per paskutinį pusmetį nuo 4-ojo

Klubo gimtadienio moterys suruošė
Naujųjų metų sutikimą, Valentino
vakarėlį ir sekmadienio popietes.
Išdalinta 3,100 dolerių ,,Rugutės”
fondui Lietuvoje, keliems ligoniams
čia, Jungtinėse Valstijose, taip pat
paremta besiruošianti studijuoti Lie-
tuvoje būsima dainininkė Kristina.
Moterys išsiuntė siuntinius mažie-
siems Rugučiams, ligoniukei Tėjai į
Užventį, Šiaulių ir Kupiškio vaikų
namams.

Ir vėl sugrįžtame prie visiems
žinomos tiesos – jei negalime daug,
darome nors truputį. O kai tai da-
rome dar ir jautria širdimi – kas gali
būti geriau?

Moterys galėjo įsigyti originalių skarelių, sagių. Popietės viešnia – aktorė Audrė Budrytė.

,,Alatėjos” moterys su aktore Audre Budryte (ketvirta iš kairės).

Diana Darbutienė pristatė dirbinius
iš šilko ir veltinio.
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E. Lucas: „Lietuva pernelyg
remiasi istorija”

Lietuvoje policininkai nebematuos
automobiliû greiçio

Lietuvos dvidešimtmeçio vizijoje –
didžiulè kaita

Siekiama atnaujinti svarbius istorijos
ir kult∆ros paveldo objektus

Atkelta iš 1 psl.
Darbą pradėję Lietuvos dvide-

šimtmečio programos kūrėjai teigia,
jog esant dabartiniam tempui numa-
tyti tiksliai, kaip mūsų šalis atrodys
2030 metais, yra labai sudėtinga, ir
vienintelis tikrai aiškus reiškinys,
mūsų laukiantis kelyje, yra nuolati-
nis kitimas, kurio nereikia bijoti ir
kuriam reikia ruoštis.

Įvairių sričių specialistai, moks-
lininkai, verslo, ekonomikos, politi-
nių procesų analitikai susirinko į pir-
mą Valstybės pažangos tarybos posė-
dį. Šios tarybos tikslas – išgryninti vi-
suomenės siūlomas valstybės raidos
vizijas, kurios taps svarbiausio Lie-
tuvos strateginio planavimo doku-
mento ,,Lietuva 2030” pagrindu.

,,Pasakyti, kas bus 2030 metais,
yra labai sudėtinga, bet Pažangos ta-
rybos didelis uždavinys yra atrasti
bendrus vardiklius, kurie leistų
mums nebijoti keistis. Didžiausia yra
pokyčio baimė. Turėtume išsiugdyti
gebėjimą keistis ta linkme ir tuo grei-
čiu, kuria mus ves besikeičiantis pa-
saulis”, – po posėdžio teigė ,,Omni-

tel” prezidentas Antanas Zabulis.
Savo ruožtu Lietuvos nekilnoja-

mojo turto asociacijos prezidentas
Robertas Dargis pažymėjo, kad kaitai
turi rengtis ne tik tie, kurių galioje
yra valstybės valdymas, bet ir kiek-
vienas žmogus.

,,Esminis dalykas yra paslanku-
mas kaitai. Žmonės turėtų turėti sa-
vo vizijas, patys susikurti kelią, o vie-
nas esminių dalykų – kad ta valstybės
vizija turėtų uždegti žmones. Tik tu-
rint aiškius tikslus galima judėti į
priekį”, – sakė R. Dargis.

Premjeras Andrius Kubilius tei-
gė, kad esminis tarybos tikslas yra
nustatyti, kokios yra stipriosios ir
silpnosios pusės.

,,Turime didelį pagrindą galvoti,
kad tikrai turėsime pajėgumų susi-
tarti tarpusavyje, ne tik taryboje, bet
ir visoje Lietuvoje, dėl ilgalaikės atei-
nančių 20 metų veiksmų programos,
labai gerai suvokdami, kad ateinan-
tys 20 metų visų pirma pasižymės di-
džiule kaita tiek pasaulio, tiek ir mū-
sų gyvenime”, – sakė A. Kubilius.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

SSSSppppoooorrrrttttaaaassss

Diktantâ rašè� gerokai mažiau žmoni¨

Kaunas, balandžio 6 d. (ELTA) –
Už bendradarbiavimą, paramą ir Lie-
tuvos kūno kultūros akademijos
(LKKA) garsinimą jos Senatas Gar-
bės daktaro vardus suteikė Europos
universitetų sporto asociacijos prezi-
dentui (EUSA) Alberto Gualtieri,
Lietuvos lengvosios atletikos federa-
cijos prezidentui Eimantui Skrabu-
liui ir golfo žaidimo pradininkui Lie-
tuvoje, visuomenės veikėjui Vytautui
Motiejūnui.

Italas A. Gualtieri daugiau nei
tris dešimtmečius rūpinasi Europos
universitetiniu sportu, įgyvendino ne
vieną sėkmingą sumanymą, 2012 me-
tais jo pastangomis Kordoboje (Ispa-
nija) vyks pirmoji Europos univer-

siada. 
Lietuvos lengvosios atletikos fe-

deracijos (LLAF) prezidentas E.
Skrabulis ne vienerius metus rūpi-
nasi lengvosios atletikos plėtra. 2001
metais ruošė ir finansavo knygos
,,Lietuvos lengvoji atletika. XX am-
žius (1918–2000 m.)”, o 2009 metais
– fotografijų albumo ,,Lietuvos leng-
voji atletika 1921–2008” leidimą. 

Pagal įgytą diplomą ichtiologas V.
Motiejūnas yra golfo žaidimo pradi-
ninkas Lietuvoje. Jo įkurtas golfo
aikštynas net šešerius metus buvo
vienintelis šalyje. Veik dešimt metų V.
Motiejūno aikštyne vyksta Akademi-
jos golfo specializantų pratybos ir
praktikos. 

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS) –
Nacionalinį diktantą šiemet Lietuvos
savivaldybėse rašė gerokai mažiau
žmonių nei pernai.

Šiemet pirmajame rate Lietuvoje
diktantą rašė beveik 3,800 žmonių.
Pernai, įskaitant ir kelis šimtus už-
sienyje diktantą rašiusių lietuvių, lie-
tuvių kalbos žinias tikrino beveik
6,000 žmonių.

Nacionalinio diktanto konkursą
organizuojančio savaitraščio ,,Atgi-
mimas” direktorė Dalia Jonkaitytė
sakė, kad iš visų savivaldybių gauti
duomenys rodo, kad Lietuvoje akty-
vumas buvo mažesnis nei tikėtasi –
savivaldybėms buvo išdalinta dau-
giau nei 7,000 specialiai diktantui
skirtų savaiminio kopijavimo lapų.

Kol kas dar negauti duomenys iš
visų ambasadų, tad tiksliai pasakyti
užsienyje diktantą rašiusių tautiečių
skaičių dar anksti. Pernai diktantą

rašė apie 500 užsienyje gyvenančių
lietuvių.

Anot D. Jonkaitytės, tai nereiš-
kia, kad diktantas praranda populia-
rumą – konkurso organizatoriai turi
duomenų, kad diktantas populiarėja
įvairiose bendruomenėse, kuriose
diktantas rašomas nedalyvaujant
bendrame konkurse – kalbos žinias
rašiusieji patys pasitikrina pagal vė-
liau išplatinamą diktanto tekstą.

Kovo pabaigoje konkurso daly-
viai lietuvių kalbos žinias tikrino ra-
šydami prozininkės, dramaturgės ir
eseistės Vandos Juknaitės tekstą
,,Skubėkime augti”.

Šiemet penktą kartą diktantas
buvo rašomas visose Lietuvos savi-
valdybėse ir 23 užsienio šalyse.

Konkurso baigiamoji dalis ir raš-
tingiausio piliečio apdovanojimas
vyks gegužės 8 d. Jam atiteks 4 tomų
enciklopedijų rinkinys ,,Lietuva”.

Vilnius, balandžio 6 d. (Delfi.lt)
– Eismo priežiūros tarnybos virši-
ninkas Gintaras Aliksandravičius
pranešė, jog policininkai neteks grei-
čio matuoklių: „Lietuvoje pradėjo
veikti greičio matuoklių tinklas, todėl
manau, kad ateityje rankinis greičio
matavimas išnyks ir bus naudojamas
tik akcijose.”

Į žmonių skundus dėl saugos tar-
nybų darbuotojų, nuolat pažeidinė-
jančių Kelių eismo taisykles (KET),
Eismo priežiūros tarnybos viršinin-
kas atsakė, kad jie neturi jokių
lengvatų, KET jie privalo laikytis ir
jokio tylaus susitarimo tarp policijos
bei saugos tarnybų nėra.

Į nepasitenkinimą senyvo am-
žiaus vairuotojais, kurie esą kelia
grėsmę keliuose dėl savo pasenusių
KET žinių ir sveikatos būklės, G.
Aliksandravičius atsakė: „Faktai liu-
dija, kad senyvo amžiaus vairuotojai
tikrai nėra pavojingiausi eismo daly-
viai. Kaip rodo statistika, didžiausia
eismo įvykių kaltininkų grupė yra
nuo 15 iki 34 metų amžiaus – jie su-
daro net 38 procentus.”

Vilniečiai piktinosi tuo, kad
sostinėje, gatvėse, kur itin įtemptas
eismas, leidžiama iš antros juostos
sukti į kairę – dėl to susidaro kamš-
čiai ir kyla pavojus eismo saugumui.
Eismo priežiūros tarnybos vadovas
atsakė: „Ši problema yra žinoma.
Teiksim pasiūlymus Vilniaus miesto

savivaldybei dėl šių sankryžų ir ban-
dysime ieškoti sprendimo būdų.”

Pranešta, jog artimiausiomis sa-
vaitėmis bus pakeista kai kurių grei-
čio matuoklių vieta ir kryptis tam,
kad būtų galima nustatyti tolstan-
čius motociklus. Tai padės draus-
minti didžiulio greičio mėgėjus. Be to,
nuo balandžio 1 d. budėti pradėjo po-
licijos motociklininkai.

Į klausimą, ar pareigūnai gali be
priežasties stabdyti automobilius, pa-
aiškindami, jog tai eilinis dokumentų
patikrinimas, G. Aliksandravičius at-
sakė: „Mes visuomet pabrėžiame tai,
jog pareigūnas aiškiai žmonėms pa-
aiškintų stabdymo priežastį. Policijos
darbuotojų veiklos nurodymuose yra
nustatyta, kad policijos pareigūnas
turėtų pagrįsti, kodėl nori tuos do-
kumentus patikrinti.”

G. Aliksandravičius pateikė įspū-
dingų skaičių. Pažeidimai už greičio
viršijimą sudaro 61 proc. visų nusta-
tomų KET pažeidimų. O daugiausia
baudų surenkama už vairavimą esant
neblaiviam. Už greitį per metus su-
renkama apie 1,5 mln. litų baudų, o
už vairavimą neblaiviam – apie 15
mln. litų. Beje, siekiama, kad už
šiurkščius pažeidimus išieškotas
baudas policijos darbuotojai būtų
skatinami. Pasak G. Aliksandravi-
čiaus, tai yra viena iš kovos su kyši-
ninkavimu formų.

Vilnius, balandžio 6 d. (ELTA) –
Vyriausybė išskyrė svarbiausius isto-
rijos ir kultūros paveldo objektus, ku-
riuos būtina skubiai atnaujinti ir
pritaikyti turizmo reikmėms, panau-
dojant Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų paramą. 

Svarbiais laikomi Klaipėdos dra-
mos teatro ir Kauno valstybinio dra-
mos teatro pastatai, Kernavės arche-
ologinė vietovė, Sapiegų rūmai Vil-
niuje, Bastėjos liekanos Vilniuje ir
Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune.

Atsižvelgusi į šių objektų istori-
nę, archeologinę, architektūrinę, kul-
tūrinę ir meninę vertę, šviečiamąją
naudą visuomenei ir galimą finansinę
naudą valstybei, Vyriausybė pavedė
Ūkio ministerijai šiuos objektus kaip
svarbiausius įtraukti į rengiamą są-
rašą projektų, siūlomų finansuoti ES
lėšomis.

Klaipėdos dramos teatras yra

seniausias Lietuvoje teatro pastatas,
specialiai statytas teatrui, įkurtas
apie XVIII a., o Kauno valstybinis
dramos teatras yra pirmasis Lietu-
voje profesionalus dramos teatras.

Kernavės archeologinė vietovė
yra viena iš keturių Lietuvoje esančių
UNESCO saugomų Pasaulio paveldo
vietovių. Sapiegų rūmai Vilniuje –
vienintelis Lietuvoje baroko laiko-
tarpio rūmų ir šalia esančio barokinio
parko ansamblis.

Bastėja buvo pastatyta XVII a.
perstatant Vilniaus gynybinę sieną ir
buvo skirta artilerijos ugnimi apginti
miestą nuo priešų. Tai didžiausias to-
kio tipo statinys Lietuvoje.

Vytauto Didžiojo karo muziejus –
įkurtas XX a. pradžioje yra vienas iš
seniausių Lietuvos muziejų, Lietuvos
pirmosios nepriklausomybės laiko-
tarpio architektūrą pristatantis kū-
rinys.

Vilnius, balandžio 6 d. (Delfi.lt)
– Lietuva pernelyg remiasi istorija, o
laiku neįvykdžiusi svarbių pertvarkų
daugelyje sričių, atsiliko nuo kitų
Baltijos šalių, teigia britų apžvalgi-
ninkas Edward Lucas.

E. Lucas įsitikinęs, jog Lietuvos
užsienio politikos negalima pavadinti
sėkminga.  

„Lietuvos pareigūnai dešimtojo
dešimtmečio pradžioje buvo linkę ne-
kreipti dėmesio į nuobodžias, bet
svarbias mokesčių, viešojo administ-
ravimo ir nuosavybės teisės pertvar-
kas, kurias vykdo jų šiauriniai kai-
mynai. Dabar jie norėtų, kad būtų
skyrę daugiau dėmesio”, – Europos
politikos analizės centro (CEPA) lei-
dinyje rašo „The Economist” žurna-
listas.

Straipsnyje, kurio nuoroda pa-
skelbta E. Lucas tinklaraštyje, pa-
brėžiama, kad Lietuvai nepavyko pa-
kartoti Estijos sėkmės, kuri pasaulyje

garsėja „Skype” ar e-vyriausybe.
„Lietuva per daug remiasi istori-

ja ir nepakankamai – dabartimi”, –
rašo E. Lucas. 

Pasak jo, Lietuvos užsienio poli-
tikos taip pat negalima pavadinti sėk-
minga.

„Pastangos iškelti Gruzijos klau-
simą Europos Sąjungoje buvo didvy-
riškos, bet nerangios. Ryšius su Len-
kija gadina sunkiai suprantamas gin-
čas dėl to, kaip Lietuvos etniniai len-
kai gali rašyti savo pavardes (Adam
Mickiewicz, sako lenkai, Adomas
Mickevičius, sako lietuviai). Dabar
didžiausią galvos skausmą kelia per-
nelyg karštas atlanticizmas”, – teigia
E. Lucas, aprašantis Centrinės žval-
gybos valdybos (CŽV) kalėjimo skan-
dalą.

Pasak E. Lucas, ši istorija pik-
tina ir daugelį eilinių lietuvių, kurie
prisimena slaptus kalėjimus nacių ir
sovietų okupacijos metais.
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LONDONAS
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas Gordon Brown oficialiai
paskelbė, kad šalies parlamento rin-
kimai vyks gegužės 6 dieną, praneša
BBC. Prieš tai vyriausybės vadovas
per audienciją Bekingemo rūmuose
paprašė karalienės Elizabeth II
paleisti parlamentą.

VARŠUVA
Lenkijos valdančioji Piliečių

platformos partija siūlo dalį pinigų,
kuriuos šios šalies politinės jėgos
gauna iš biudžeto, skirti specialis-
tams išlaikyti ir seminarams rengti.
Kaip nurodo dienraštis „Gazeta
Wyborcza”, pinigai, skiriami parti-
joms, turėtų būti skiriami specialiai
tam tikslui įkurtiems fondams.

KIJEVAS
Buvusi Ukrainos ministrė pir-

mininkė Julija Tymošenko gavo šau-
kimą į generalinę prokuratūrą. ,,Po
to, kai per spaudos konferenciją pra-
bilau apie korupciją šalies Konstitu-
ciniame Teisme, apie teisėjų baugi-
nimą ir jiems daromą spaudimą, ku-
ris atliekamas vykdant Viktor Janu-
kovič nurodymus, gavau šaukimą į
generalinę prokuratūrą”, – sakė J.
Tymošenko. Buvusi Ukrainos vy-
riausybės vadovė tvirtina esanti pa-
sirengusi priešintis ,,bauginimo” po-
litikai.

ROMA
Italijoje minimos pirmosios

L’Akvilos miestą nuniokojusio žemės
drebėjimo, nusinešusio 308 žmonių
gyvybes, metinės, kurias temdo vi-
suomenės nepasitenkinimas dėl van-
giai vykstančių atstatymo darbų.
Viduramžius menančio miesto cen-
tras vis dar atrodo tarsi sprogimo
bangos išrausta duobė, o kai kurios
vietos tebėra nepasiekiamos dėl pa-
vojingos pastatų būklės.

TALINAS
Rusijai atsisakius, Taline ne-

įvyks NATO ir Rusijos tarybos posė-
dis, kurį buvo numatoma surengti
vykstant NATO šalių užsienio reika-
lų ministrų susitikimui. Estijos už-

sienio reikalų ministras Urmas Paeta
nurodė, kad susitikimas, kurį buvo
numatoma surengti per neoficialų
NATO šalių užsienio reikalų minist-
rų susitikimą, neįvyks, nes Maskva
pranešė nemananti, kad jis būtinas.

NAUJASIS DELIS
Grupė Kinijos programišių aš-

tuonis mėnesius vogė slaptus duome-
nis iš Indijos gynybos ministerijos
kompiuterių. Skelbiama, kad buvo
vagiama ir informacija apie karines
sutartis su Rusija, praneša ,,The
New York Times”. Atlikus tyrimą
paaiškėjo, kad pavogtieji duomenys
buvo susiję su saugumo padėtimi
atskirose Indijos valstijose, šalies
raketine programa, Naujojo Delio
santykiais su Afrikos, Artimųjų Rytų
valstybėmis.

BAGDADAS
Interpolas išdavė leidimą suimti

buvusio Irako diktatoriaus Sadamo
Huseino vyriausiąją dukterį Ragad
Sadam Husein, kuri kaltinama tero-
rizmu ir nusikaltimais prieš taikius
gyventojus. R. Sadam Husein ir pir-
moji S. Huseino žmona Sadžida
Cheirala Talfa prieš kelerius metus
Irako valdžios jau buvo įtrauktos į
dėl terorizmo labiausiai ieškomų
asmenų sąrašą. 

* * * 
Irako sostinėje Bagdade per seri-

ją sprogimų žuvo mažiausiai 28 žmo-
nės. Skelbiama, kad griuvėsiais virto
keli pastatai. Pareigūnai baiminasi,
jog aukų skaičius dar gali išaugti.
Sprogdinimai buvo įvykdyti šiitų gy-
venamose Bagdado dalyse. Prieš dvi
dienas per dviejų mirtininkų sprog-
dinimus Bagdade greta užsienio am-
basadų žuvo mažiausiai 41 žmogus.

MOGADIŠAS
Nyderlandų karinio jūrų laivyno

kariai išlaisvino Somalio piratų už-
grobtą Vokietijos konteinerinį laivą
,,MS Taipan” ir suėmė 10 jūros plėši-
kų. Per susišaudymą su piratais su-
žeistas vienas olandas, Hagoje pra-
nešė Gynybos ministerija. 15 narių
,,MS Taipan” įgula nenukentėjo.
Piratai laivą užgrobė už 500 jūrmylių
į rytus nuo Somalio krantų, kai jis
plaukė iš Kenijos Mombasos uosta-
miesčio į Džibutį. 

AZIJANustatytos Maskvos metro
susisprogdinusios mirtininkès

Maskva, balandžio 6 d. (BNS) –
Praėjus devynioms dienoms po kru-
vinų teroro išpuolių Maskvos metro
traukiniuose nustatyta ir antroji
mirtininkė. Sprogmenis Lubiankos
stotelėje detonavo iš Dagestano kilusi
Miriam Šaripova, pranešė Naciona-
linis kovos su terorizmu komitetas.
Jos vyras yra vienas Šiaurės Kaukazo
ekstremistų vadovų. Turimais duo-
menimis, mirtininkė, 1982 m. gimusi
Dagestano Uncukulio rajono Bala-
chanio gyvenvietėje, buvo šios su Če-
čėnija besiribojančios Kaukazo res-
publikos teritorijoje veikiančio ko-
votojų vadovo Magomedali Vagapov
žmona. 

Anksčiau buvo nustatyta tapaty-
bė mirtininkės, įvykdžiusios teroro
aktą Kultūros parko stotyje. Tai – 18
metų Džanet Abdurachmanova. Da-
gestano milicininkams ši mirtininkė

buvo žinoma iki teroro išpuolio Mas-
kvoje. Operatyvinėse suvestinėse ji
buvo minima kaip vadinamojo Da-
gestano emyro Umalat Magomedov,
pravarde Al Bar, žmona. Jis buvo nu-
kautas pernai gruodžio 31 d. Cha-
saviurte. Drauge su juo žuvo dar ke-
turi ieškomi kovotojai.

Per sprogimus Lubiankos ir Kul-
tūros parko metro stotyse kovo 29 d.
40 žmonių žuvo, dar 143 keleiviai
buvo sužeisti. Dviejų aukų kūnai iki
šiol neatpažinti. Praėjus savaitei po
teroro išpuolių metro nukentėjusieji
vis dar kreipiasi pagalbos į gydytojus. 

Maskviečiai ir sostinės svečiai vis
dar atneša gėlių, ikonų ir žvakių prie
nelaimės vietų. Visose Maskvos šven-
tovėse vyksta pamaldos už žuvu-
siuosius per teroro išpuolius. Teisė-
saugos tarnybos toliau tiria šį nusi-
kaltimą.

Washington, DC, balandžio 6 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama ketina dar labiau sugriežtinti
branduolinio ginklo panaudojimo
galimybių apribojimus ir iš esmės
pakeisti Washington branduolinę
politiką, sakė vienas aukštas JAV
administracijos pareigūnas.

Duodamas interviu dienraščiui
,,The New York Times”, B. Obama
sakė, kad gali padaryti išimčių dėl
,,išskirtinių šalių, tokių kaip Iranas ir
Šiaurės Korėja”, tačiau žadėjo pag-
rindinį dėmesį skirti šalies nebran-
duolinių ginklų atsargoms, taip pat
panaikinti nuo Šaltojo karo užsiliku-

sias neaiškias nuostatas, kada tokie
ginklai gali būti panaudoti.

B. Obama šią savaitę ketina pa-
sirašyti Strateginės puolamosios
ginkluotės mažinimo sutartį (START)
su Rusija. Pagal tą sutartį planuo-
jama trečdaliu sumažinti ilgojo nuo-
tolio raketų branduolinių kovinių
galvučių skaičių.

Kiek vėliau Washington, DC
įvyks pasaulio viršūnių susitikimas,
kuriame bus svarstomi svarbūs bran-
duolinės politikos klausimai.

Vienas aukštas JAV adminis-
tracijos pareigūnas naujienų agentū-
rai AFP nurodė, kad artėjantis nau-
jos START sutarties pasirašymas su
Rusija, viršūnių susitikimas ir JAV
branduolinės strategijos peržiūra
(Nuclear Posture Review, NPR) taps
ženklu, jog Washington ,,priima 21-
ojo šimtmečio požiūrį į branduolinius
ginklus”.

,,NPR dėmesys bus sutelktas į
branduolinio terorizmo prevenciją ir
branduolinių technologijų platinimo
klausimus, taip pat į branduolinių
ginklų vaidmens mažinimą mūsų
nacionalinėje saugumo programoje,
tuo pačiu metu išlaikant saugias ir
veiksmingas Jungtinių Valstijų bei
mūsų sąjungininkų branduolines at-
grasomąsias atsargas”, – pridūrė
pareigūnas.

B. Obama ribos JAV galimybes
panaudoti branduolinius ginklus

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

Per sprogimus Lubiankos ir Kultūros parko metro stotyse kovo 29 d. 40 žmo-
nių žuvo, dar 143 keleiviai buvo sužeisti. 

B. Obama šią savaitę ketina pasira-
šyti Strateginės puolamosios gink-
luotės mažinimo sutartį su Rusija. 

SCANPIX nuotr.
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Paminėta Lietuvos
Nepriklausomybės šventė

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè�
organizaciniams reikalams

Visada džiaugiuosi turėdama ga-
limybę aplankyti lietuviškos ben-
druomenės telkinius. Šį ankstyvą pa-
vasarį man teko garbė būti kalbėtoja
JAV LB Rochester, NY apylinkėje.
Apsistojau dviejų dienų viešnagei jau
pas senokai pažįstamus Živilę ir
Rimvydą Tamošiūnus.

Dar šeštadienio vakare į vaišin-
gus Tamošiūnų namus susitikti su
manimi atvyko Rochester lietuvių ak-
tyvūs veikėjai – Regina Juodeikienė,
Birutė Litvinienė, Reda ir Gediminas
Juodeikiai, Irmkunda Bergholtz.
Kalbėjomės apie lietuvybės darbus.
Tikrai malonu buvo pabendrauti su
nuostabiomis žemaitėmis Regina ir
Irmkunda, pasiklausyti jaunų žmo-
nių Redos ir Gedimino nuomonės.

Rochester, NY lietuviai turi se-
nas, gražias tradicijas švęsti šventes
ir ruošti minėjimus, susijusius su Lie-
tuva. Anksčiau buvęs gausus telki-
nys dabar jungia apie 80 aktyvesnių
šeimų.

Pernai metais Rochester lietuviai
atšventė savo Šv. Jurgio parapijos
100-metį. Šiemet Nepriklausomybės
šventę rengė dvi organizacijos: Lie-
tuvių Bendruomenės apylinkė ir Ro-
chester lietuvių draugija. Be šių orga-

nizacijų šiame telkinyje dar veikia
trečiabangių  ,,Baltų vaikai” ir susigi-
miniavusių miestų draugija (Roches-
ter miestas draugauja su Alytumi),
kurios sumanytojas, įkūrėjas yra visų
gerbiamas LR garbės konsulas Rimas
Česonis.

• • •
Lietuvos Nepriklausomybės mi-

nėjimas šiame telkinyje prasidėjo lie-
tuviško radijo ,,Dainos aidas” pra-
nešėjos Rūtos gražiai skaitomomis
poetų eilėmis ir lietuviška muzika.

Šventinį kovo sekmadienį vyko
šv. Mišios, kurias atnašavo klebonas
Dominykas Mockevičius. Mišių metu
giedojo parapijos choras ,,Putinas”,
vadovaujamas Raimondo Obalio.
Ilgaamžis klebonas, einantis 89 me-
tus, šia proga pasakė pamokslą.

Parapijos salėje, išpuoštoje lietu-
viška atributika, susėdę lietuviai ati-
džiai klausė savo LB apylinkės valdy-
bos pirmininkės Birutės Litvinienės
įvadinio žodžio. Pirmininkė kalbėjo
apie Nepriklausomybės atgavimo
svarbą mūsų tautos gyvenime.

Trumpą, bet labai nuoširdžią
programą paruošė E. Gervicko šešta-
dieninės mokyklos mokiniai. Mer-
gaitės, pasipuošusios tautiškais dra-
bužėliais, iš visos širdies deklamavo
eiles Lietuvai. Kruopščiai vaikus
šiam gražiam koncertui paruošė
mokytojos Regina Juodeikienė, Nida
Lelis, Lina Alvorado, Irmkunda Berg-
holtz, Virginija Mockevičienė ir di-
rektorė Aušra Clifford.

Savo kalboje kalbėjau apie JAV
LB darbus, Krašto valdybos planus
šiai kadencijai. Gavusi informacijos iš
Rasos Ardytės-Juškienės, JAV LB
vicepirmininkės jaunimo reikalams,
papasakojau apie stažuočių progra-
mą. Padėkojau mokytojams ir tėve-
liams už gražiai ugdomą jaunąją kar-
tą. 

Vaišių metu buvo gera proga
susipažinti ir arčiau pabendrauti su
Rochester lietuviais: ilgamečiu radijo
vedėju Raimundu Kiršteinu, bažny-
tinio choro vadovu R. Obeliu, V. Moc-
kevičiene, Nijole ir Vaidilučiu, parapi-
jos klebonu Mockevičiumi ir kitais.

Dėkoju Rochester lietuviams už
nuoširdų priėmimą ir puikią šventę!

Atkelta iš 4 psl. savo poziciją,
išsakytą ir viešoje erdvėje: „Esame
per maža tauta, kad galėtume leisti
sau prabangą ignoruoti po pasaulį
išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime
saugoti savo žmones, todėl dviguba
pilietybė turėtų būti tas įrankis,
kuris padėtų tautiečiams, kad ir kur
jie begyventų, išsaugoti ryšį su
Tėvyne.” Pilietybės klausimas yra
politinis. Išspręsti problemą, kad
lietuvių kilmės LR piliečiai ir jų
palikuonys, įgiję LR pilietybę gimda-
mi, galėtų likti Lietuvos piliečiais,
galima be referendumo. Reikia tik
valios. 

– Kaip vertinate Tautinių
mažumų ir išeivijos prie LR Vy-
riausybės pertvarkymą ir naujos
įstaigos – Užsienio lietuvių rei-
kalų departamento įkūrimą? 

– Nors Vyriausybė jau 2009 m.
pradžioje buvo nutarusi Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentą
(TMID) prie LR Vyriausybės ir Lie-
tuvių grįžimo į Tėvynę informacijos
centrą panaikinti, oficialiai tai įvyko
tik šių metų sausio 1 d., kai pradėjo
veikti Užsienio lietuvių reikalų de-
partamentas (ULD) prie Užsienio
reikalų ministerijos. Sprendimas per-
duoti URM užsienio lietuvių reikalus
PLB nebuvo priimtinas. Užsienio
lietuviai jautė, jog tuo buvo nuvertin-
ti ir prilyginti užsieniečiams. Tačiau
mes juk siekiame išlaikyti lietuvių
tautinį tapatumą ir ieškome galimy-
bių įsijungti į Lietuvos visuomenę.
PLB teigė, jog užsienio lietuviams
reikia turėti ryšių ir su Švietimo,
Kultūros, Teisingumo, Vidaus reika-
lų, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijomis. Tuomet buvo pasiūlyta
sudaryti Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisiją prie LR Vy-
riausybės, kuri buvo sukurta 2009 m.
balandžio 22 d. Tokį pertvarkymą
galėsime įvertinti tik laikui bėgant.
Turėti dialogą su Lietuvos Vyriau-
sybe partnerių lygmenyje yra gerai,
bet daug kas priklausys ir nuo
veiksmų, ne tik nuo kalbų.

Atrodo, kad pertvarkius TMID’ą,
užsienio lietuvių reikalų sprendimas
tapo žymiai sudėtingesnis dėl admi-
nistracinių priežasčių. ULD nėra sa-
varankiška struktūra, o tik viena iš
URM dalių. Priminsiu, kad šiuo metu
URM veikia 19 departamentų. Nepai-
sant gerų norų, užsiangažavimo ir
kompetencijos ULD negali savaran-
kiškai priiminėti esminių sprendimų,
reikšti nesuderintos su URM vado-
vybe pozicijos ir pan. Tai, mano ma-
nymu, sukelia arba greit sukels ne-
mažai problemų. Juk už Lietuvos ri-
bų gyvena apie 1 mln. lietuvių, jie gy-
vena skirtingomis sąlygomis. Ne vi-
sur juos reikia remti vien kultūros ar
švietimo srityje. Kai kur lietuvių pa-
dėtis priklauso nuo sudėtingų dery-
bų, politinių pareiškimų ir pan. Visa
tai ULD sunku bus vykdyti, jeigu jo
statusas bus toks pat kaip, kitų 19
URM departamentų.  

– Buvęs UR ministras V. Ušac-
kas iškėlė tikslą suartinti Lietu-
vos ir užsienyje gyvenančius
lietuvius, pristatydamas naują
strategiją – ,,Globali Lietuva”.
Kaip ją vertinate? Kokias teigia-
mas ir neigiamas puses joje
pastebite? 

– Lietuvos institucijos vis kuria
mums įvairias strategijas. „Globalios
Lietuvos” ilgalaikės strategijos kūrė-
jų pastangos naujai pažvelgti į LR
santykius su užsienyje gyvenančiais
lietuviais yra reikšmingos ir sudaro

pagrindą tęsti abipusį dialogą ieškant
geriausių sprendimų. Globalizacijos
sąlygomis neįmanoma sukurti vienti-
sos strategijos, kuri leistų ilgainiui
išspręsti šias sudėtingas problemas.
Svarbu surasti ir nubrėžti kertinius
uždavinius ir siekti juos įgyvendinti,
nuolat juos atnaujinti ir papildyti.
Nors strategijoje yra teigiama, kad
lietuvių diaspora yra labai neviena-
lytė, tačiau pasirinkti skirstymo veiks-
niai (emigracijos periodas ir geogra-
finė kryptys) kelia daug abejonių.
Norint kiek objektyviau apibrėžti už-
sienyje gyvenančių lietuvių padėtį,
ryšio su Lietuva glaudumą ir bandyti
atpažinti galimas poveikio priemo-
nes, reikia taikyti daugiau kriterijų
negu dabar yra numatyta strategijo-
je. Šioje strategijoje daug vietos ski-
riama užsienyje gyvenančių lietuvių
politinėms teisėms Lietuvoje. „Globa-
lios Lietuvos” strateginis tikslas – su-
daryti galimybes kiekvienam lietu-
viui palaikyti politinius ir pilietinius
ryšius su Lietuvos valstybe. 

„Globalios Lietuvos” strategijos
projekte yra nemažai taiklių paste-
bėjimų, tačiau yra ir esminių klaidų.
Viena jų ta, kad „Globalios Lietuvos”
strategijos kūrėjų pagrindinė idėja –
visame pasaulyje gyvenančius lietu-
vius suburti į vieną „Globalią Lietu-
vą”, tačiau strategijos projekte už-
mirštami lietuviai, gyvenantys Lietu-
voje. Tautinės tapatybės, pilietišku-
mo, patriotiškumo skleidimo klausi-
mai ne mažiau aktualūs ir Lietuvoje.
Jeigu bandoma siekti ambicingo tik-
slo – kurti „Globalios Lietuvos”
strategiją, tai šių klausimų taip pat
negalima išvengti. Dėl šios strategijos
PLB yra pateikusi Vyriausybei 4 pus-
lapių pastabas. Tikime, kad jos ren-
gėjai į jas atsižvelgs.

– Kokie artimiausi Jūsų va-
dovaujamos PLB valdybos dar-
bai?

– Komisijos pirmininkai baigia
sukurti savo srities veiklos ilgalaikius
ir trumpalaikius veiklos planus ir
komisijos sudėtis. Buvusi PLB valdy-
ba buvo sukūrusi PLB kilnojamą pa-
rodą Lietuvoje, kuri keliauja ir ke-
liaus po Lietuvą dar per visus šiuos
metus. Parodos kuratorius Lietuvoje
– Leonas Narbutis. Žinoma, reikia
išspręsti pilietybės klausimą. Reikia
sustiprinti mūsų ryšius su Tėvyne –
per Vyriausybę, Užsienio lietuvių de-
partamentą, Seimą, tautos žmones.
Šią vasarą planuojame 41 krašto pir-
mininkų suvažiavimą. PLB ir kraštai
yra savarankiškos institucijos, kurios
veikia pagal savo priimtus statutus,
prisiderindami prie vietos sąlygų bei
įstatymų ir PLB Konstitucijos. Fi-
nansai yra mūsų didžiausia proble-
ma, ypatingai šiuo metu. Užsienio lie-
tuvių departamentas teigia, kad ne-
turėdami lėšų jie negalės padėti. Rei-
kės prašyti kraštų pagalbos ir kreip-
tis į Lietuvių Fondą. „Pasaulio lietu-
vis” vis dar dirba su deficitu. Širdin-
gai prašome jį užsisakyti. Pašto kai-
nos vis kyla, tad nors ir pakėlėme
prenumeratos kainą, be paramos šio
žurnalo ilgai išlaikyti negalėsime.
PLB yra labai svarbus užsienio lietu-
vių įvaizdis Lietuvoje. Dauguma žmo-
nių mažai ką žino apie mūsų veiklą –
buvusią ar esamą. Todėl PLB bando
suteikti Lietuvoje kiek galima dau-
giau informacijos ir apie mūsų po-
reikius. 

– Dėkoju už atsakymus.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Į ,,Draugo“ klausimus atsako PLB valdybos
pirmininkė advokatė Regina Narušienė

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Klebonas D. Mockevičius ir apylinkės
pirmininkė Birutė Litvinienė.

E. Gervicko mokyklos mokiniai per Nepriklausomybės minėjimo koncertą.
Virginijos  Mockevičienės nuotr.



DRAUGAS, 2010 m. balandžio 7 d., treçiadienis                     9

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Jarašūnas, Auris, CA ($90); Motušis, Kostas ir Elena, IL ($210); Savic-
kienė, Daiva, CA ($180);
Ambrozaitis, Emilija, IL ($20); Anonimas ($20); Kamantas, Aldona, IL
($220); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,400); Kušeliauskas,
Zita, IL ($20); Stropus, Romanas ir Rasutė, IL ($170); Vaitkus, Vytas
ir Aldona, IL ($3,073);
Bakaitis, Algis ir Jūra, IL ($525); Bublys, Algimantas V. ir Birutė, MI
($725); Čyvas, Saulius ir Daina, IL ($205); Griškelis, Rimantas ir Re-
gina, IL ($2,875); Gylys, Linas ir Dana, IL ($225); Šlenys, Liudas ir
Dalia, IL ($1,425); Tallat-Kelpša, Algis ir Milda, IL ($25);
Kazlauskas, Dr.Teresė ir Algis K., IL ($580); Povilaitis, Dalia J., IL
($130);
Šoliūnas, Aldona, IL ($240);
Degutis, Saigūnas J. ir Susan, IL ($45);
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,310); XXX, FL ($1,100); Ječius,
Kęstutis ir Dalia, IL ($3,240); Laukaitis, Vaclovas, MD ($50); Lindley,
Robert ir Patricia, CA ($50); Lukas Jr, Vincas, IL ($550); Nitecki,
Danutė E., CA ($50); Velo, Nicolas, Urug. ($50);
Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($4,000); Norušis, Linas, IL ($100);
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($1,056);
Liautaud, Gražina ir James P., IL ($24,500);

Atminimo įnašais pagerbtos: 
a.a. Elvira Degutis (IL), a.a. Juzelė Raguckaitė-Laukaitienė (IL);

Nauji LF nariai (įstoję sausio ir vasario mėn.): Algis Brazdžionis, CT; Vija
Kasniūnaitė, IL; Liudas Masteika, CT; Jurgita Mockutė, CT. 
Nauji LF nariai-kandidatai: Danutė E. Nitecki, CA; Nicolas Velo, Urug.
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. vasario mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$2,187.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fon-
dą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

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

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

Priimame kreditines korteles

O žodžiu paaiškino, jog nebegalįs
dirbti, nes pakrikę nervai. Taip pa-
vargęs, kad naktimis negalįs miegoti.
V. Alantas ruošiasi sušaukti komiteto
posėdį, ieškos naujos kandidatūros.

Vis dar tebeinantis savo pareigas
G. papasakojo apie Ulmo IRO arejos
field-observerio (kažkas panašaus į
direktoriaus pareigas) Mac N. apsi-
lankymą stovykloje. Jis pranešė, jog
kovo dvidešimtąją – jo gimimo diena,
klausė, ar lietuvių stovykla negalėtų
tai dienai parūpinti jam balerinų ir
orkestro. Field-observeriui buvo pa-
sakyta, kad šiokį tokį orkestrą jie tu-
ri, tačiau balerinų – ne. Tuomet Mac
N. su dideliu nepasitenkinimu pri-
minė, kad, jam esant field-observeriu
Stuttgarte, per gimtadienį lietuviai
visada suorganizuodavę didelius pri-
ėmimus su baletu ir orkestru, be to,
įteikdavę dovanų.

Išvažiuodamas jis dar kartą pri-
minė savo gimimo dieną. Paklaustas,
ar tikrai žadama lietuvių stovyklą iš-
kelti kitur, atsakė: tai priklausys nuo
jo ir nuo stovyklos gyventojų mokėji-
mo susitvarkyti.

V. Alantas šį žmogų keletą kartų
matė tik probėgomis. Tiek išvaizda,
tiek kalbos maniera darė atstumiantį
įspūdį. Kilęs iš Škotijos, buvęs jūri-
ninkas. Aukštas, stambus, kampuo-
tais pečiais, arti šešiasdešimties me-
tų. Sklido gandai, kad turėjęs suža-
dėtinę lietuvaitę, kurią išsiuntęs į
Ameriką. Plačiai garsėjo savo lėbavi-
mais ir jaunų moterų kompanijomis.

Kad artėja field-observerio gim-
tadienis, dar kartą priminė į jų sto-
vyklą paskambinusi iš Ulmo IRO are-
jos tarnautojų valgyklos vedėja. Pa-
ties Mac N. paliepimu. Anot V. Alan-
to, reikėtų būti paskutiniu bukapro-
čiu, jei nesuprastum, ką tie visi pri-
minimai reiškia.

Suprato, žinoma: teko paaukoti
beveik visus komiteto kasoje turėtus
pinigus, nupirkti už juos Stuttgarte
geros odos, o stovykloje gyvenęs odos
dirbinių meistras iš jos padarė nuos-
tabų biuvarą. Kad tik tas buvęs jūri-
ninkas nepadarytų jų stovyklos žmo-
nėms didelių nemalonumų. Kovo
devintąją V. Alantas savo dienorašty-
je įrašė: „Girdėti, kad ir kitos stovyk-
los ruošiasi Mac N. sveikinti ir vežti
dovanas. Maždaug kaip ištikimi ir
baimės perimti pavaldiniai savo ka-
raliuką.’’

Bene įdomiausias – kovo trylikto-
sios įrašas. Tądien į stovyklą buvo
atvažiavę du politrukai – lietuvis ir
rusas. Juos atlydėjo pora amerikiečių
karo policijos vyrų. Anot V. Alanto,
apie „svečių” atvykimą stovyklos
gyventojams buvo pranešta iš anksto.

Susirinkusieji valgyklos salėje
bandė, kaip paprastai mėgsta susirin-
kę didesnėje draugėje tautiečiai, juo-
kauti. Nors bandyta taip elgtis ir šį-
kart, iš tikrųjų atmosfera buvusi la-
bai įelektrinta.

Ji dar labiau įkaito, kai pristatė į
salę įvestus politrukus. Nors stovyk-
los vadovas paprašė laikytis ramiai,
ūžesys salėje ir nervingumas ne ką
tesumažėjo. Kaip vaizdžiai pažymėjo
V. Alantas, netoli jo sėdinti bobutė
atkakliai daužė į tuščią konservų
dėžutę storą vinį. Salė kiek pritilo,
kai pradėjo kalbėti lietuvis politrukas
– vidutinio amžiaus neblogai atro-

dantis vyras. Jis skaitė Justo Palec-
kio, okupuotos Lietuvos „preziden-
to”, atsišaukimą į pabėgėlius. Tačiau
aprimo salė labai neilgam. Netrukus
vėl pasigirdo konservų dėžutės skam-
bėjimas – lyg koks refrenas, priedai-
nis tai bjaurasčiai – bolševizmo pagy-
roms. V. Alanto teigimu, jiems per
daug gerai buvo žinoma J. Paleckio
bolševikinė frazeologija, ir kodėl jie
kviečiami grįžti į Lietuvą. 

Įdomiausia, kad ne tik salė nervi-
nosi. Pats lietuvis politrukas, skaity-
damas J. Paleckio pasirašytą raštą,
labai jaudinosi. Norėdamas paslėpti
savo rankų drebėjimą, popierių dėlio-
jo iš vienos rankos į kitą. Tačiau tos
pastangos ne kažką padėjo – kalbėto-
jas springo, lyg jam būtų išdžiūvusi
gerklė. 

– Lietuviškas kraujas atsiliepia, –
nesugebėjimą ramiai perskaityti J.
Paleckio melagystes komentavo šalia
V. Alanto sėdintis ūkininkas. 

Pabaigus skaityti, atėjo eilė rep-
likoms, klausimams. 

– Kam pūti dūmus į akis: pats
žinai, kad meluoji?!

– Pasakyk, kiek lietuvių išvežė į
Sibirą.

– Ar negirdėjai apie mano brolį,
išvežtą 1940 metais?

– Išdavikas!
– Kiek gavai iš Stalino, judošiau?
Buvo klausiama ir šaukiama, ne-

kreipiant dėmesio į kaimyną, darantį
tą patį. Triukšmas vis didėjo. Kon-
servų dėžutės skambėjimo jau nebe-
buvo galima girdėti.

Politrukui šiaip taip pavyko pa-
sakyti, kad salėje jis jokių paaiškini-
mų neduos ir į klausimus neatsaki-
nės. Kas nori su juo pasikalbėti, gali
užeiti į raštinę, ten jis priimsiąs.

O politrukams išeinant iš salės
įvyko tai, ko, regis, niekas nesitikėjo
ir kas įvyko tarsi savaime: salėje buvę
žmonės atsistojo ir sugiedojo Tautos
himną. Tiesa, praėjus kuriam laikui,
kai kas pradėjo įtikinėti, jog buvo pa-
daryta klaida ir šito daryti nereikėjo.
Tačiau būta ir kitų nuomonių, ir taip
manė dauguma: tai – geriausias at-
sakymas politrukui ir J. Paleckiui. O
V. Alantui ši akimirka įsiminė dar dėl
vienos priežasties: nors savo gyveni-
me jam daug kartų ir įvairiuose susi-
būrimuose, tame tarpe ir pačiuose
iškiliausiuose teko dalyvauti, jis pir-
mą kartą išgirdo su tokiu dideliu en-
tuziazmu ir užsidegimu giedant Lie-
tuva, tėvyne mūsų.

Norinčių kalbėtis su politrukais
vis dėlto buvo. Tačiau intencijos buvo
visai ne tos, apie kurias tų pokalbių
pradžioje tikriausiai pagalvojo „sve-
čiai”. Išgirsti tiesą ar kokią rimtesnę
informaciją, susijusią su grįžimu,
niekas nesitikėjo. Eita „kalbėtis” iš
smalsumo, dar – dėl savo bravūros.
Čia V. Alantas labai taikliai pastebėjo:
„Tos kalbos buvo panašios į žvėryno
lankytojo, kuris savo pažįstamiems
su pasididžiavimu pasakojo, kad vis
dėlto jis paglostęs mešką pro gele-
žines grotas.’’

Pats V. Alantas tokios „audienci-
jos” nesiprašė. Apie tai, kas vyko už
raštinės durų, vėliau jam papasakojo
smalsieji. Situacija buvusi maždaug
tokia: kai politrukai pradėjo priimi-
nėti interesantus, jų susijaudinimas
jau buvo atvėsęs.         Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 5

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Jau visai greitai Lietuvių Opera
mus pakvies į Franz Lehar 3-jų veik -
smų operetę ,,Linksmoji našlė”.
Prem jera įvyks balandžio 25 d., sek-
madienį, 3 val. p. p. jaukiame ,,Olym -
pic Theatre” (6134 W. Cermak Rd.,
Cicero, IL 60804). Jau pasakojau
skaitytojams apie atvykstančius diri-
gentą Julių Geniušą ir režisierių Kęs -
tutį Jakštą, apie pagrindinio vaid-
mens atlikėją klaipėdietį Mindaugą
Gylį. Be jų operie čiams padėti iš Lie -
tuvos atvyksta dar 4 dainininkai,
Kau no valstybinio muzikinio teatro
so listai Kęstutis Alčiauskis, Gedimi -
nas Maciulevičius, Viktorija Streiča ir
Benjaminas Želvys. 

Dainininkas, mėgstantis 
kartingus ir virtuvę

Savo muzikinę karjerą žemaitis
nuo Kaltinėnų pradėjo muzikos mo -
kykloje pūsdamas trimitą... Besi mo -
kydamas Stasio Šimkaus konserva-
torijoje birbynės specialybę Kęstutis
Alčiauskis nenustygo vietoje. Įpu sė -
jęs ketvirtą kursą, netikėtai gavo pa -
siūlymą pasirodyti Virgilijaus Norei -
kos asistentui ir, priėmęs maestro
pasiūlymą, tęsė mokslus Lietuvos
muzikos akademijoje.  1994 m. staža -
vosi „The Mannes College of Music”
New York (JAV).

1999 m. prof. V. Noreikos klasėje
baigęs solinio dainavimo magistro
studijas jaunasis dainininkas įžengė
į žinomiausią ša lies sceną – Nacio -
nalinį operos ir ba le to teatrą. Pir ma -
sis jo vaidmuo – Jo zefas žiūrovų mėg -
s tamoje Johann Strauss operetėje
,,Vienos kraujas”. Jaunąjį dainininką
muzikos gerbėjai greit pamilo. Po Jo -
hann Sebastian Bach ,,Pasijos pagal
Joną” premjeros 2007 m. Na cio -
naliniame operos ir ba leto teatre žiū-
rovai jam sukėlė audringus ploji-
mus. 

K. Alčiauskis kviečiamas dainuo -
ti ir Kauno valstybiniame muziki nia -
me teatre. Ten sukurtą vaidmenį F.
Le  har ope retėje ,,Linksmoji našlė” jis
at veža ir į Čikagą.

Vaidmenys operetėse, miuzikluo -

se, spektakliuose vaikams iki šiol uži -
ma svarbią vietą jaunojo solisto re -
pertuare. Jis daug koncertuoja, da ly -
vauja įvairiausiuose projektuose.
Kon certuose, solisto manymu, dai -
nuoti nėra lengviau nei spektakliuo -
se, nes visas vaidmens krūvis tuomet
tenka balsui. Nepasislėpsi už efektin-
go judesio ar ryškaus kostiumo –
kiekviena klaidelė kaip ant delno.

Jis – Triumfo arkos dalyvis, kon-
certuoja su tenorų trio (Audrius Ru -
bežius, Vaidas Vyšniauskas, Kęstutis
Alčiauskis).

Tačiau be dainavimo K. Al čiaus -
kis turi ir ki to kių pomėgių. Nuo pa -
auglystės svajoja apie ralį, slidinėja
kalnuose ir mėgsta lankytis čiuožyk-
lose. Ir dabar daug laiko praleidžia
kartinge – yra buvęs ,,Motorsport”
varžybų etapo nugalėtoju. Operos
solistas, tenoras K. Al čiauskis žurna -
listei Ignei Rotau taitei yra sakęs, kad
kartingai jam antras dalykas po
šeimos. „Į kartingų sportą ateina tik
tie, kurie labai myli šią sporto šaką, o
aš asmeniškai duodu daug pliusų
kartingų sportui”, – pa sa  kojo teno-
ras, nuo pat vaikystės svajojantis apie
šią sporto šaką.

Jis tikino, kad be vargo galima
suderinti kartingus ir dainavimą,
reikia tik noro turėti, tačiau juokavo,
kad važiuodamas sėkmės arijų nedai -
nuoja.

Širdyje telpa 
vi sa Lietuva ir visa Latvija

Latvių kilmės aktorė, režisie -
riaus Kęstučio Jakšto žmona Vik to -
rija Streiča Lietuvoje gyvena jau aš -
tuonerius metus. Rygoje baigusi eks -
perimentines dramos ir miuziklo stu -
dijas nutarė magistro diplomą įgyti
Lietuvos mu zikos ir teatro akademi-
joje. Jai besi mokant Lietu voje re ži -
sierius Jonas Vaitkus pasiūlė vaidme -
nį „Trijų gra šių operoje” Klai pėdos
dramos teatre. Jauna aktorė sutiko
ir... liko  Lietuvoje. Vėliau Kaune pra -
dėjo artistės karjerą, šiame mieste
dirba iki šiol.

,,Mano namai yra Vilniuje, ar -
tistės karjera prasidėjo ir tęsiasi Kau -
ne, kur vaidinu Dramos ir Muzikinio
teatrų spektakliuose. Negaliu sakyti,

kad esu pusiau lietuvė, pusiau latvė.
Greičiau – kad mano širdyje telpa vi -
sa Lietuva ir visa Latvija. Dėl to esu
dvigubai už kitus turtingesnė, – žur-
nalistei Snieguolei Dovidavičienei yra
sakiusi aktorė ir dainininkė V. Strei -
ča. – Rygoje gimiau, augau, o Vil nius
vi sada atrodė sapnų šalis. Buvau su -
si žavėjusi Lietuvos teatru, net ma -
niau, kad čia – Europos teatro sosti -
nė. O Latvijoje būti savimi trukdė ži -
noma pavardė (Jos tėvas garsus kino
režisierius Janis Streics – L. A.) –
daug kas žvelgė į mane lyg pro didi -
na mąjį stiklą, dažnai per dantį pa -
traukdavo ir pavadindavo ‘kinema to -
g rafo karaliaus duk ra’. Lietuvoje nuo
šios problemos išsilaisvinau.”

Jaunai aktorei tai nebuvo persi -
kėlimas į svetimą šalį. Jos mama –
lietuvė. Vaikystėje ji su tėvais dažnai
lankydavosi Kaune, kur gyvena ma -
mos brolis, taip pat mamos gimtinėje
Dzūkijoje, netoli Druskininkų. Ten
tėvai ir dabar turi sodybą, kurioje va -
sarą visi atostogauja.

Kartu su režisieriumi Kęstučiu
Jakš  tu aktorė augina dukrelę Domi -
ny ką Emiliją.

Aktorė vaidino ir trumpamet ra -
ži niame kinofilme ,,Sūrinininkas”
(2006 m.), kurio režisierė yra buvusi
čikagietė Ramunė Rakauskaitė.

Stichija – operetė ir miuziklas

Buvęs prienietis baritonas Ge di -
minas Maciulevičius, kiek save pri si -
mena, visada mėgo dainuoti. Solinį
dainavimą studijavo Lietuvos valsty-
binėje konservatorijoje (dabar Muzi -
kos ir teatro akademija) Vlado Česo
kla sėje. Baigęs studijas pradėjo dirbti
Kau  no valstybiniame muzikiniame
teatre, kuriame dirba iki šiolei ir yra
vie nas pagrindinių šios trupės so lis -
tų.  

,,Aš nedžiūvau dėl operos, kaip
daugelis bendramokslių, nors diplo -
mi  niam parengiau Žermono vaidme -
nį ‘Traviatoje’. Jaučiau, kad ma no
sti chija – operetė ir miuziklas, kur
ga liu ne tik dainuoti, bet ir vaidinti.
Visada mėgau improvizuoti”, – yra
pri sipažinęs žurnalistei Rūtai Ka no -
kaitei tituluotas artistas, pastaruoju

metu vis dažniau nuo romantiškų
sceninių herojų sėkmingai pereinan-
tis prie sodrių komiškų personažų.

,,Kiekvienas pasirodymas scenoje
pareikalauja daug jėgų, emocijų, bal -
so. Parėjęs namo, kad ir kaip būčiau
pavargęs, visada užrašau savo kūry-
biniame dienoraštyje pastabas apie
spektaklį. Tarsi pažymį pats sau
parašau... O prieš vaidinimą mėgstu
ateiti porą valandų anksčiau – apsi -
rengiu sceninį kostiumą, nusigrimuo-
ju ir pradedu įsigyventi į vaidmenį.
Paprastai vaikštau užkulisiuose tylė-
damas – aš jau ne Gediminas Maciu -
levičius, o gubernatorius Olendorfas,
verslininkas žydas her Šulcas, sen-
bernis profesorius Higinsas”, – ats k -
leidžia keletą savo kūrybinės virtuvės
detalių solistas anksčiau minėtai žur-
nalistei. 

2002 m. kartu su „Baritonų trio”
– Gediminas Maciulevičius, Ben  ja mi -
nas Želvys, Danielius Vėbra – organi-
zavo pirmąjį tarptautinį šios muzikos
festivalį „Operetė Kauno pilyje”,
kuris tapo kasmetiniu. G. Maciu le -
vičius yra Lietuvos teatro sąjungos
Kau no valstybinio muzikinio teatro
vietos sky riaus ir Kauno teatrų sky -
riaus pirmininkas. 

Gediminas Maciulevičius – trijų
vaikų tėvas ir jau dviejų anūkių se ne -
lis. Su žmona Birute, chemijos mo ky -
toja, užaugino dukrą Aistę, kuri tapo
gydytoja, sūnų Gediminą, baigusį
studijas Kauno technologijos univer-
sitete, o jaunėlis Kęstutis, matyt, eis
tėvo pėdomis – dainuoja ,,Var pe lyje”,
atlieka vaikų vaidmenis Mu zikinio
teatro spektakliuose. 

Baroną Mirką Cėta F. Lehar
operetėje „Linksmoji našlė” daini nin -
kas 2008 m. sukūrė Kaune, tad bus
malonu išgirsti jį ir Čikagoje.

Ryšys su klau sy tojais 
reikalingas kaip oras

Benjaminas Želvys – ne tik Kau -
no valstybinio muzikinio teatro solis-
tas. Nuo 2005 m. rudens jis šio teatro
vadovas. 1986 m. baigė Lietu vos val-
stybinę konservatoriją, kur studijavo
solinį dainavimą pas G. Grigorjaną.
Tais pačiais metais buvo priimtas į

Juos girdėsime dainuojant 
Lietuvių Operos premjeroje

Bilietus į Lietuvių Operos spek taklį ,,Linksmoji našlė” galite įsigyti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave, Chicago. IL 60638),
,,Lithuania Plaza Bakery& De li” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465), ,,Atlantic Express” (2719 W. 71 st St., Chicago). Taip pat sekmadieniais po 9
val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, Lemont. 

Bilietų kaina – 40–55 dol. Premjera įvyks balandžio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic Theat re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL 60804. 
Automobilius bus galima pastatyti teatro automobilių stovėjimo aikštelėje. Kadangi sekmadienį šalia teatro esančios parduotuvės nedirbs, susi-

tarta, kad auto mobilius taip pat bus galima nemokamai pastatyti prie teatro Cermak gatvėje esančių parduotuvių mašinų stovėjimo aikštelėse.
Informacija tel.: 773-434-7919, 708-691-9114, 630-242-1888.

Kęstutis Alčiauskis
menufaktura.lt nuotr.

Benjaminas Želvys
balsas.lt nuotr.

Gediminas Maciulevičius
kamane.lt nuotr.

Viktorija Streiča
fotokronika.lt nuotr.
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Margumynai

Margumynai

Machu Picchu vėl vilioja turistus
Po dviejų mėnesių pertraukos

duris turistams vėl atvėrė garsusis
Machu Picchu, – praneša užsienio
žiniasklaida.

Peru valdžia turistų mėgiamą
vietą, dar vadinamą „prarastuoju
inkų miestu”, buvo priversta uždary-
ti prieš du mėnesius dėl regioną
siaubusių audrų ir potvynių. Tada
audra stipriai apgadino į kalnų vir-
šūnes vingiuojančią geležinkelio lini-
ją.  Iš karto po nelaimės iš Machu
Picchu ir jo apylinkių buvo iškelta 3
tūkst. 500 turistų. Keturias dienas
trukusiame perkėlime dalyvavo 12
sraigtasparnių ir 40 pilotų.

Anot Peru turizmo viceministro
Mara Seminario, jau tą patį rytą į
senovinius griuvėsius įžengė šimtai

užsienio turistų. Jie mėgavosi stipria
kokamedžio lapų arbata, kuri, kaip
manoma Anduose, atbaido piktąsias
dvasias.Visų laimei švietė saulė.

Pranešama, kad darbuotojai šiuo
metu yra baigę restauruoti 28 kilo-
metrų į Machu Picchu vedančią ge-
ležinkelio atkarpą. Kelias, vedantis į
Kusko miestą, atkurtas dar nebuvo.

Vietinės valdžios teigimu, visą
kelią atidaryti tikimasi iki birželio.
Turistams kol kas yra siūloma iš
Kusko su autobusu vykti į Piscachu-
co, o iš ten – traukiniu keltis iki gar-
siųjų griuvėsių. Traukinys – vienin-
telė transporto priemonė, vežanti iki
Machu Picchu. Tačiau užsigrūdinę
turistai kartais renkasi kopimą inkų
keliu.                                  Balsas.lt

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m.
balandžio 2 d., Floridoje, sulaukęs 86 metų mirė

A † A
SIMAS NAUJOKAS

Gimė Dauglaukyje, Tauragės rajone.
A. a. Simo Naujoko palaikai bus kremuoti Floridoje, o pelenai

bus atvežti į Čikagą ir palaidoti Tautinėse lietuvių kapinėse.
Laidotuvės privačios.

Liūdinti žmona Janina ir dukra Renata su šeima

A † A
ANTANAS VASIS
VASILIAUSKAS

Išėjo į amžinybę, sulaukęs 83 metų.
Gimė Vartų kaime, Bartininkuose, Vilkaviškio apskrityje.
Paliko žmoną Oną Gelgotaitę-Vasienę, vaikus Romą, Liucę,

Juozą, 9 anūkus ir vieną proanūkį.

Liūdinti šeima

Buvusiam Gražiškių, Vilkaviškio apskr., pradinės
mokyklos direktoriui-mokytojui

A † A
VINCUI ŽEBERTAVIČIUI

mirus,  nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai ELENAI,
seseriai ANGELEI DUDIENEI, broliui ALFONSUI bei
visiems artimiesiems.

Buvęs Gražiškių pradinės mokyklos moksleivis
dr. Algirdas Lukoševičius

Vytėnai – Lietuva

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Accounting
Income TAX Consulting

* Vyras ir žmona ieško pagyvenusių
žmonių  priežiūros darbo bet kurioje
valstijoje. Vyras gali dirbti ir kitus
namų ūkio darbus. Tel. 773-701-3586
arba 773-679-7914.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Sutuoktinių pora ieško nebran-
giai išsinuomoti vieno miegamojo bu-
tą Naperville ar aplinkiniuose rajo-
nuose. Tel. 224-766-9067.

Kauno valstybinį muzikinį teatrą: čia
sukūrė vaidmenų operose, operetėse,
miuzikluose. 

Baritono kūrybinę biografiją žen-
klina dvidešimt penki vaidmenys
ope rose, operetėse ir miuzikluose,
gastroliniai koncertai Kuboje, Len ki -
joje, Suomijoje, Vengrijoje, JAV, Rusi -
joje. ,,Baritonų trio” dalyvis kartu su
kolegomis Gediminu Maciulevičium
ir Danielium Vėbra organizavo ne
vieną populiarų tarptautinį festivalį
,,Operetė Kauno pilyje”. 

Tapęs teatro vadovu, per mėnesį
jis stengiasi suvaidinti bent 5 spek-
takliuose. Tik repetuoti naujausiuose
pastatymuose jam jau nebepakanka
laiko. ,,Vis dėlto, – prisipažįsta teat -
rui vadovaujantis B. Želvys ,,Kauno
dienos” korespondentei Jūratei Kuz -
mickaitei, – scenos trauka yra nekin-
tantis dalykas. Ta pus teatro vadovu,
turėjau labai ma žai darbo scenoje.
Pa p ras čiausiai ne suspėdavau dar ir

vai dinti spektak liuose. Atsivėrė toks
kūrybinio darbo vakuumas... Man
tiesiog ėmė trūkti scenos. Grįždavau
namo ir nerasdavau sau vietos. Aš
nie ko naujo ne pa sakysiu – visi scenos
žmonės žino, kokia didelė ta trauka:
atsistoti prieš žiūrovą, prikaustyti jo
dėmesį, kažką duoti jam, kažką mai -
nais gauti iš jo. Toks yra artisto gyve -
nimas. Kai rengiesi vaidmeniui, išė -
jimui į sceną, pasi mir š ta viskas – ne -
ma lonumai, rū pesčiai, prasta nuotai-
ka. Ryšys su klau sy tojais, žiūrovų dė -
mesys ir ap lo dis mentai mums reika -
lingi kaip oras.”

Tai tokia trumpa pažintis su iš
Kau no valstybinio muzikinio teatro
at vykstančiais solistais. Lauksime
su sitikimų su jais Lietu vių Operos
spektaklyje, kurio premjera įvyks
balandžio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic
Theat re”, 6134 W. Cermak Rd,
Cicero, IL 60804. 

Oro uostai pradangino 25 mln. lagaminų
Oro uostai praėjusiais metus

pametė 25 mln. lagaminų, – pranešė
oro susisiekimo elektronikos grupė
„SITA”. Duomenys parodė, kad vos
pusė lagaminų buvo pamesta kelei-
viams keičiant lėktuvus, o 16 proc.
lagaminų išvis neatvyko į galutinius
oro uostus, nes nebuvo pakrauti.
Kitos problemos kilo dėl netinkamo
lagaminų žymėjimo ir blogo nešikų
darbo.

Pranešama, kad didžioji dalis

pamestų lagaminų keleiviams buvo
grąžinta per 48 valandas. Tačiau 3,4
proc. arba 850,000  lagaminų taip ir
negrįžo į šeimininkų rankas, nes
buvo pavogti arba niekas jų neat-
siėmė.

Nepaisant įspūdingo pamestų
lagaminų skaičiaus, tyrimą atlikusios
„SITA” teigimu, šie skaičiai – daug
geresni negu 2008 m., kai laiku ne-
atvyko 32,8 mln. lagaminų.

Balsas.lt

Turistai Vilnių įvertino kaip prasčiausią 
vietą gyventi

Vilnių turistai skrydžių paieškos
puslapyje ,,Skyscanner” įvertino kaip
prasčiausią vietą gyventi Europoje.
Prasčiausi gyventi Europos miestai
minėtoje apklausoje buvo vertinami
pagal šiuos požymius: kainų ir atly-
ginimų santykį, viešojo maitinimo
galimybes, viešojo susisiekimo pato-
gumą, kitos infrastruktūros išvysty-
mo lygį, aplinkos taršą, vietinių
gyventojų draugiškumą, kultūrinės
galimybes, naktinį gyvenimą.

Lietuvos turizmo departamento
atstovai savo ruožtu ,,Skyscanner”
apklausos rezultatų sureikšminti lin-
kę nebuvo ir teigė, kad tai tik – pa-
vienių asmenų nuomonė. Jokių išva-
dų dėl „vienos iš daugybės tokio po-
būdžio apklausų” jie teigė nedarysią.

Į „nešlovės sąrašą” su Vilniumi
pateko šie miestai: Kišiniovas, Ki-
jevas, Neapolis, Bratislava, Glasgow,
Minskas, Tirana, Ryga ir Sofija.   

Balsas.lt

Turkija iš Graikijos šią vasarą
„nugvelbs” nemažą dalį turistų. Tam
įtakos turėjo šalyje užsitęsę streikai
ir kitos neigiamos naujienos žinias-
klaidoje, – teigia užsienio žinovai.

Skrydžių užsakymo sistema
„Skyscanner” praneša, kad skrydžių
į Turkiją paieška net 159 proc. lenkia
analogišką skrydžių į Graikiją užk-
lausą. Neabejojama, kad dėl rimtų
ekonominių problemų, streikų ir pro-

testų tam tikrą dalį turizmo rinkos
dalį iš Graikijos perims Turkija.

Graikija ir Turkija, bemaž vie-
nodu atstumu nutolusios nuo kitų
Europos šalių, vasaros atostogų rin-
koje varžosi jau seniai. Turkijos įvaiz-
džiui šiais metais gelbsti dar ir
Stambulo buvimas Europos kultūros
sostine 2010.

Balsas.lt

Graikijos turistus šią vasarą pervilios Turkija
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Spaudos apžvalga 

��Balandžio 8 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. „Seklyčios” restorane įvyks
Čikagos Pensininkų draugijos susi -
rin kimas. Po to bus vaišės. Valdyba
maloniai kviečia visus dalyvauti. Tel.
pasiteiravimui: 773-471-2239 ar ba
630-827-9712. 

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kviečia į seminarą
,,Bendravimas šeimoje”, kuris vyks
balandžio 10 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, posėdžių kambaryje 9:30 val. r.
Prelegentai: psichologijos mokslų
daktarė Pranutė Domanskienė, ad vo -
katė Kristina Wayne, kun. Antanas
Saulaitis. Pageidautina registracija
tel.: 630-257-5613; tel.: 773-983-6517
arba el. paštu: 

pagalbos draugija@live.com

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija balandžio 11 d. 12:15
val. p.  p. rengia seminarą ,,Ką turėtų
žinoti kiekvienas sulaukęs 60–65-
erių”. Illinois valstijos programa ir
pa galba vyresniems (Benefit Check
Up, Circuit Braker, Medicare, Medi -
caid, SNAP, HDM) ir t. t. Seminaras
įvyks Pasaulio lietuvių centre, 4911
127th St., Lemont, IL 60439. Semi -
narą ves Vilija Aukštuolienė, PLOWS
Council on Aging stažuotoja, ASA,
NASW ir PDPD narė. 

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes balandžio 11 d., sekma -
die nį, 12:30 val. p. p. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-448-
7436 (Aldona Palekienė).

��Balandžio 11 d. 12 val. p. p.
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks visuotinis Jaunimo centro na -
rių, rė mėjų-aukotojų suvažiavimas.
Suvažia   vime bus renkami trys tary-
bos nariai, valdybos pirmininkė/ -as ir
Kontrolės tarybos nariai vienerių me-
tų  kadencijai. Po suvažiavimo taip
pat bus renkamas (perrenkamas)
tarybos pir mininkas. Maloniai kvie-
čiame da lyvauti šiame svarbiame su-
važia vi me.

��Balan džio 17 d. 6 val. v. Lietu -
vių pasaulio centre vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” vakaronė ,,Suk
suk ratelį”. Atvykusių su tautiniais
dra bužiais laukia staigmena. Bi lieto
kaina – 50 dol. Daugiau informacijos
galite gauti tinklalapyje www.zibu-
relis.org arba tel.: 630-257-8891.

�Čikagos lituanistinė mokykla
kviečia buvusius mokinius, mokyto-
jus, jų tėvelius ir  visus, kurie nori pa -
remti lietuvišką švietimą, ba landžio
17 d. 6 val. v. atvykti į pobūvį ,,Ho -

llywood žvaigždės”. Kaina asmeniui –
45 dol. Užsakant visą stalą – 40 dol.
Bilietus galima įsigyti tėvų ko mi teto
kambaryje, 5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

��Balandžio 18 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre vyks vienos
dalies spektaklis ,,Bona Sfor ca. Atsi -
sveikinimas” . Po spektaklio – poetės
Liūnės Sutemos pagerbimas, kom-
paktinės plokštelės ,,Tebūnie” pris-
tatymas. Atlikėja – Šiau lių dramos
teatro aktorė Olita Dau tar taitė.

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, jau
galima rasti internete adresu: www.
lithuaniangolf.com, kur taip pat gali-
ma ir registruotis. ,,Liberty Mutual
In surance” sutiko šį turnyrą remti,
tad kiekvienas dalyvis bus gausiai ap -
dovanotas. Vakare vyks iškilminga
puo ta, vaišės, varžytinės, žaidimai.
Atvyks dalyviai iš Detroit, Cleveland,
Los Angeles ir kitų miestų. Jeigu ne -
žaidžiate golfo, ateikite į puotą. Ma -
loniai laukiame visų! Daugiau infor-
macijos gausite pas Daivą Rugie niū -
tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą Griš -
kelį tel.: 312-315-5739.

�Los Angeles lituanistinės šeš -
tadieninės mokyklos Atvirų durų die -
na ir vaikų šventė numatoma ba lan -
džio 24 dieną.

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę
dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
parapijos viršutinėje salėje balandžio
24 d. 7:30 val. v. ir balandžio 25 d.
12:30 val. p.p. Režisierė Olita Dau -
tar taitė, dailininkas – Si gi tas Šniras,
muzika M. K. Čiurlionio ir Lietuvos
Nacionalinės premijos laureato Vid -
man to Bartulio; kostiumų kūrėjos:
Aušra Kriaučiūnaitė, Laima Vaitke -
vičienė. Vaidina „Just millin’ around”
teatro trupės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p.p. kviečia į septintąją kasmetinę
mu zikos ir dainų popietę ,,Mano
širdies daina”, kuri vyks  Fontbonne
Academy Auditorium, 930 Brook
Road, Milton, MA. Bilieto kaina – 35
dol. Visos lėšos bus skirtos Lietuvos
vaikams. Bilietus užsisakyti galite tel.:
505-586-0650 (Veronica Bizin kaus -
kas). Daugiau informacijos ra si te tin-
klalapyje www.walnuthillarts.org.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

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 
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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Gausus būrys meno mylėtojų susirinko balandžio 2 d. į dailininkės Auš -
rinės Marcinkevičiūtės-Kerr pa ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės” ati darymą
Čiurlionio galerijoje, Jau nimo centre. Lankytojus nustebino A. Marcinke vi čiū -
tės-Kerr kūrybiškumas ir darbštumas. Anksčiau žinoma kaip odininkė, šį kartą
menininkė lankytojus nudžiugino savo spalvotos grafikos lakštais. Ati da ryme
dalyvavusi autorė susirinkusiems papasakojo, kas ją paskatino išbandyti save
grafikoje. 

Muzikinę programą atliko jaunasis pianistas trylikametis Charlie Clarke.
Inos Stankevičienės nuotr.

Gautos Lietuvoje 2008 metais išleistos Prano Mašioto verstos knygos.
Norinčius jas pirkti prašome kreiptis į Baniutę Kronienę tel.: 630-968-0184
arba el. paštu: baniute@sbcglobal.net

,,Mūsų Vytis”
„Mūsų Vytis” – lietuvių skautų

laik raštis 1951–1997 m. buvo leidžia-
mas JAV, 2004 m. atkurtas Vilniuje.
Šiuo metu jį redaguoja skautų filis-
terių sąjūdžio pirmininkė fil. No me-
da Bepirštytė.

Ant mūsų redakcijos stalo 2009
m. Nr. 1/2 (245/246). Šiame žurnalo
numeryje susipažinsite su legendiniu
Vilniaus skautu Pranu Žižmaru ir
skau tiškos dvasios profesoriumi Ste -
ponu Kolupaila. Sužinosite, kad
skau taujama buvo net tremtyje, ir
kaip sovietmečiu buvo išsaugota Lie -
tuvos skaučių seserijos vėliava.

Taip pat rasite pirmosios vadovų
mokymo stovyklos, organizuotos iš ei -
vijos skautų Zervynuose (1998 m. lie -
pos 21–30 dienomis) aprašymą. Fil.
Giedrius Globys dalijasi istorinėmis
įžvalgomis apie akademikų ideolo -
ginius ieškojimus išeivijoje.

Žurnalas tęsia pokalbį apie bū -
simą skautų stovyklą 2013 m., ga lė -
site sužinoti, kuo ir kaip gyvena kiek -
viena organizacija Lietuvoje ir lietu-
viai skautai išeivijoje bei kaip Lie tu -
vos skautai atšventė 90 metų ju -

biliejų 2008 m. lapkričio 30 d. 
Įdomios tėvo Antano Saulaičio,

SJ mintys, šilti Vytauto V. Lands ber -
gio prisiminimai apie savo tėvą. Be -
sidominčius kitų tautų skautų veikla
sudomins straipsnis apie aka deminį
skautavimą Prahoje. Be abejo, žur-
nale daug kitų įdomių aprašymų.
Žurnale spausdinama daug nuo-
traukų. 

Paruošė L. A. 

Floridos lietuvių dėmesiui!
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas vakarinei Floridai Algimantas

Karnavičius praneša, kad Lietuvos piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Lietuvių klube, St. Petersburg, FL, vyks gegužės mėn. 6–7 dienomis. Pri ėmi -
mą rengia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York konsulai.

Asmenys, norintieji atnaujinti savo pasus ar pakalbėti su konsulais įvai-
riais klausimais, prašomi registruotis pas generalinį konsulą Algimantą Kar -
na vičių tel.: 727-895-4811 arba el. paštu LTConsulFL@bayprintonline.
com

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo  laiku jums patogiau atvykti.
Išankstinė registracija būtina.

Daugiau informacijos rasite LR generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org arba gausite tel.: 212-354-7840.


