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Vilnius, balandžio 20 d. (LR
Seimo info) – Parlamento vadovė
Irena Degutienė pažymėjo, kad ši Ko-

misija puikiai atspindi Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių lietuvių ryšį ir
liudija, kad visi esame vienos tautos,
vienos žemės vaikai.

I. Degutienės nuomone, vis dar
svarbus ir niekaip neišsprendžiamas
yra pilietybės klausimas. „Tačiau ti-
kiu, kad žingsnį pirmyn padės žengti
ir šis komisijos posėdis. Turime rasti
būdą, kuris neprieštarautų ir refe-
rendumu patvirtintai Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai, ir atitiktų pri-
gimtinę kiekvieno lietuvio ir lietuvės
teisę būti Lietuvos piliečiais”, – sakė
I. Degutienė.

Seimo pirmininkė pastebėjo, kad
Vyriausybė siekia naikinti Lietuvoje
ir užsienyje gyvenančius lietuvius iki
šiol skiriančias ribas.

„Vyriausybė yra sukūrusi darbo
grupę, kuri rengia ‘Globalios Lietu-
vos’, Lietuvos santykių su išeivija, il-
galaikę strategiją, kurios esminis
tikslas – bendros lietuvių tapatybės
kūrimas, neskirstant lietuvių į gyve-

nančius Lietuvoje ar užsienyje. Šioje
strategijoje bus ieškoma įvairių kelių,
kaip sugrąžinti mūsų išeivius į Lie-
tuvą. Svarstoma ‘virtualių grįžimų’
idėja, ypač tarp aukštos kvalifikacijos
specialistų ir mokslininkų, pritrau-
kiant migrantus dalyvauti Lietuvos
socialiniame gyvenime bei skatinant
juos įsitraukti į mokslo projektus. Su-
manymų daug ir gerų, bet būtina
siekti, kad jos neliktų tik teorija ir
įgytų praktinį pavidalą”, – ragino I.
Degutienė.

Parlamento vadovė pasveikino
Komisijos narių sprendimą į posėdžių
darbotvarkę įtraukti ne tik kultūrinius
ir tautinės tapatybės klausimus, bet ir
kitas svarbias Lietuvai problemas.

„Džiaugiuosi, kad Komisijos dar-
botvarkėje atsirado vietos Lietuvos
ūkio padėties ir plėtros strategijai, lie-
tuvių kalbos išsaugojimo globalios vi-
suomenės aplinkoje iššūkiams”, – sakė
Seimo pirmininkė I. Degutienė.

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS) –
Karjeros diplomatas Žygimantas Pa-
vilionis Lietuvos ambasadoriaus
Jungtinėse Valstijose pareigas turėtų
pradėti eiti rugpjūčio mėnesį.

Vyriausybė ketina teikti prezi-
dentei skirti jį Lietuvos diplomatiniu
atstovu JAV nuo rugpjūčio 2 d. Ši da-
ta yra numatyta parengtame Minist-
rų kabineto nutarimo projekte.

Buvęs Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) sekretorius, šiuo metu
ambasadorius ypatingiems pavedi-
mams Ž. Pavilionis turėtų pakeisti
ambasadai JAV nuo 2007 metų vado-
vaujantį Audrių Brūzgą.

Ž. Pavilionis 1993–1999 metais
dirbo URM Vakarų Europos šalių
skyriaus trečiuoju sekretoriumi, Poli-
tikos direktoriaus padėjėju, Europos

integracijos departamento Politinio
bendradarbiavimo skyriaus pirmuoju
sekretoriumi, Politinio bendradar-
biavimo skyriaus vedėju. 1999–2002
metais jis buvo paskirtas į Lietuvos
nuolatinę misiją prie Europos Sąjun-
gos patarėju, vėliau – ministru-pata-
rėju. 2002–2004 metais Ž. Pavilionis
buvo URM Europos integracijos de-
partamento direktorius, Lietuvos vy-

riausiojo derybininko su ES pava-
duotojas. 2006 metais diplomatas pa-
skirtas URM sekretoriumi ir ėjo šias
pareigas iki pernai metų vidurio, ka-
da buvo panaikintos sekretorių parei-
gybės.

Ambasadorius skiria ir atleidžia
prezidentas kandidatūroms pritarus
Vyriausybei ir Seimo Užsienio reikalų
komitetui.

Seimo pirmininkė palinkėjo Komisi-
jai kūrybingumo, energingumo ir
ryžto. ELTOS nuotr.

•Skautybės kelias. 2010
m. žiemos išvyka į Rako
stovyklą (p. 2)
•Pirmoji Seimo–PLB ko-
misijos posėdžių diena
(p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•Lietuvos karžygiai: Lie-
tuvos žydai (p. 4)
•Gyvenimas – giesmė (p.
5)
•Legendinis Haiti vieš-
butis (bus daugiau) (p. 8)
•V. Alantas (13) (p. 9)
•Blogų vaikų nebūna (p.
10)

Parlamento pirminink∂ pasveikino
Seimo ir PLB komisijos narius
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Ž. Pavilionî ketinama skirti ambasadoriumi JAV
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Washington, DC, balandžio 20 d. (LR ambasados info) – Š. m. balandžio 17 d. Bell Senior High/Lincoln Middle
School mokyklos sporto salėje Washington, DC įvyko kasmetinis, jau aštuntasis Lietuvos Respublikos ambasados JAV
organizuojamas krepšinio turnyras „Ambasados taurė 2010“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui
paminėti. Šių metų turnyras – tarptautinis, jame be lietuvių krepšinio komandų taip pat dalyvavo Estijos, Latvijos ir JAV
valstybės departamento komandos. Ambasados turnyrą laimėjo ir Lietuvos krepšinio federacijos įsteigtą taurę bei
aukso medalius po atkaklios kovos „A” lygoje iškovojo New York LAK „Vilkai“, kurie trijų taškų persvara (40:37) įveikė
New Jersey „Liepsną 1“. Daugiau apie rungtynes skaitykite šios savaitės penktadienio, balandžio 23 d., „Drauge“.

Ingos Lukavičiūtės nuotr. – krepšinio turnyro „Ambasados taurė 2010” nugalėtojai NY LAK ,,Vilkai” su LR ambasa-
doriumi Audriumi Brūzga (pirmas iš kairės).
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Sunkmečiu Lietuvą užklupus
didžiausiai emigracijos bangai per
pastarąjį dešimtmetį – pernai iš
šalies išvyko maždaug 22 tūkst.
žmonių, šiemet laukiama dar pras-
tesnių duomenų, paaiškėjo, jog ne
tik žmonės emigruoja, bet ir…
knygos. Didžiojoje Britanijoje lei-
džiamo lietuviško laikraščio ,,In-
fozona” kalbinamas rašytojas Re-
migijus Baltrušaitis prisipažino,
jog praeitą žiemą su kitais rašyto-
jais ir leidėjais dalyvaujant mitin-
guose prie Seimo ir Vyriausybės jis
pamatė, kad ,,pastangos bevaisės,
nes dabartinei valdžiai kultūra
nerūpi”. Todėl jis nusprendė emi-
gruoti į užsienį, bet savaip – savo
rankraštį pasiūlė Londono leidyk-
lai ,,Agatha Press Ltd.” Tokio kūry-
binio emigravimo rezultatas – mi-
nėtos leidyklos išleistas dviejų
dalių romanas ,,Vilko vaikai” ir
psichologinis trileris ,,The Case of
the Jealous Doll”. Nuo šiol R. Bal-
trušaitis save linkęs vadinti ,,lite-
ratūros emigrantu”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DONATAS RAMANAUSKAS,
draugininkas

Buvo paruoštos dvejos rogės: vie-
na prit. skautų, kita – skautų vyčių.
Rogių statybą prižiūrėjo brolis Linas
Sutkus, kuris dar Lemont dalyvavo
sueigoje su prit. skautais ir padėjo su
rogių modelių statyba. O dabar laikas
pastatyti tikras roges. Išskyrus 4”x4”
medinius balkius, kuriuos iš anksto
paruošė brolis V. Lietuvninkas, staty-
dami roges skautai naudojo tiktai
virvę ir pionerijos rąstus. Skiltys
pasidalijo darbais. Keletas skautų su-
kūrė laužą, kad galėtų pasišildyti už-
siėmimo metu, kiti rišo ir statė roges,
dar kita dalis pradėjo ruošti pietus.

Pietus ruošėme lauke. Kepėme
dešreles ant laužo, virėme vandenį
karštai sriubai su makaronais. Dar
buvo šviežių morkų, apelsinų ir
obuolių.

Skiltys roges baigė statyti apie
1:30 val. p. p. Skautai turėjo tik
trumpą laiką pasiruošti „Klondike
Derby” arba Žiemos skautoramai,
kuri prasidėjo 2 val. p. p. Sekė Žiemos
skautoramos paaiškinimai.

2010 m. žiemos „Klondike”
skautorama („Klondike”

Winterrama)

Lavinimo tikslas: Pakartoti, at-
naujinti ar išmokti saugaus gyvenimo
(emergency preparedness) ir skauta-
mokslio sugebėjimus, pvz., mazgų
rišimą, laužo kūrimą, navigaciją
(kompasas ir žemėlapis), skilties sis-
temos vartojimą (pasidalinti darbais,
skiltininko vadovavimas).

Žaidimo tikslas: Kiekviena skiltis
keliauja su savo rogėmis nurodytu
keliu, pakelyje surasdama „Klondi-
ke” stotis. Prie kiekvienos stoties
skiltis atlieka saugaus gyvenimo ar
skautamokslio uždavinį. Pirma skil-
tis, kuri baigia visą kelionę su savo
rogėmis ir gerai atlieka visus
uždavinius, laimi žaidimą.

Žaidimo taisyklės:
* Skiltis visuomet keliauja kartu.
* Skiltis per visą kelionę traukia

ir/ar tempia savo roges. Ant rogių
visą laiką yra vežamas vienas skautas
ir skilties turtas (kuprinės, gėrimai,

maistas, įrankiai ir pan.).
Kiekviena skiltis žaidimo pra-

džioje gauna Rako stovyklos žemėla-
pį, ant kurio yra pažymėta vieta, kur
yra pirmoji „Klondike” stotis. Skiltis
pasirenka kelią ir keliauja į stotį.

Skilčiai pasiekus stotį, stoties ve-
dėjas užduoda skilčiai užduotį. Kai
skiltis gerai atlieka užduotį, stoties
vedėjas įteikia skilčiai kitą žemėlapį,
kur nurodyta, kaip rasti kitą „Klon-
dike” stotį.

Žaidimas tęsiasi, skiltims keliau-
jant su savo rogėmis ir keleiviu iš vie-
nos stoties į kitą, atliekant užduotis
stotyse, kol visos stotys yra aplanko-
mos. Po paskutinės užduoties atliki-
mo skiltis kuo greičiau keliauja į
nurodytą užbaigimo vietą.

Skautoramos stotys

Stotis A (stoties vedėjas: Terry
Petry, vieta: Aušros Vartų virtuvės
pastogėje). Šioje kliūtyje skiltis paro-
do savo mazgų rišimo gabumus.
Kiekvienas skilties narys pirmu
bandymu turi teisingai surišti šiuos
mazgus: 1. Gelbėjimo kilpa; 2. Ge-
rasis mazgas; 3. Piemenų mazgas; 4.
Palapinės mazgas; 5. „Aštuoniukės”
mazgas.

Pastaba: visi skilties nariai turi
pirmu bandymu teisingai surišti vi-
sus penkis mazgus.

Baigusi rišti visus penkis maz-
gus, skiltis pasirenka du mazgus, ku-
riuos visi turi surišti teisingai su
pirštinėmis.

Kai skiltis baigia užduotį, gauna
nurodymus apie kitą stotį.

Stotis B (vedėjas: Juozas Kapa-
činskas, vieta: Kernavės laužavietė-
je). Šioje stotyje skiltis turi sukurti
laužą, kuri turi būti tokio didumo ir
karštumo, kad ugnis galėtų prade-
ginti virvę, ištiestą 18” virš žemės ir
sukrauto laužo. Tiktai gamtoje rasti
dalykai (šakos, žievė, kankorėžiai ir
t.t.) gali būti naudojami laužui. Lau-
žas turi būti užkurtas naudojant tit-
nagą ir geležį, didinamąjį stiklą arba
trinant. Pradeginus virvę, skiltis sut-
varko laužavietę, kad neliktų žymės.
Po to vedėjas duoda informaciją, kur
randasi kita stotis.

Bus daugiau.

Nerijos tuntas rengia
,,GARAGE SALE“

Gegužės 14–16 d.
(penkt., šešt., sekm.)
9 v. r. – 3 v. p. p.

PLC dideliame baltame
garaže

14911 127th Street
Lemont, IL 60439
www.nerija.org

Atvežkite daiktus prie
PLC didelio balto garažo,

pradedant 4/17
šeštadieniais 9 v. r. – 2 v. p. p.

sekmadieniais 5 v. p. p. – 7 v. v.
pirmadieniais 6:30 v. v. – 7:30 v. v.

arba pagal susitarimą
paskambinus tel.: 630-247-8629

Renkame daiktus ,,Garage sale“:
drabužius, batus, knygas, muziką,

žaidimus, sportinius daiktus,
baldus, įrankius, reikmenis

virtuvėms, vaikiškus reikmenis,
brangenybes ir t.t.

Atnaujintas brolijos
tinklalapis

Jau rasite atnaujintą brolijos
tinklalapį:

http://broli.skautai.net/

Kovo mėnesį daug skautų iš
,,Lituanicos” tunto dalyvavo kon-
kurse. Dar nespėjau suskaičiuoti re-
zultatų, bet pranešiu, kai tą padary-
siu.

Balandžio mėnesį lauksiu dar
daugiau dalyvių. Visi LSS nariai ga-
li dalyvauti. Amžius neribotas.

Balandžio mėnesio konkursas:

Nuo š. m. vasario iki lapkričio
mėnesio čia rasite klausimų ir už-
davinių iš Brolijos pažangumo pro-
gramos. Šio mėnesio uždavinys yra
iš vilkiukų antro patyrimo laipsnio
programos penkto punkto:

Suriškite slankiojančią kilpą ir
piemenų mazgą. Dėvėdami darbo
uniformą nusifotografuokite, laiky-
dami kiekvieną mazgą, ir atsiųskite
nuotraukas (e. paštas: TomasMya
@gmail.com).

Taškai:
Slankiojanti kilpa tvarkingai

surišta (iki 5-ių taškų);
Piemenų mazgas tvarkingai

surištas (iki 5-ių taškų);
Darbo uniforma su kaklaraiščiu

(iki 3-ių taškų);
Šypsena (iki 2-jų taškų).

Budėk!
Brolis Tomas

--

2010 m. žiemos išvyka
į Rako stovyklą

2009 m. vasara ,,Rake”. 14 m. vadovavęs ,,Vilkiukams” dr. Donatas Tijūnėlis ir stovyklautojų tėvelis Linas Maleiška.
,,Vilkiukai” ruošiasi vėliavų nuleidimui. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Tęsinys iš balandžio 14 d.
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Lietuviai – priešų ir
niekšų apsupta tauta?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Šiuo metu lietuviai nelabai mėgsta savo kaimynų. Ne itin žavisi ir
kitaip besielgiančiais ar mąstančiais tautiečiais. Didėja polinkis
užsisklęsti savyje, įtariai žiūrėti į pasaulį. Šitokį uždarą nacionaliz-

mą skatina kai kurie politikai, tariamo elito atstovai.

Tą pačią dieną, kai į Lietuvą paskutinį kartą atvyko Lenkijos prezi-
dentas Lech Kaczynski, Seimas atmetė Vyriausybės teiktą pasiūlymą leisti
asmens dokumentuose vardus ir pavardes rašyti ir nelietuviškais rašme-
nimis. Vos 8 Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcijos nariai pa-
laikė pasiūlymą, net Užsienio reikalų ministras ir Seimo pirmininkė bal-
savo prieš savo Vyriausybę. Neseniai partijoje įkurta Lietuvių kalbos gyni-
mo draugija piktinasi dėl to, ką ji vadina nuolatiniu Vyriausybės nuolai-
džiavimu lenkų reikalavimams. Ne mažiau griežtai priešinamasi siūly-
mams lenkų apgyvendintuose rajonuose gatvių pavadinimus rašyti abiem
kalbom.

Kai kuriems lietuvių kalbos gynimas yra dingstis antilenkiškoms nuo-
taikoms reikšti. Lietuvių kalbai gerokai didesnį pavojų kelia anglicizmai –
nebeturime vadų ar vadovų bet tik lyderius, lyderiavimą ir t. t. Bet tai ne-
skatino deputatų kurti kalbos gynimo draugijos. Santūriai reaguojama į
tai, kad Vilniuje kai kurios informacinės lentelės parašytos anglų ir lietu-
vių kalba.

Lenkams reikėtų suteikti teisę oficialiuose dokumentuose rašyti savo
pavardes tokias, kokios jos yra. Kodėl prievarta sulietuvinti pavardes žmo-
nių, kurie to nenori? Smetonos valdžia, kuri ne mažiau rūpinosi lietuvių
kalbos likimu, leido lenkams lenkiškai rašyti savo pavardes, nors tuo metu
Lietuvos ir Lenkijos santykiai, skirtingai nuo dabarties, buvo įtempti ir
nedraugiški. Praeityje lietuviai nukentėdavo dėl iškreipto pavardžių rašy-
mo. Rytas Staselis neseniai rašė: „Amžiną atilsį mano močiutė buvo Ana
Woznialis. Taip bent jau buvo įrašyta jos dokumentuose. Nors iš tikrųjų jos
tėvai – Vazneliai – dukterį buvo pakrikštiję Onute.”

Lenkai nėra lietuviai, bet lenkų bendruomenė nėra svetimkūnis. Dau-
gelis lenkų gyvena čia šimtmečius. Reikia susitaikyti su mintimi, kad ne-
pasiseks jų sulietuvinti, kaip sovietams nepasisekė surusinti lietuvių. Jie
nekelia pavojaus Lietuvos valstybei. Tad nereikia jų laikyti priešais, o pa-
grįstų jų reikalavimų tenkinimą – pataikavimu.

Vadinamoji auksinė taisyklė ragina elgtis su kitais taip, kaip norima,
kad jie su mumis elgtųsi. Jei vertiname savo kultūrą ir tautiškumą, turime
panašiai vertinti kitų nacionalinius įsipareigojimus bei rodyti deramą
pagarbą jų tautiniams jausmams. Ir klausti, ar norėtume, kad Lenkijos po-
litiką vietos lietuvių atžvilgiu lemtų lenkiškas Gintaro Songailos atitik-
muo. Pakantumas nėra valstybės išdavystė.

Sudėtingi santykiai su Rusija ir rusais. Kartais reiškiama simpatija
eiliniams rusams kaip geros dūšios žmonėms, kartais su įtarimu į juos
žiūrima kaip į galimą penktąją koloną. Rusija nėra draugiška valstybė, bet
plačiai paplitęs amžino ir klastingo priešo įvaizdis neatitinka tikrovės.
Tautų ir valstybių politika keičiasi. Vokiečiai nebėra militaristai, švedės
nebesididžiuoja savo nekaltumu.

Pastaruoju metu kreivai vertinami Vakarai. Dažnėja užuominos, kad
Maskvos valdymą pakeitė Briuselis, kad savimi patenkinti ir sotūs Vakarai
išsigimė, pasidavė materializmui, atsisakė tikrųjų vertybių. Esą nėra ko iš
jų pasimokyti, gal reikėtų labiau atsiriboti, kad nejučiomis neatsisaky-
tume „tikrųjų lietuviškų” vertybių. Šitokių nuostatų plėtrą skatina dažni
politikų pasisakymai, kad užsienio politikoje mes giname vertybes, o
Vokietija – vamzdynus. Vakariečių reiškiama parama gėjų eitynėms, kon-
troversija dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo gerokai sustiprino šias
neigiamas nuostatas.

Vakarai turi nemažai trūkumų. Ten ne viskas auksas, nereikia visko
mėgdžioti. Bet pirminį perdėtą susižavėjimą keičia perdėtas nusivylimas ir
kritiškumas, neapmąstytas smerkimas to, kas mums dar svetima. Nero-
doma ypatingos meilės ir lietuviams. Turiu omenyje ne eilines aistras dėl
politikos, oligarchų, korumpuotų valdininkų, beširdžių bankininkų. Nau-
jieji emigrantai laikomi jei ne išdavikais, tai bent nevisaverčiais tautos
nariais.

Stiprėja sovietmetyje peršama nuostata, kad tikri lietuviai tik tie,
kurie dabar gyvena Lietuvos teritorijoje. Tada visi kiti buvo buržuaziniai
nacionalistai, dabar jie tautai abejingi savanaudžiai. Senieji emigrantai,
visokie amerikonai ir dipukai – net mažiau verti, nes jie patogiai gyveno
užsienyje, kai tikrieji lietuviai priešinosi sovietams.

Kai kurių vaizduotėje Lietuva yra priešų ir niekšų apsupta šalis, doros
oazė vertybių netekusioje dykumoje. Ne visi lietuviai šitaip galvoja, turbūt
net ne dauguma. Bet viešumoje vis labiau reiškiasi tvirtovės ir apsupties
mentalitetas.

Nukelta į 9 psl.

VIDA BAGDONAVIÇIENÈ
LISS programû pavaduota
Lietuvoje
Specialiai ,,Draugui“ iš Lietuvos

Kaip skelbėme ,,Drauge”, balan-
džio 19 d., pirmadienį, Lietuvos Res-
publikos parlamento rūmuose, Vil-
niuje darbą pradėjo bendra Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) komisija (toliau – Komisija),
nagrinėsianti lietuvių grąžinimo į
tėvynę, tautinės tapatybės, lietuvių
kalbos išsaugojimo, užsienio lietuvių
stažuočių Lietuvoje problemas. Nuo-
latinė Komisija, kurioje posėdžiauja
Seimo nariai ir įvairių Lietuvių
Bendruomenių užsienyje atstovai,
darbą pradėję pirmadienį, posėdžiau-
ti baigs balandžio 22 d., ketvirtadienį.

Komisija sudaryta 2008 metų
gruodžio 22 dieną. Ją sudaro aštuoni
Seimo nariai – po vieną nuo kiek-
vienos frakcijos, penki JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybos išrinkti atsto-
vai, penki PLB valdybos išrinkti
atstovai iš kitų užsienio lietuvių ben-
druomenių.

Jūsų dėmesiui siūlome pirmos
dienos Komisijos posėdžių santrauką.

Kun. Ričardas Doveika savo
invokacijoje pakvietė ieškoti atsaky-
mo į šių dienų aktualius klausimus.
Jis kvietė išsivaduoti iš dvasinio kur-
tumo ir darbuotis vadovaujantis
aukščiausiu Meilės principu. „Kol
nemyliu esu tik pusiau žmogus, meilė
yra tikrasis žygdarbis, kuris daro ste-
buklus. Šiandieną valstybės kūrimui
reikėtų tikrosios meilės karžygių.
Viltyje ir krikščioniškoje maldoje
gimsta idėjos”, – priminė kunigas.

LR Seimo pirmininkė Irena
Degutienė pasveikino senuosius ir
naujus Komisijos narius. „Šie susi-
tikimai parodo, kad visi esame lietu-
viai, nesvarbu, kur bebūtume. Lau-
kiame Jūsų pasiūlymų, nes kartais
požiūris iš šalies yra naudingesnis,
prasmingesnis”, – sakė ji. Pirmininkė
teigė, jog Komisijos darbe laukia
iššūkiai. Pirmiausia, tai Pilietybės
įstatymas, kuriam spręsti buvo
sudaryta darbo grupė (vadovas Sta-
sys Šedbaras). ,,Sunkumų kelia tai, –
sakė I. Degutienė, – kad čia susiduria
du klausimai: prigimtinė teisė turėti
pilietybę ir referendumu priimta Lie-
tuvos Konstitucija. Suderinti šiuos
du dalykus yra sunkiausias užda-
vinys.”

Seimo pirmininkė pranešė apie
šiuo metu Vyriausybės sudarytą
darbo grupę „Globalios Lietuvos”
strategijai kurti. ,,Jūs geriausiai
žinote užsienio lietuvių poreikius,
todėl iš Jūsų laukiame pasiūlymų
įvairiomis formomis, kaip suaktyvin-
ti bendradarbiavimą su Lietuva” –
ragino ji, pridurdama, jog Komisijos
darbe taip pat atsirado nauji klausi-
mai apie ūkį, energetinį saugumą.
Seimo pirmininkė palinkėjo malo-
naus pabendravimo.

PLB pirmininkės Reginos
Narušienės žodis buvo atviras ir
aštrus. „Visos kuriamos strategijos
yra tik gražūs žodžiai. Pirmiausia
reikia spręsti Pilietybės klausimą ir
turėti vieną aiškią strategiją.” Ji
sakė, jog reikia nustatyti pilietybės
teises, aiškiai žinoti, iš ko LR piliety-
bė bus atimta ir kaip tai bus padary-
ta. R. Narušienės nuomone, prigim-

tinė teisė neprieštarauja Konstituci-
jai ir pilietybės klausimas nėra teisi-
nis, bet politinis klausimas. Didžiau-
siais žmogaus turtas yra priklauso-
mybė tautai, – sakė ji. ,,Jei norite,
kad emigrantai grįžtų, neatimkite pi-
lietybės. Laikas nustoti kalbėti, lai-
kas pradėti daryti”, – savo pasisaky-
me kvietė PLB pirmininkė.

LR Seimo narys Stasys Šed-
baras pristatė Lietuvos žinovų iš-
vadas dėl prigimtinės teisinės sąvo-
kos, teigdamas, jog ji teisiškai nėra
pagrįsta. Keletas Seimo narių yra
pasiūlę pasinaudoti kitų šalių patirti-
mi, bet, S. Šedbaras priminė, Lietu-
voje reikia dar sulaukti Konstitucinio
Teismo (KT) išaiškinimo. Galbūt iki
sausio mėnesio pavyks gauti visas
reikalingas išvadas. Jei KT neleis iš-
plėsti minėtos sąvokos, dvigubos pi-
lietybės klausimą teks teikti referen-
dumui.

Po S. Šedbaro pranešimo Komisi-
jos nariai teiravosi dėl pilietybės
atėmimo procedūrų, dėl asmens ta-
patybės (ID) kortelės gavimo. S. Šed-
baras, vadovaujantis LR Seimo darbo
grupei, kvietė visus pasaulio lietuvius
aktyviai teikti savo siūlymus ir klau-
simus.

Arvydas Daunoravičius papa-
sakojo apie LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos struktūrinius pakeitimus
po Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento prie LR Vyriausybės per-
tvarkymo, pristatė naujai kuriamos
Globalios Lietuvos strategiją, kurios
tikslas – įtraukti pasaulio lietuvius į
Lietuvos politinį, visuomeninį gyve-
nimą. Buvo pranešta, jog šiais metais
projektų finansavimui bus skirta 400
tūkst. litų. Iš jų 100 tūkst. – diploma-
tinių atstovybių pateiktiems projek-
tams.

Į Komisijos narių klausimą, kada
bus parengta ,,Globalios Lietuvos”
strategija, A. Daunoravičius atsakė,
jog rudeniui bus parengtas „gyvas”
dokumentas.

Lietuvių sugrąžinimo
į Lietuvą klausimai

Rima Gudelytė pristatė 1992–
2009 metais vykdomą Politinių kali-
nių ir tremtinių rėmimo programą,
kuria jau pasinaudojo 2,779 asmenys
gaunant Lietuvoje butus, mokantis
lietuvių kalbos. Nukelta į 11 psl.

PIRMOJI SEIMO–PLB
KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DIENA

Dr. Jonas Prunskis, dėl išsiveržusio Is-
landijos ugnikalnio Komisijos posė-
džiuose dalyvaujantis internetu.
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DONATAS JANUTA

Tai yra Kauno advokato, žydų
visuomenininko, Lietuvos steigiamo-
jo seimo nario Ozerio Finkelšteino
atsišaukimas jidiš ir lietuvių kalbo-
mis į Lietuvos žydų visuomenę, 1920
m. spalio 9 d. lenkų Želigovskio divi-
zijai užgrobus Vilnių ir pasikėsinus į
visą Lietuvą.

Tarp tų, kurie 1918–1923 m.
Nepriklausomybės kovose kančiomis
ir krauju išpirko Lietuvai laisvę ir
nepriklausomybę, buvo ir žydų. Kau-
no choralinėje sinagogoje, garbingoje
vietoje, kabojo didelė juodo marmuro
lenta, kurioje aukso raidėmis įkalti
vardai – maždaug 60 žydų jaunuolių,
žuvusių kovose dėl Lietuvos Nepri-
klausomybės.

Tarp tų vardų įrašytas ir Robin-
zonas Leizeris, kuris žuvo kovoje
prieš lenkus 1920 m. rudenį netoli
Druskininkų. Leizerio bendražygis,
kuris kovėsi kartu su Leizeriu ir pa-
teko į lenkų nelaisvę, nušviečia pas-
kutines Leizerio valandas. Pasiūlęs
Leizeriui trauktis nuo gausesnio len-
kų būrio, Leizeris atsisakė, pareikš-
damas: ,,Juk rezultatas aiškus – mir-
tis arba nelaisvė. (...) Verčiau mirti
negu patekti į nekenčiamų lenkų
nagus.”

Visi, kurie pasitraukė, naujoje
vietoje kovėsi toliau: ,,Gynėmės iki
paskutiniųjų, kol bebuvo galima ir
štai… patekome į priešų nelaisvę.
Nuginkluoja mus ir rikiuoja. Bet vis
dar girdėti trenksmingi šautuvų šū-
viai. Draugas Robinzonas Leizeris
dar nenustojo vilties gintis ir te-
bešaudo. Jo taiklaus šūvio nudėtas
puolė mums po kojų vienas lenkų ka-
rininkas. Robinzonas Leizeris buvo
apie 50 žingsnių nuo mūsų. Šautuvą
laikydamas prie krūtinės, liepsnojan-
čiu veidu taikydamas į priešą, šaukė:
viens, du, trys… Įnirtę lenkų kari-
ninkai bėgo prie nežinomo jiems drą-
suolio, rėkdami ‘pšiakrėv’. Jų iš brau-

ninkų buvo nukautas mūsų draugas
Robinzonas Leizeris, kuris ir liko ten
pat gulėti.”

•••
Lietuvos žydai, save vadindami

,,litvakais”, Pirmajam pasauliniam
karui baigiantis, kaip ir lietuviai,
nelaukė priverstinės mobilizacijos,
bet patys stojo į partizanų būrius
Lietuvą ginti – Panevėžio partizanų
būryje prieš lenkus kovojo 14 žydų
jaunuolių. Joniškyje 1919 m., kai Lie-
tuva dar neturėjo savo kariuomenės,
patys žydai įsteigė, aprūpino ir iš-
maitino žydų savanorių batalioną.
Kai pagaliau buvo paskelbta kariuo-
menės mobilizacija, šis iš anksto
paruoštas žydų batalionas buvo vie-
nas iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės
kareivių būrių.

Joniškio žydas J. Šapiro 1934
metais šitaip rašė apie to bataliono
įkūrimą: ,,Bendras istorinis kelias
žydų ir lietuvių, amžiais vilkusių tą
patį carų jungą, sužadino mumyse,
Lietuvos žyduose, vienodo abiejų
tautų likimo sąmonę bei pasiryžimą
kartu iškovoti laisvą nepriklausomą
valstybę (...) [Aš] pradėjau plačią
žydų savanorių verbavimo akciją.
Šiuo tikslu aplankiau keletą vietų,
aiškinau, tikinau, ir žydų jaunuome-
nė pasipylė būriais. (...) Kai kurie anų
pirmųjų pasišventėlių krito kovoje, ir
jų kapai išmėtyti po Lietuvos lau-
kus.”

Volfas Kaganas, pasižymėjęs ko-
vose – vienur prieš bolševikus, kitur
prieš bermontininkus, dar kitur prieš
lenkus, – buvo apdovanotas Vyties
Kryžiumi du kartus. Vienas jo žygių
aprašytas šitaip: ,,1919 metų lapkri-
čio 23 dieną kautynėse su vokiečiais
bermontininkais ties Radviliškiu
jaunesnysis puskarininkis Volfas Ka-
ganas, puldamas priešą pačiame
miestelyje, artilerijos sviedinio ske-
veldra buvo sužeistas, tačiau neaplei-
do rikiuotės. Greitomis perrišęs žaiz-
dą, toliau puolė kartu su kuopos vy-
rais, tuo padrąsindamas kitus. Prie-

LIETUVOS KARŽYGIAI: LIETUVOS ŽYDAI

šas buvo išvytas iš Radviliškio.”
Vėliau Lietuvos žydai buvo įstei-

gę žydų karių, dalyvavusių Nepri-
klausomybės kovose, sąjungą, kuri
1934 metais turėjo skyrius 33 vieto-
vėse. Kauno skyriui priklausė 542 na-
riai. Iš viso žydų karių sąjunga turėjo
daugiau nei 3,000 narių. Tarp jų buvo
savanorių, savanorių kūrėjų ir Klai-
pėdos išvadavimo dalyvių. 19 žydų
karžygių už pasižymėjimą kovose
buvo apdovanoti Vyties Kryžiaus
ordinu, buvo apdovanotų ir kitais
medaliais ir ordinais. Du žydai Vyties
Kryžiaus kavalieriai, kurie buvo
sukapoti lenkų, guli Alytaus žydų ka-
pinėse. Visos žydų kapinės Lietu-
voje nukentėjo per vokiečių ir sovietų
okupacijas, dabar bandoma surasti
tas laidojimo vietas.

Nepriklausomybės karo metais
Lietuvos kariuomenėje buvo 9 žydai
karininkai. Tarp Lietuvos karo mo-
kyklos pirmos laidos auklėtinių buvo
6 žydai: Goldbergas, Goniondskis,
Gotlibas, Gensas, Krisnianskis ir
Mogilevskis.

1925 metais Kaune gimęs ir po
Antrojo pasaulinio karo Izraelyje
apsigyvenęs žydų istorikas Dov Le-
vin, kuris apskritai nėra palankus
lietuviams, rašo, kad po Pirmojo
pasaulinio karo Lietuvos žydai žinojo,
kad jų buitis Lietuvoje buvo geresnė
negu kaimynų šalyse ir ,,todėl lengva
suprasti jų bendrą palinkimą tarnau-
ti kariuomenėje ir tokiose patrio-
tinėse sąjungose kaip Vilniaus Išlais-
vinimo Komitete, ir kodėl Kauno
Hebrajų gimnazijos mokiniai siūlėsi
savanoriais tarnauti Lietuvių Šaulių
Sąjungoje prieš lenkų legionus, kurie
žygiavo į Vilnių”.

•••
Nepriklausomybės kovų metu

Lietuvos kariuomenės aprūpinimas
ginklais buvo sunkus uždavinys.
Lietuvą tuo laiku iš visų pusių supo
priešai – lenkai, bolševikai, bermon-
tininkai ir vokiečiai, kurie dar šei-
mininkavo krašte. Nors Lietuva ir
būtų turėjusi lėšų ginklams, nelabai
buvo rasti, kas Lietuvai jų parduotų.
Kauno žydas Borisas Šeinas sutiko
remti kariuomenę į skolą, vadinasi,
rizikuoti savo ekonominiu gyvenimu
ir net gyvybe, galvojant, kad Lietuva
laimės prieš priešus. Taip jis teikė
Lietuvos kariuomenei ginklus, šovi-
nius, arklius, vežimus, rūbus, ava-
lynę, duoną.

Tada iš pradžių ir vokiečiai drau-
dė lietuviams steigti savą kariuo-
menę, tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo

karo padėtis. Viename žygyje Šeinas
išvyko nelegaliai į Lenkiją supirkti
arklių Lietuvos kariuomenei. Varėsi
atgal į Lietuvą 25 rinktinius žirgus.
Lenkai sučiupo ir atėmė arklius, pats
Šeinas pajėgė pasprukti, kitaip jo lau-
kė karo teismas ir sušaudymas. Sa-
vaitę slapstęsis Šeinas su savo padėjė-
jais tamsią naktį išvogė iš arklidžių
konfiskuotus arklius ir pagaliau nu-
varė juos į Lietuvą. Sakoma, kad Kai-
šiadoryse vaistininkas Morkūnas siū-
lė jam 7,500 markių už kiekvieną
arklį, bet Šeinas atsisakė ir visus ark-
lius pardavė Lietuvos kariuomenei už
sutartą 5,000 markių už arklį.

Savanoris kūrėjas, Lietuvos ka-
riuomenės organizatorius generolas
Vincas Grigaliūnas-Glovackis, pats
pasižymėjąs kovose, šitaip įvertino
Šeiną ir kitus žydus prekybininkus,
kurie prisidėjo prie Nepriklauso-
mybės kovų: ,,Palaikyti naudingus
mums ryšius su vokiečiais, supirki-
nėti ginklus, laikyti slapta nuo vo-
kiečių sandėlius su kariška manta,
gabenti ginklus ir pristatinėti (...)
Šeinas, Zisle, Frenkelis, Aronsonas ir
kiti atlikinėjo šį ypatingą uždavinį su
tikra tėvynės meile, statydami savo
gyvybę pavojun, nesigailėdami nei
lėšų, nei darbo.”

•••
Žydai prie Nepriklausomybės

atkūrimo prisidėjo ir politiškai. Si-
manas Rozenbaumas, turėdamas
didelę įtaką tarp visų Europos žydų,
iškėlė ir agitavo už Lietuvos neprik-
lausomybę Versalio taikos konferen-
cijoje. Taip pat 19–20 metų derybose
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos
neatsitiktinai Lietuvai pasisekė iš-
siderėti palankias sąlygas – tarp
Lietuvos atstovų buvo litvakas Ro-
zenbaumas, Sovietų Sąjungos pagrin-
dinis atstovas derybose buvo žydas
Adolfas Joffe, o Joffes viršininkas
buvo litvakas, iš Baltstogės (Bialys-
tok) žydų šeimos Maksim Litvinov.

Žydai pirmaisiais metais akty-
viai dalyvavo atgimusios Lietuvos
politiniame ir valdiškame gyvenime,
buvo Steigiamojo seimo nariai, ypa-
tingai rėmė Lietuvą Viniaus klausi-
me. Tačiau netrukus žydų įtaka
Lietuvoje pradėjo mažėti. Tai įvyko
dėl politinių, ekonominių ir demogr-
afinių pasikeitimų Lietuvoje po Pir-
mojo pasaulinio karo. Prie Lietuvos
atgimimo Lietuvos žydai buvo prisi-
dėję finansiškai ir politiškai, ir kaip
karžygiai kovojo ir žuvo su ginklu
rankose, kartu su lietuviais.

1921 m. 5-to pėstininkų pulko žydų
kareivių grupė.

Piliečiai!
Imkitės už ginklų, aukokite pinigų, daiktų, visa, kas tik

gali palengvinti kariuomenei, kas gali sustiprinti kraštą ko-
voje su priešais.
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Iš kairės partizanai-šauliai: Blochas Šolomanas, Nechonskis Jodidio ir Krinskis
Azrielis, kuris 17 metų amžiaus įstojo savanoriu į Gudų batalioną Gardine.
Pulką išformavus, atvyko į Kauną ir vėl įstojo į tą pačią dalį. Kovojo prieš len-
kus ir bolševikus. Pakliuvęs lenkų belaisvėn iš ten pabėgo ir grįžo kariuo-
menėn. 1922 m. išėjo iš kariuomenės, bet tuojau įstojo savanoriu į partizanų
grupę Merkinėje ir kovojo prieš lenkus partizanus ties Varviškių kaimu. Da-
lyvavo Klaipėdos sukilime.

Dviejų Vyties Kryžių apdovanotas Vol-
fas Kaganas.

Nuotr. iš Viliaus Kavaliausko
asmeninio archyvo.
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CLEVELAND, OH

GYVENIMAS — GIESMĖ
BEATA ÇIURLIONIENÈ

Šių metų kovo 12 dieną Cle-
veland choras „Exultate” pakvietė
visus, kas myli muziką ir dainą, į
savo ką tik išleistos kompaktinės
plokštelės „Gyvenimas – giesmė”
pristatymą. Gražiai papuoštoje Šv.
Kazimiero parapijos žemutinėje salė-
je rinkosi choristai, jų artimieji bei
draugai. Šis muzikinis įrašas – tai
ilgo ir sunkaus darbo vaisius, kuriuo
choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė
ir visi choristai norėjo pasidžiaugti su
visais tais, kurie per 28 choro gyvavi-
mo metus juos palaikė, skatino, kartu
džiaugėsi, kartu šventė, kartu liū-
dėjo, kartu mėgino įveikti sunkumus.

Naujoje plokštelėje –
22 giesmės

Tad švęskime ir džiaukimės –
sakė R. Čyvaitė-Kliorienė, pradėda-
ma šventinį vakarą ir nuoširdžiai
padėkodama visiems, gausiai susirin-
kusiems svečiams. Choro vadovė pa-
pasakojo apie įrašo kūrimo eigą,
pakomentavo ir paaiškino, kaip buvo
parinktos giesmės šiam albumui. Iš
viso įrašytos 22 giesmės, sukurtos
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje gyve-
nančių kompozitorių. Repertuarą
paįvairino ir nemaža dalis klasikinių
kūrinių.

Ir iš tikrųjų repertuaras labai
daugiasluoksnis – a cappella, giesmės
su vargonais, su pučiamaisiais instru-
mentais, su styginiu orkestru, su so-
listais ir jaunimo kvartetu. Džiugu

buvo matyti salėje choro instrumen-
talistus, garbės lietuvius – Linda
Miller, Jim Robinson ir John Rynes,
kurie koncertuoja su choru jau dau-
giau nei dvidešimt metų.

Ne mažiau svarbus vaizdinis
apipavidalinimas

Giesmių parinkimas, jų išmoki-
mas, tobulas atlikimas ir įrašymas –
tai tik viena darbo dalis. Ne ką ma-
žiau laiko ir darbo reikalauja ir įrašo
vaizdinė pusė. Tekstai, nuotraukos
bei apipavidalinimas užbaigia ir
padaro įrašą pilnu kūriniu, galutinai
įprasmindami plokštelės sumanymą
ir mintį. Nuoširdų ačiū tą vakarą
išgirdo didelis būrys draugų-pagal-
bininkų: Nijolė Benotienė, Aušrinė
Širvinskienė, Beata Čiurlionienė,
Vytas Kliorys, Rimas Čepulis, Bob
Kunesh, Gregg Priddy, Snaigė Šilei-
kienė ir Ričardas Širvinskas.

Į repeticiją – kiekvieną
ketvirtadienį

Žinoma, joks muzikinis įrašas
nebūtų įmanomas be pagrindinės
choro jėgos – dainininkų. Nemažai jų
keliauja su choru nuo pat jo įsikūri-
mo dienos. Dalia Armonienė, Rytas
Urbaitis ir Linda Miller pasidalijo
savo mintimis apie choro kelią ir jo
įtaką jų gyvenime. Kiekvienas ket-
virtadienis – ne tik proga išmokti
kažką naujo, ne tik proga susitikti su
draugais ir paplepėti (o choristai tą
labai mėgsta daryti pačiu netinka-
miausiu laiku ir tada sulaukia to, vi-
siems jiems labai gerai žinomo R.
Kliorienės žvilgsnio virš akinių...).
„Bet ruošiant šį įrašą buvo kapų tyla
net, ir mašinų birzgėjimo nesigir-
dėjo”, – sakė D. Armonienė.

Dovanų visi gavo –
po plokštelę

Po choristų pasisakymų R. Klio-
rienė pasiūlė susirinkusiems pasi-
klausyti keleto kūrinių iš naujosios
plokštelės. Salę užpildė giesmių me-
lodijos: „Kristui Karaliui’’ (muz. J.
Govėdo), malda „Nuliūdo kapai’’

(muz. A. Vanagaičio), ,,Tėvynė ma-
no’’ (muz. J. Sibelius) ir choro
mėgstamiausia J. Bacho „Sanctus’’.

Choristai iki šio vakaro dar ne-
buvo nei matę, nei girdėję šio įrašo.
Visi šios gražios šventės kaltininkai
buvo apdovanoti kompaktinėmis
plokštelėmis, neliko užmiršti ir tik
šiais metais į chorą įsijungę daini-
ninkai. Tuo oficiali dalis lyg ir turėjo
pasibaigti, tačiau norinčių pasidalinti
choro džiaugsmu, tarti keletą žodžių
vis daugėjo ir daugėjo. Danutė Liau-
bienė ,,Svajos’’ choro vardu, LR gar-
bės gen. konsulė Ingrida Bublienė,
Nomeda Vucianienė – Lietuvių Bend-
ruomenės vardu negailėjo gražių
sveikinimo žodžių ir pavasarinių
puokščių.

Sveikino jauni ir
vyresni

Cleveland jaunimas, dažnai nu-
stebindamas savo išradingumu ir
originalumu, šį kartą irgi nenuvylė.
Pirmiausia išėjo apsivilkę šokių gru-
pės „Švyturys’’ marškinėliais, per-
skaitė sveikinimą, tada ten pat vieto-
je nusivilko marškinėlius ir liko su
choro ,,Naujoji intriga’’ marškinėliais
ir perskaitė tą patį sveikinimą. Links-
ma ir graudu iki ašarų, nes tiek ma-
žai to jaunimo beturime, kad visose
grupėse tie patys veidai, tik apranga
skirtinga.

Paskutinis sveikinimo žodis atėjo
iš „Exultate’’ choristų. Ilgalaikė
choro dainininkė Z. Stungienė šiai
progai parašė eilėraštį, kurį perskaitė
Rima Ješmantaitė-Tessman. Ron
Burba įteikė choro vadovei raudonų
rožių puokštę, tardamas nuoširdų
visų choristų „Ačiū’’ – už kantrybę,
nenuilstamą energiją, gerą nuotaiką
ir pasiaukojimą.

Ypatingai gražiai ir prasmingai
nuskambėjo klebono J. Bacevičiaus
sveikinimo žodžiai, apibendrinę visą
choro veiklos esmę: „Tai mūsų ben-
druomenės ir mūsų parapijos turtas
ir turime jį branginti ir tausoti.’’

Džiaugsmo šventė ir toliau tęsėsi
prie labai gausių ir gardžių vaišių ir
vyno taurių. Svečiai ir choristai dali-
josi savo įspūdžiais, kalbėjo apie cho-

ro ateitį, teisingai atsakę į klausimus
iš choro istorijos, turėjo progos lai-
mėti naująją kompaktinę plokštelę.
Vėliau galima buvo įsigyti įrašą su
nuolaida, padaryta tik tam vakarui,
ir gauti vadovės arba dainininkų
autografą.

,,Exultate’’ giesmės – tarsi
įamžino parapijos istoriją

Dar ilgai šv. Kazimiero parapijos
apatinėje salėje netilo kalbos, juokas
ir muzika. Išleista kompaktinė plokš-
telė – tai paskutinis projektas, kurį
choras atliko kaip Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos choras. Kunigas
Gediminas Kijauskas, SJ buvęs para-
pijos klebonas, rėmė ir palaikė para-
pijos chorą visomis savo jėgomis. Jam
būtų buvę labai smagu sudalyvauti
šioje choro šventėje. ,,Exultate’’, įra-
šydamas giesmes, lyg ir įamžina
parapijos istoriją, nes „giesmė – tai
savotiškas metraštis, skambantis
religinių ir tautinių švenčių progo-
mis. Šiame įraše skamba mūsų meilė
muzikai, noras joje gyventi ir sėti jos
sėklą kitų žmonių širdyse, dėkojimas
Dievui, pakvietusiam mus būti mu-
zikos instrumentu Jo rankose ku-
riant Amžinąją Gyvenimo Giesmę.
Užversdami Dievo Motinos Parapijos
gyvavimo puslapį, dovanojame šį dar-
bą brangiems mūsų šeimos nariams
bei visiems parapijiečiams, rėmu-
siems mus visame mūsų kūrybiniame
kelyje’’ (ištrauka iš kompaktinės
plokštelės viršelio).

Bet tai tik vienas puslapis, kurį
tenka užversti. „Exultate’’ knyga lie-
ka atversta – Kalėdų ir Velykų gies-
mės naujojoje Šv. Kazimiero parapijo-
je, kelionė į Dainų šventę Toronto
mieste ir gal dar ir ne viena kompak-
tinė plokštelė…

Giedojome ir giedosime giesmę,
kurią aukštybių angelai kartos. Te-
džiūgauja širdis garsuos paskendus,
teskamba mūsų chore – Exultate Do-
mino!

Neturėjusiems galimybės apsi-
lankyti „Exultate’’ choro šventėje ir
įsigyti kompaktinės plokštelės, siū-
lome rašyti ExultateCD@gmail.
com arba paštu: 24985 Pleasant
Trail, Richmond Heights, OH 44143,
arba skambinti tel.: 216 531 6459.
Kaina 15 dol. + 20 dol. persiuntimui
= 17 dol. Čekius rašyti „Exultate”
vardu.Cleveland choras „Exultate” .

Rima Ješmantaitė-Tessman skaito Zi-
tos Stungienės eilėraštį.

Ričardo Širvinsko nuotr.
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V. Ušackas pabr∂ñè regionû svarbâ

Vilnius, balandžio 19 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė ne-
pratęsė dviejų generalinio prokuroro
pavaduotojų įgaliojimų. Valstybės va-
dovė pasirašė dekretus, pagal ku-
riuos, pasibaigus įgaliojimams, ba-
landžio 30 d. iš pareigų atleidžiami
generalinio prokuroro pavaduotojai
Vytautas Barkauskas ir Gintaras Ja-
saitis.

Dekretus Prezidentė pasirašė va-
dovaudamasi Konstitucijos 84 straip-
sniu ir atsižvelgdama į laikinai gene-
ralinio prokuroro pareigas einančio
Raimondo Petrausko teikimą.

,,Pastarųjų metų įvykiai išryški-
no Generalinės prokuratūros veiklos
trūkumus ir verčia imtis neatidėlio-
tinų priemonių prokuratūros veiklai
tobulinti. Vadovų kaita prokuratū-
roje ir kitose teisėsaugos tarnybose
paspartins būtinas permainas, leis iš
esmės peržiūrėti prokuratūros veik-

los tikslus, darbo organizavimo prin-
cipus, ieškoti būdų, kaip tobulinti iki-
teisminių tyrimų tvarką bei kontrolę
ir atkurti visuomenės pasitikėjimą
prokuratūra”, – teigia šalies vadovė.

Artimiausiu metu šalies vadovė
teiks Seimui generalinio prokuroro
kandidatūrą. Prezidentės teigimu,
naujos Generalinės prokuratūros va-
dovybės laukia nelengvas iššūkis – at-
kurti visuomenės pasitikėjimą šia
tarnyba.

Buvusio savo vadovo Generalinė
prokuratūra neteko vasario 11 d.,
kuomet Seimas ,,palaimino” Algi-
manto Valantino atleidimą iš gene-
ralinio prokuroro pareigų. Laikinai,
iki bus paskirtas naujas generalinis
prokuroras, šias pareigas pavesta eiti
Generalinės prokuratūros Valstybi-
nio kaltinimo skyriaus vyriausiajam
prokurorui Raimondui Petrauskui.

Nauji kal∂jimai bus privat∆s

Nepratêsti dviejû generalinio
prokuroro pavaduotojû îgaliojimai

Popiežius sako vadovaujantis
,,sužeistai ir nusidèjusiai” Bažnyçiai

Lietuvoje atliekamas tyrimas dèl terorizmo

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Informacija negalintiems 
skristi dėl ugnikalnio

Lietuviams.com – Keletas nau-
dingų nuorodų mūsų skaitytojams,
dėl ugnikalnio išsiveržimo negalin-
tiems nuskristi į norimą vietą: 

Vilniaus oro uostas; 
„airBaltic” pranešimai apie skry-

džius; 
„airBaltic” naujo skrydžio užsa-

kymas arba paraiška, kad būtų grą-
žinti pinigai  neįvykus jūsų skrydžiui; 

„airBaltic” grupė „Facebook” so-
cialiniame tinkle; 

„Ryanair” informacija apie skry-
džius; 

„Star1” pranešimai apie skry-
džius; 

Lietuvos vežėjų organizacija
LINAVA, galinti sunkvežimiais par-
vežti įstrigusius keleivius; 

Keltai iš Klaipėdos į Vokietiją ir
Švediją; 

Lietuvos geležinkeliai (veža į
Varšuvą);

SAS informacija apie skrydžius;
Palangos oro uostas.

Dokumentas apie asmens
sveikatos draustumą užsienyje 

ELTA – Nuolatiniai Lietuvos gy-
ventojai, kurie socialiniu draudimu
(įskaitant sveikatos) draudžiami Eu-
ropos Sąjungos (ES), Europos eko-
nominės erdvės (EEE) valstybėse na-
rėse ar Šveicarijoje, deklaruodami pa-
jamas neprivalo prie deklaracijos pri-
dėti dokumento, įrodančio draustu-
mo faktą tose valstybėse, praneša
Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI). Anot VMI pranešimo, verti-
nant deklaracijas bus daroma prielai-
da, kad deklaracijoje pateikti gyven-
tojo užpildyti duomenys, atsižvel-
giant į ES, EEE valstybėje narėje ar
Šveicarijoje 2009 m. jo turėtą draus-
tumą, yra teisingi.

,,Vis dėlto gyventojai turėtų
prisiminti, kad VMI specialistai gali
pareikalauti E101, E102, E103, E106
ar E121 formos pažymos ar raštiško
laisvos formos patvirtinimo, išduoto
atsakingos užsienio valstybės tarny-
bos, jei kils abejonių, kad jie ten ne-
mokėjo sveikatos draudimo mokes-
čių”, – pažymima VMI pranešime. 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) –
Lietuvos prokurorų atliekamas tyri-
mas dėl galimo rengimosi įvykdyti te-
roro išpuolius nesusijęs su praėjusį
mėnesį įvykdytais sprogdinimais
Maskvos metro, pranešė Generalinė
prokuratūra. 

Šis pareiškimas paskelbtas praė-
jus dviems dienoms, kai dienraštis
,,Lietuvos rytas” pranešė, jog teroro
išpuolių Maskvos metro išvakarėse
Vilniaus oro uoste sulaikyta dvide-
šimtmetė klaipėdietė Eglė. 

Pranešime spaudai Generalinės
prokuratūros Organizuotų nusikal-
timų ir korupcijos tyrimo departa-
mento vyriausiasis prokuroras Algi-
mantas Kliunka pareiškė patvirtinąs,
kad ,,Generalinės prokuratūros ir
Valstybės saugumo departamento pa-
reigūnai dar nuo 2009 m. rugpjūčio
mėnesio atlieka ikiteisminį tyrimą
byloje dėl galimo rengimosi kurti
bendrininkų grupę teroro veiksmams
atlikti”. 

Pasak prokuroro, ikiteisminis ty-
rimas dar nebaigtas, jį tikimasi baigti
vasarą. ,,Užtikrinant tyrimo sėkmę ir
nekaltumo prezumpciją, ikiteisminio
tyrimo duomenys nebus skelbiami ir
komentuojami. Taip pat pažymime,

kad ‘Lietuvos ryto’ straipsnyje pasi-
rodžiusi informacija dėl galimo ren-
gimosi padaryti nusikaltimą aplin-
kybių ir galimų iš tikrųjų nepadaryto
nusikaltimo padarymo vietos ir laiko,
asmenų sulaikymo vietos ir laiko,
Lietuvos teisėsaugos tarnybų veiks-
mų atliekant tyrimą neatitinka tikro-
vės”, – pareiškė A. Kliunka.

Prokuroras spaudos konferenci-
joje nekomentavo, nei kiek yra suim-
ta įtariamųjų, nei kokiais pagrindais
buvo rengiamasi kurti teroristinę
grupuotę. Jis patvirtino, kad atlie-
kant tyrimą bendraujama su kitomis
valstybėmis, tačiau neįvardijo, su ko-
kiomis. 

,,Nevardinsime konkrečių aplin-
kybių, teroro išpuoliai yra kuriami
bei vykdomi ir religiniais, ir naciona-
liniais, ir politiniais pagrindais. Tyri-
mą pradėjo, informaciją surinko Lietu-
vos pareigūnai”, – sakė A. Kliunka, pa-
žymėjęs, kad tai yra tikriausiai pirmas
toks ikiteisminis tyrimas Lietuvoje. 

Per sprogimus Maskvos metro
kovo 29 d. 40 žmonių žuvo, dar 143
keleiviai buvo sužeisti. Rusijos teisė-
saugininkai tvirtina nustatę, kad
šiuos sprogimus surengė čečėnų tau-
tybės mirtininkės.

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) atstovas Af-
ganistane Vygaudas Ušackas pabrė-
žė, jog neskiriant pakankamai dėme-
sio atskiriems šalies regionams, bus
sunku pasiekti pažangos įtvirtinant
saugumą Afganistane. 

Tokį požiūrį V. Ušackas išsakė
Kabule vykusiame susitikime su Af-
ganistano užsienio reikalų ministru
Zalmai Rassoul. Pasak ES misijos Af-
ganistane pranešimo, V. Ušackas iš-
reiškė paramą regioniniam bendra-
darbiavimui prekybos ir tranzito sri-
tyse. 

Susitikime taip pat buvo kalba-
ma apie šaliai svarbius renginius: ar-

timiausiais mėnesiais planuojamą su-
rengti Afganistano regionų genčių
vyresniųjų ir vadų tarybą, birželio
pradžioje vyksiančius ES-Afganista-
no ministrų pasitarimus, liepą pla-
nuojamą Kabulo konferenciją ir rug-
sėjį vyksiančius Afganistano parla-
mento rinkimus. V. Ušackas teigia-
mai įvertino naujo Afganistano nepri-
klausomos rinkimų komisijos pirmi-
ninko ir dviejų tarptautinių Rinkimų
skundų komisijos narių paskyrimą. 

Oficialiai dabartines pareigas,
sujungusias dvi pareigas – ES specia-
laus atstovo ir misijos vadovo – buvęs
Lietuvos užsienio reikalų ministras V.
Ušackas pradėjo eiti balandžio 1 d.

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS) –
Mažiausiai keturi tardymo izoliato-
riai-kalėjimai Lietuvoje iki 2015–
2017 metų iškils kaip pusiau arba vi-
siškai privatūs, sako teisingumo mi-
nistras Remigijus Šimašius.

Nuspręsta, kad pirmoji tokia įs-
taiga iškils šalia Šiaulių uždaryto są-
vartyno – suformuotas valstybei pri-
klausantis sklypas, todėl liko tik pa-
skelbti konkursą. Valdžia tikisi, kad
kalėjimus pastatys privatūs inves-
tuotojai, pastatus prižiūrės privatūs
komunalininkai, o nusikaltėlius sau-
gos privati saugos bendrovė. 

Pasak teisingumo ministro, ne-
trukus bus skelbiamas žemės sklypų,
kuriuose stovės ir kiti kalėjimai, įsi-
gijimo konkursas. Privatūs kalėjimai
kils ne tik šalia Šiaulių, bet ir prie
Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio. 

Apskaičiuota, kad naujų kalėji-
mų statyba ir įrengimas kainuotų
apie 320 mln. litų. ,,Valstybė neturi
galimybių skolintis naujų kalėjimų
statybai. Tad jie turėtų būti statomi

visiškai arba iš dalies už privačių in-
vestuotojų pinigus”, – teigė R. Šima-
šius. Dalį išlaidų ketinama padengti
pardavus senuosius kalėjimus ir
jiems priklausančius sklypus. Už Ma-
rijampolės, Panevėžio pataisos na-
mus, Lukiškių kompleksą ir Šiaulių
tardymo izoliatorių tikimasi gauti
apie 300 mln. litų. 

Svarbu ñinoti

Vatikanas, balandžio 20 d. (AFP
/BNS) – Popiežius Benediktas XVI
pripažino pasaulio kardinolams, kad
vadovauja ,,sužeistai ir nusidėjusiai”
Katalikų Bažnyčiai, minėdamas savo
pontifikato, kurį pastaruoju metu ap-
temdė skandalai dėl kunigų pedofili-
jos, penktąsias metines. 

Per susitikimą su maždaug 60
kardinolų Vatikano apaštališkuo-
siuose rūmuose pontifikas ,,priminė
Bažnyčios nuodėmes”, vadindamas ją
,,sužeista ir nusidėjusia”, rašo Vati-
kano dienraštis ,,L’Osservatore Ro-
mano”. Dienraštis citavo Šventąjį Tė-
vą, kuris sakė ,,labai aiškiai jaučian-
tis, kad nėra vienišas” ir kad ,,jį pa-
laiko visa Kardinolų kolegija, kuri
kartu su juo išgyvena gyvenimo iš-
bandymus ir teikia paguodą”.

Vatikano atstovas spaudai Fede-
rico Lombardi gynė kritikuojamą po-
piežių, sakydamas Vatikano radijui,
kad uždaviniai, kuriuos Benediktas
XVI nustatė po savo išrinkimo, ,,vyk-
domi nusekliai ir ryžtingai”, nors
esama ,,įtampos” ir ,,kliūčių”. 

Kaltinimų banga, sudrebinusi
Katalikų Bažnyčią Europoje ir abie-
juose Amerikos žemynuose, taip pat

nulėmė sekmadienį įvykusį jaudi-
nantį pontifiko susitikimą Maltoje su
nukentėjusiais nuo dvasininkų vyk-
dyto seksualinio išnaudojimo asme-
nimis. Ši Viduržemio jūros sala tapo
dar viena šalimi, įtraukta į pastarąjį
kunigų pedofilijos skandalą. Susiti-
kęs su asmenimis, kurie vaikystėje
buvo seksualiai išnaudojami kunigų,
Benediktas XVI sakė jaučiantis ,,gėdą
ir sielvartą” dėl tokių neleistinų
įvykių. Anksčiau Katalikų Bažnyčios
vadovas buvo susitikęs su nukentėju-
siais per 2008 m. vykusius apsilanky-
mus Australijoje ir Jungtinėse Vals-
tijose. 

Šventojo Tėvo pontifikato penk-
tosios metinės buvo minimos be di-
delių iškilmių. Per vieną dvasinių pa-
reigūnų susitikimą Jeruzalėje Dievo
Motinos popiežiškojo instituto vado-
vas Juan Solana sakė, kad ,,šiemet
Šventasis Tėvas ir jo Bažnyčia yra
puolami”. Vatikanas ir įtakingi vys-
kupai vieningai gina popiežių, tačiau
patiria vis didesnį spaudimą dėl kal-
tinimų, jog Vatikano hierarchai, tarp
jų pats pontifikas, prisidėjo prie nusi-
kaltusių kunigų dangstymo.

Andriaus Vaitkevičiaus nuotr. 
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BRIUSELIS
Tris Tailando žvejų škunas, ku-

riose yra 77 žmonės, pagrobė piratai
už maždaug 1,200 jūrmylių į rytus
nuo Somalio pakrantės, pranešė ES
pasipriešinimo jūrų piratavimui So-
malio pakrantėje misija ,,Atalanta”.
,,Tai labiausiai nutolęs į rytus už-
puolimas, kurį iki šiol užregistravo
‘Atalanta’”,  – pažymima išplatinta-
me pareiškime. 

VARŠUVA
Lenkijos prezidento pareigas

einantis Seimo pirmininkas Bronis-
law Komorowski laimėtų rinkimus į
šalies vadovo pareigas, kurie bus
surengti birželį dėl ankstesnio prezi-
dento Lech Kaczynski žūties per lėk-
tuvo avariją. B. Komorowski antra-
me rinkimų rate gali tikėtis surinkti
55 proc. balsų, jeigu susigrumtų su
velionio prezidento broliu dvyniu
Jaroslaw Kaczynski, rodo viešosios
nuomonės tyrimų agentūros ,,TNS
OBP” atliktos apklausos rezultatai.

MINSKAS
Nuverstasis Kirgizijos preziden-

tas Kurmanbek Bakijev rado prieg-
lobstį Baltarusijoje, praneša agen-
tūra AP. Šios šalies vadovas Alek-
sandr Lukašenka pareiškė, kad K.
Bakijev iš Kazachstano atvyko į
Minską. K. Bakijev paliko Kazachs-
taną nežinoma kryptimi. Pereina-
mojo laikotarpio Kirgizijos Vyriau-
sybė tada įspėjo jį negrįžti į gimtąją
šalį. Tokiu atveju buvęs prezidentas
būtų suimtas, sakė kabineto narys
Edil Baisalow.

* * *
Baltarusijai būtina atsikratyti

priklausomybės nuo Rusijos bei jos
diktato, pareiškė Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka, Mins-
ke skaitydamas metinį pranešimą
tautiečiams ir parlamentui. Prezi-
dentas pabrėžė, kad „darome viską,
kad suverenitetas būtų išsaugotas”.

MASKVA
Rusijos neramioje Dagestano

Respublikoje nežinomiems užpuoli-

kams apšaudžius kelių milicijos auto-
mobilį, žuvo du milicijos pareigūnai.
Rusijos valdžia mėgina nuslopinti
musulmonų sukilimą neramiame
Šiaurės Kaukazo regione, kuriam
priklauso Dagestanas, Ingušija bei
Čečėnija ir kur pastarosiomis die-
nomis vėl smarkiai išaugo smurto
mastas.

BEIJING 
Kinijos šiaurės vakaruose įvyku-

sio smarkaus žemės drebėjimo aukų
skaičius padidėjo iki 2,039. Dar 195
žmonės laikomi dingusiais po pra-
ėjusį trečiadienį Činghajaus provinci-
ją sukrėtusio drebėjimo, nurodė
agentūra ,,Xinhua”. Atokiame kal-
nuotame Jušu regione įvykusio dre-
bėjimo stiprumas siekė 6,9 balo pagal
momentinės magnitudės skalę. 

BAGDADAS
Du svarbūs tarptautinio tero-

ristų tinklo ,,al Qaeda” vadai buvo
nukauti Irake per bendrą JAV ir vie-
tos karių reidą į šiaurę nuo Bagdado.
JAV kariškiai ir vadovai pranešė apie
savaitgalio operaciją, kuri tapo skau-
džiu smūgiu Osama bin Laden va-
dovaujamai organizacijai. 

CARACAS
Venesuelos sostinėje Caracas

surengta didžiulė šventė, šaliai mi-
nint 200-ąsias nepriklausomybės
metines, pranešė BBC. Sostinėje vy-
ko didžiulės eitynės, kuriose dalyva-
vo ne tik kariuomenė, bet ir įvairios
Venesuelos bendruomenės grupės.
Šventėje kartu su Venesuelos prezi-
dentuHugo Chavez taip pat dalyvavo
Kubos vadovas Raul Castro ir Boli-
vijos prezidentas Evo Morales.

HAVANA
Garsus Katalikų Bažnyčios Ku-

boje kardinolas tvirtina, kad šalis
išgyvena vieną didžiausių krizių per
visą šių laikų istoriją ir jos žmonės
reikalauja, kad anksčiau ar vėliau
įvyktų politinės bei ekonominės per-
mainos. Jaime Ortega, aukščiausias
Katalikų Bažnyčios dvasininkas salo-
je, taip pat paragino Kubą ir JAV iš
naujo pradėti prasmingą dialogą dėl
santykių normalizavimo. 

AZIJA

Skrydžiû atnaujinimâ Europoje
lydi džiaugsmo šùksniai

Paryžius, balandžio 20 d. (AP/
BNS) – Plojimai ir džiaugsmingi
šūksniai aidėjo nuo Azijos ir New
York iki Paryžiaus, kai palaipsniui
buvo atnaujinti lėktuvų skrydžiai,
kurie penkias dienas buvo sustabdyti
dėl vulkaninių pelenų debesies, lėtai
slenkančio virš Europos. 

Balandžio 20 d. buvo leista pa-
kilti tik nedaugeliui lėktuvų, didžioji
dalis Didžiosios Britanijos oro erdvės
tebebuvo uždaryta. Viena tarptau-
tinė pilotų organizacija perspėjo, kad
pelenai tebekelia pavojų, o meteo-
rologai praneša, kad Islandijos ugni-
kalnis dar nenurimo, todėl tikėtina,
jog skrydžiai tebebus trikdomi. Ta-
čiau daugelis didžiųjų oro uostų,
kurie pastaruoju metu buvo tapę
nusivylimo, pykčio ir nemigos židi-
niais, balandžio 20 d. pažymėjo bend-
ru palengvėjimo atodūsiu. 

Optimizmą dėl atnaujintų skry-
džių prislopino balandžio 20 d.
paskelbtas britų Nacionalinės oro
transporto tarnybos (NATS) praneši-
mas, kuriame sakoma, kad ,,ugnikal-
nio išsiveržimas Islandijoje sustiprė-

jo, o naujas pelenų debesis slenka į
pietus ir rytus, Jungtinės Karalystės
link”. 

Europos civilinės aviacijos pra-
monė, kurios patirti nuostoliai vei-
kiausiai viršys milijardą dolerių, kri-
tikavo vyriausybes dėl nepakankamų
pastangų spręsti šią krizę, kai buvo
atšaukti tūkstančiai skrydžių į Senąjį
žemyną ir iš jo. 

Tačiau tarptautinė lakūnų fede-
racija pareiškė, kad skrydžius Euro-
poje bus įmanoma atnaujinti tik tuo
atveju, jeigu pilotai bus įpareigoti
priimti galutinius sprendimus, tačiau
jie privalo pagrįsti saugumo reikala-
vimais, o ne verslo logika. 

Londone įsikūrusios lakūnų or-
ganizacijos atstovas Gideon Ewers
sakė, jog istoriniai duomenys rodo,
kad vulkaniniai pelenai gali kelti
labai rimtą pavojų skrydžių saugu-
mui. Pelenai ir dulkės gali paveikti
lėktuvus daugeliu būdų: sustabdyti
variklius, užkimšdami ir degalų
purkštukus degimo kamerose, taip
pat užkimšdami greičio matavimo
vamzdelius. 

Maskva, balandžio 20 d. (BNS) –
Rusijos Valstybės Dūmoje metinį
pranešimą perskaitęs ir Vyriausybės
2009 metų darbų ataskaitą pristatęs
Rusijos ministras pirmininkas Vladi-
mir Putin po gerų pirmojo šių metų
ketvirčio makroekonominių duo-
menų paskelbimo pareiškė, kad re-
cesija šalyje baigėsi, tačiau krizė dar
neįveikta, ir Vyriausybė turi vykdyti
atsakingą finansų-ekonomikos poli-
tiką.

,,Oficialūs šių metų ekonomikos
augimo spėjimai 3,1 proc., tačiau yra
didelė tikimybė, kad prieaugis bus
didesnis, – sakė V. Putin. – Išanks-
tiniai pirmojo šių metų ketvirčio
duomenys skatina optimizmą.”

,,Susidarė labai geros sąlygos
tolesniam judėjimui į priekį, tačiau

tai nereiškia, kad krizė baigėsi”, –
sakė V. Putin.

Rusijos ekonomiką palaiko už-
sienio prekybos perteklius, didelės
atsargos, nedidelė valstybės skola ir
maža infliacija. Šiuo metu oficialiai
numatoma, kad šiais metais metinė
infliacija Rusijoje sieks 6,5–7,5 proc.
Tuo tarpu remiantis Rusijos centri-
nio banko duomenimis, metinė inflia-
cija jau sulėtėjo iki 6,3 proc. balan-
džio vidury, lyginant su 6,5 proc. kovo
pabaigoje.

Rusijos premjeras pabrėžė, kad
šaliai būtina ,,atsakinga” finansų-
ekonomikos politika, kad nereikėtų
kreiptis į tarptautines finansų orga-
nizacijas ,,su ištiesta ranka”.

Rusijos ministras pirmininkas
taip pat pažadėjo, kad iki 2015 m.
vidutinė gyvenimo trukmė šalyje
turėtų padidėti iki 71 metų. Premjero
teigimu, tam skirta demografijos
programa. Pristatydamas 2009 m. vy-
riausybės ataskaitą V. Putin teigė,
kad gyvenimo trukmę turėtų pail-
ginti demografijos programa. 

Rusijos vyriausybės vadovas taip
pat sakė, kad dabar sėkmingai bai-
giamas pirmasis demografinės prog-
ramos įgyvendinimo etapas. Antruo-
ju etapu, kuris bus vykdomas iki
2015 m., V. Putin ketina pasiekti
nuolatinio gyventojų skaičiaus didė-
jimo. Jis priminė, kad 2010 m. spalį
bus vykdomas Rusijos gyventojų su-
rašymas.

V. Putin: Rusijoje baigèsi recesija

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

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

RUSIJA

KARIBŲ SALOS

PIETŲ AMERIKA

Europos civilinės aviacijos pramonės patirti nuostoliai veikiausiai viršys mili-
jardą dolerių.                                                                 SCANPIX nuotr.

,,Susidarė labai geros sąlygos toles-
niam judėjimui į priekį, tačiau tai
nereiškia, kad krizė baigėsi”, – sakė
V. Putin.                   SCANPIX nuotr.
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LEGENDINIS HAITI VIEŠBUTIS
„Grand Hotel Oloffson”: kur aferistai gėrė punšą su diplomatais, rašytojais, kontrabandininkais ir pirkliais

R. JOHN RAPŠYS

Keliaudamas po pasaulį, visuo-
met stengdavausi apsistoti viešbu-
čiuose su charakteriu.

Tai būdavo be išimties seniau
statyti, dažniausiai mažesni viešbu-
čiai, kurie skyrėsi nuo Hiltonų, She-
ratonų ir kitų megaviešbučių ne tik
savo išorine ir vidine išvaizda, bet ir
išskirtine atmosfera. O ta atmosfera
dvelkė egzotiškumu, kuris žadėjo
avantiūrą, romantiką ir intrigą, su
neapčiuopiamo pavojaus priemaiša.

Toks viešbutis buvo „Grand Ho-
tel Oloffson” Haiti sostinėje Port-au-
Prince. Nebuvo jis jau toks „grand”,
nes kiti viešbučiai turėjo daug dau-
giau kambarių, didesnes virtuves ir
net po tris baseinus. Bet „Hotel
Oloffson” pritraukdavo lojalių svečių,
kurie ir negalvodavo kitur apsistoti.
Todėl viešbučio 64 kambariai, įvai-
raus dydžio ir su skirtingu apstaty-
mu, būdavo greit išgraibomi. Užsisa-
kant net 6 mėnesius iš anksto, dažnai
jau būdavo per vėlu.

Kiekvieną kartą lankantis Port-
au-Prince, kad ir apsistojęs kitame
viešbutyje, niekada nepraleisdavau
progos pasukti „Hotel Oloffson” link:
ar tai pietums, ar vakarienei, ar tik
šiaip garsaus „Cesar’s rum punch”
išgerti. Tas kokteilis buvo pavadintas
vyriausio bartenderio vardu. Pats
bartenderis atrodė senesnis už pro-
tėvių girią ir jau tada, 1979 metais,
buvo už baro beveik 45 metus
išdirbęs.

Be to, visuomet būdavo įdomu
pamatyti naujai atvykusius į šį tro-
pikų užkampį. Visi, žinoma, negalėjo
apsistoti viešbutyje, bet visi anksčiau
ar vėliau į  „Hotel Oloffson” užeida-
vo. Niekad nežinojai, ką kada sutiksi.

Lyg pilaitė džiunglėse

„Hotel Oloffson” buvo apie 5 mi-
nutes su taksi nuo miesto centro.
Privažiavus sunku tikėti akims: ant
lėtai į kalną kylančios gatvės matai
trijų aukštų baltą pastatą palmių,
duonmedžių ir geltonžiedžių ala-
mandų pavėsyje. Atrodo lyg kokia
pilaitė iš Brolių Grimų pasakos.
Visur verandos, balkonai ir bokšteliai
su įmantriai išpjaustytoms baliustra-
domis. Taip ir lauki raganos pasiro-
dant tarpduryje ar šikšnosparnių
būrio neriant iš po stogo.

Iš abiejų šonų laiptai, apsiraizgę
violetinėmis būganvilijomis ir raudo-
nais hibiskais, zigzagu veda į plačią
verandą. Už jos – registratūra, su-
siliejanti su kokteilių salonu ir valgo-
muoju. Viename šone – iš raudonme-
džio padarytas, kaip ir pats pastatas,
jaukus baras. Kitame šone – eilės
knygų lentynų. Trečiame – senas
pianinas. Toliau – koridoriai ir laip-
tai į atskirus kambarius.

Lubose – tingūs vėsintuvai

Sienos išpuoštos vietinių daili-
ninkų paveikslais, kolenkoro audi-
niais ir įrėmintomis senomis nuo-
traukomis. Svečiai lūkuriuodavo iš
lijanų pintose sofose, foteliuose ir
kėdėse su „išskėstos povo uodegos”
atramomis. Storos, perkimštos pagal-
vės su dekoruotais kartūno užvalka-
lais draikėsi šen ir ten. Lubose tingiai
sukosi didžiuliai ketursparniai vėsin-
tuvai.

Kieme buvo ne per didelis basei-
nas, apsuptas papajų, papartmedžių
(jacaranda) ir palmių.  Tarp jų sken-
do  rožiniai oleandrai, balti jazminai,
oranžiniai kordia (cordia) žiedai ir

įvairiaspalvės orchidėjos. Už jų sly-
pėjo nameliai, pritaikyti dviems, ypač
įsimylėjusiems.

Šiame svetingame tropikų vieš-
butyje vienu ar kitu laiku yra vie-
šėjusi visa litanija žymių žmonių.
Hollywood atsiuntė Marlon Brando,
Richard Burton, William Holden, Ali
McGraw, John Gielgud, Hal Hol-
brook ir Anne Bancroft.

Neatsiliko ir literatai. Čia romo
punšą gėrė Noel Coward, Truman
Capote, Irving Stone, Lillian Hell-
man ir Harold Pinter su savo meile
Lady Antonia Fraser. O James Jones
(„From Here to Eternity”) net savo
vestuves čia turėjo.

Sutinku Tennessee Williams

Kartą žiūriu – sėdi ūsuotas Ten-
nessee Williams, lyg įsižiūrėjęs į
juodą-žalią drugelį ant nukarusio
helikonijos žiedo. Kiek palaukęs pri-
sistačiau, sakydamas, kad aš su jo
sūnėnu Bob buvau JAV karo laivyno
radarų mokykloje, Key West, Florida.

„Ar atsimenat, kaip Jūs vieną
1959 metų savaitgalį mums savo vilą
buvot užleidęs?, – paklausiau. Taip,
jis prisiminė. „Jūs šeškai visą mano
šnapsą išgėrėt”, – jis linksmai tarė.
„Taip, – sakau, – bet mes klausėm Jū-
sų įsakymo: baliavokit, tik vilos ne-
nugriaukit.”

Paprašė atsisėsti. Užsakė punšo,
pradėjom šnekučiuotis apie jo sūnė-
ną, bet daugiausiai apie Haitį. Pa-
keisdamas temą, pasakiau, kad iš jo
veikalų man labiausiai patiko „A
Street-car Named  Desire” ir „Night
of the Iguana”. Bet kai pridėjau, kad
man didelė garbė kalbėtis su žymiau-
siu Amerikos dramaturgu, jis atsi-
lošė, iškėlė abi rankas ir juokdamasis
mane sustabdė: „Ho, there! I think I
hear the rum talking”. Bet aš nenu-
sileidau. Romas už mane gal šneka po
kokių aštuonių gėrimų, o mes tik tris
turėjom, jam priminiau.

Viešbutyje taip pat dažnai viešė-
davo žurnalistai. Iš žymesnių: Bar-
bara Walters, David Brinkley ir Rex
Reed. Vieną vakarą atsilankė „60 Mi-
nutes” TV programos vyriausias re-
porteris Mike Wallace su savo žmona
Lorraine. Aš jį buvau anksčiau tą die-
ną sutikęs jo viešbutyje „Villa
Creole”, kuris stovėjo šalia mano
viešbučio „El Rancho” ant kalno
esančiame Petionville priemiestyje.
„Mes vėl susitinkam” – aš jam sakau.
„Būti Port-au-Prince ir čia neužeiti,
būtų tikra gėda” – šypsodamas atsa-
kė jis man.

Romanas ir filmas apie 
Oloffson

Bet gal daugiausiai „Hotel Oloff-
son” išgarsino, kad ir netiesiogiai,
britų autorius Graham Greene. Jis
parašė romaną „The Comedians”,
kuriame šis viešbutis ryškiai figūra-
vo. 1967 metais buvo išleistas to pa-
ties pavadinimo filmas su Hollywood
tūzais ir Elizabeth Taylor, Richard
Burton,  Alec Guinness ir Peter Usti-
nov. Filmas, kaip ir romanas, labai
kritiškai atsiliepė apie kraugerišką
Francois „Papa Doc” diktatūrą, todėl
filmuoti teko Vakarų Afrikos valsty-
bėlėje Dahomey (dabar Benin).

Vietovė ir pats viešbutis buvo
taip gerai parinkti, jog, manytum,
kad čia tikrai Port-au-Prince filmuo-
ta. Bet pačiam  Graham  Greene po to
buvo uždrausta į Haitį koją įkelti.

Aubelin Jolicoeur

Vienas iš personažų „The Come-
dians” romane ir filme yra mulatas
Petit Pierre, žurnalistas, visus pažįs-
tantis elegantiškas džentelmenas.
Tikrumoje jo vardas buvo Aubelin
Jolicoeur. Neaukšto ūgio, smulkaus
sudėjimo, jis nuolatos dėvėdavo švie-
sią eilutę, nepaisant stulbinančių
karščių ir drėgmės. Atlapą visuomet
puošdavo kokia nors gėlytė. Iš rankų
beveik niekad nepaleisdavo lazdelės
su sidabrine galvute.

Aubelin, kaip jį visi vadino, vedė
skiltį laikraštyje anglų kalba „News
of Haiti”. Ten jis aprašydavo į Haitį
atvykusius žymesnius svečius, bet
liaupsino ir paprastus turistus: „Va-
kar Haiti buvo didelė privilegija su-
tikti garbingus svečius (...), kurių
meilė Haiti kultūrai yra plačiai žino-
ma...”

Visur dalyvauja, viską žino

Aubelin prisistatydavo visur ir vi-
sada: oro uoste, naktiniuose klubuo-
se, baliuose, vestuvėse, meno galeri-
jose, viešbučiuose, paradų tribūnose,
kazino salėse, folkloro renginiuose,
net ir laidotuvėse. Iš ten jis prisirink-
davo įvairių įdomybių savo skilčiai.

Nors Aubelin dūzgė po visą mies-
tą, jo mėgiamiaiusia vieta, galima
sakyti, štabas, buvo „Hotel Olof-
fson”. Čia jis užeidavo kelis kartus į
dieną. Stebėjau: moteris visuomet
pasveikindavo kaukštelėdamas kul-
niukais, linktelėdamas ir pabučiuo-
damas ranką. Ir dar pridurdavo kom-
plimentų: „Ah! Kam reikia žvaigž-
džių ir mėnesienos, kuomet mes
turim Jus, miela panele, savo tarpe”.

Gal kas sakytų, kad Aubelin bu-
vo per daug lipšnus. Bet ne, jam tas
tiko, jam tas buvo natūralu. Jis mėgo
aukštas, blondines, vieną iš kurių (ka-
nadietę) buvo vedęs ir susilaukęs sū-
nelio. Deja, jie gan greitai išsiskyrė.
Vedęs ar ne, Aubelin dažnai buvo ma-
tomas dviejų aukštų moterų draugi-
joje naktiniuose klubuose ar prie
viešbučių baseinų suruoštų vaišių.

Visai netoli nuo „Hotel Oloff-
son”, Aubelin prilaikė meno galeriją,
kurią pavadino savo buvusios žmonos
vardu – „Claire’s Gallery”. Ten buvo
platus pasirinkimas kokybiškų Haiti
tapytojų drobių ir kitų kūrinių. Dau-
gelio pažinčių dėka biznis gerai ėjosi.

Bus daugiau.,,Grand Hotel Oloffson”.

Aubelin Jolicoeur sulenkiamos viziti-
nės kortelės viršus.
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• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia kor-
ta, kalba angliškai, vairuoja. Tel.:
312-593-5903.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-

ruoja, minimali anglų kalba. Tel.:
630-552-4169.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar  su grįžimu na-
mo. Gali išleisti atostogų. Tel.: 708-
833-0417.

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

Po dolerį už puslapį. Paprašė
bent septynių šimtų. Liko nesupras-
tas, derybos nutrūko. 

Ar nepadarė klaidos, dar sunku
pasakyti. Bandys tęsti susirašinėjimą
su Tremties redaktoriumi Simu
Miglinu. Jis ne tik pradėjo leisti kny-
gas, bet ir tapo neseniai įsteigtos
Lietuvių tautinės bendruomenės lei-
dyklos prižiūrėtoju. Taip, romaną
išleistų, tačiau žinia dėl honoraro dar
prastesnė – mokėtų... knygomis. „Bet
kur aš tas knygas dėsiu?” – nusi-
minęs rašytojas.

Be to, iš patirties žino: kol kny-
gos nelaikai rankose, nesi garantuo-
tas, ar ji iš viso išvys pasaulį. Viltys
vis dėlto didelės, S. Miglinas ganėti-
nai konkretus – pasižada, sulaukęs
rankraščio, jį knyga paversti per 4-6
savaites.

Nors honoraro reikalai taip ir
įstrigo, rugpjūčio dvidešimt ketvir-
tąją V. Alantas išsiuntė Pragaro poš-
vaisčių rankraštį į Vokietiją. Iki galo
nežinodamas, kas romaną išleis –
Tremtis ar naujoji – Lietuvių tau-
tinės bendruomenės – leidykla.

Išsiuntęs susimąstė: knygą su
pertraukomis rašė 1944–1951 metais.
Pradėjo dar Lietuvoje, o kaip reikiant
įsibėgėjo Vokietijoje – Kircheime u.
Teck ir Dornstadte. Perrašė ne ma-
žiau kaip penkis kartus. Tačiau ir
šiandien, išsiuntus rankraštį, neatro-
do, kad tai iki galo išbaigtas, tobulas
kūrinys. Gal paskubėjo su leidyba? O
gal paprasčiausiai kaltas jo požiūris į
kūrybą, kuris persekioja jau nemažai
metų? Jam visada taip. Kai tik reikia
atsisveikinti su rankraščiu, pradeda
atrodyti, jog dar jį reikia tobulinti.

„Kai kada pagalvoju, kad knygą
galėtum rašyti visą gyvenimą ir nu-
mirtum ja nepatenkintas. Tokia yra
rašytojo dalia”, – regis, toks V. Alanto
pastebėjimas užrašytas ne pirmą
sykį.

*
Dar vienam dramos veikalui

lemta išvysti sceną – komediją Ra-
gučio šaltinėlis ruošiasi suvaidinti
naujas entuziastų būrelis, vadovauja-
mas aktoriaus J. Pusdešrio. Kol kas
dar neaišku nei kaip jie vadinsis, nei
kam priklausys – tikriausiai Lietuvos
radijo klubui, nors labai gali būti, kad
veiks savarankiškai. Žinoma, V.
Alantas patenkintas, kad savo kelią
jie pradeda jo kūriniu. Tą komediją
pradėjo rašyti, berods, 1948 metais
dar Vokietijoje, o baigė jau čia, Det-
roite.

*
Įvykis, kurio neužmirši. Šian-

dien, 1951 m. rugpjūčio 28 d., Alantų
šeima persikraustė į savo namus –
nedidelę, ramią, medžiais apaugusią
gatvę didžiausio ir gražiausio Det-
roito parko – Palmer – kaimynystėje.
III E. Parkhurst – toks naujasis ad-
resas.

Nors namas neapgyventas, ta-
čiau jau iš pirmo žvilgsnio aišku, kad
dar nemažai ką reikės tvarkyti, dai-
linti, taisyti. Sukurti savo aplinką.
Teks pirkti ir nemažai baldų. Darbo
kambariui numatyta patalpa kol kas
visai tuščia. Knygoms kurį laiką teks
pagulėti pasieniuose neišpakuotoms.
Tačiau V. Alanto tai nejaudina. Sava
pastogė virš galvos – štai kas svar-
biausia. 

*
Štai ir atsitiko, ko bijojo labiau-

siai: rugsėjo ketvirtąją pranešė, jog
atleidžia iš darbo. Kad taip gali atsi-
tikti, tokia nuojauta jau senokai
nedavė ramybės. Su ja keldavo ir gul-
davo, nes žinojo, kad Fordo fabrikai
mažina gamybą. Tokia dalia ištiko ir
dar ištiks ne vieną šimtą darbininkų.
Visa viltis, kad taip daroma dėl pa-
sirengimo karinei gamybai, taigi po
kurio laiko vėl gali pakviesti atgal. 

O kol kas teks tenkintis nedarbo
kompensacija, kurią tikriausiai gaus.
Tačiau ji mažesnė nei pusė gauto fab-
rike atlyginimo. Kai žinai, kad slegia
didžiulė skola už pirktą namą, darosi
neramu. Visa laimė, kad skolininkai
nespaudžia. Po penkiasdešimt penkis
dolerius per mėnesį, kuriuos būtina
mokėti už namą, kaip nors sukrapš-
tys.

*
Kuo plunksna aštresnė, tuo

didesnė tikimybė, kad tave „paste-
bės” tie, kuriuos vienaip ar kitaip
palietei. V. Alantas jau spėjo įsitikinti,
kad Dirvoje skelbiama jo straipsnių
serija, pavadinta „Šimtanuošimtinis
lietuvis Jonas Pakrantis Amerikoje”,
ne tik populiari, bet ir vienam ar
kitam tautiečiui suteikianti peno jį
išplūsti. Raminasi, kad pastarųjų
atvejų ne tiek daug, ir jie ne tokie jau
aštrūs.

O štai spalio dvidešimt pirmąją,
sekmadienį pirmą sykį buvo paminė-
tas iš ambono. Šv. Antano parapijos
klebonui Ignatijui Boreišiui labai
nepatiko kelios kritinės mintys, iš-
dėstytos straipsnyje „Algis eina į šeš-
tadienio mokyklą”. Taip, taip, iš tos
pačios populiariosios serijos. Parašė
jį, nes jam pasirodė, jog nėra gerai,
kad lietuvių parapijos mokykloje prie
šv. Antano bažnyčios nieko nėra lie-
tuviška, nors ir bažnyčia, ir mokykla
pastatytos tautiečių lėšomis. Klasės
sienas puošia šūkiai, jog reikia būti
geru kataliku, o apie lietuvybę – jo-
kios užuominos.

Savo pamoksle klebonas viską
supainiojo, iškreipė mintį. Pamaldų
dalyviai išgirdo šūkį „Kryžius buvo ir
pasiliks!”, tarsi rašytojas jį būtų siū-
lęs išmesti iš mokyklos. Kita vertus,
gal niekas ir nebūtų iki galo suvokęs
apie ką eina kalba, jei pamokslo
pabaigoje nebūtų pridėta: „Skaityki-
te Alanto straipsnį Dirvoje”.

Žinoma, susijaudino rašytojas.
Ne vienas pamaldose dalyvavęs tau-
tietis pasipiktino, išgirdęs tokį pa-
mokslą. Kai kas, net nesulaukęs jo
pabaigos, išėjo iš bažnyčios. 

Kas beliko – rašyti atsakymą.
Taip Dirvoje atsirado naujas straips-
nis „Vyskupas V. Brizgys atsako
kunigui Boreišiui”. Mat, visai nese-
niai Aidai buvo įdėję vyskupo straips-
nį „Tautinių kultūros vertybių vieta
savose bažnyčiose”. Vincentas Briz-
gys, pasiremdamas kanonais, išaiški-
no, kad bažnyčiose gali labai plačiai
reikštis tautos papročiai, menas, ar-
chitektūra. Tuo pačiu vyskupas pa-
kvietė užatlantėje gyvenančius tau-
tiečius pasinaudoti Bažnyčios teikia-
ma privilegija ir savo šventovėse der-
amą vietą skirti lietuviškai kalbai. 

Atrodo, kad klebonas – iš tų,
kurie nelinkę atleisti nuodėmės, jei ji
liečia jį patį.               Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 13

Atkelta iš 3 psl.
Bėda ta, kad superpatriotai ne-

turi atsakymų į Lietuvos problemas.
Ksenofobiškas šūkis „Lietuva lietu-
viams” gal kutena kai kurių širdis,
bet seniai nebuvo ir ateityje nebus
Lietuvos be tautinių mažumų. Ga-
lima kietai laikytis ir netenkinti vie-
tos lenkų prašymų, bet tai nedidins
jų prisirišimo prie Lietuvos valstybės,
nors tokia ištikimybė būtų naudinga
lietuvių tautai.

Emigrantų koneveikimas, pilie-
tybės atėmimas neskatins jų sugrįžti,
nors jų grįžimas stiprintų valstybę ir
tautą. Lengva prakeikti gėjus ir vaiz-
duotis šeimos vertybių gynėju, nors
eitynių priešininkų grūmojimai nei
didina gimstamumo, nei įtikins poras
neišardyti savo santuokų. Ginamos
šeimos vertybes, bet 2007-2009 me-
tais Lietuvoje 20-čiai vedybų teko 9

skyrybos. Tiek dėl šeimos šventumo.
Šiek tiek sutirštinau spalvas. Yra

daug dorų, gerų lietuvių, kurie jaut-
riai reaguoja į svetimų bėdas, pvz.,
dosniai aukodami pinigų Haičio že-
mės drebėjimo aukoms. Skinų eity-
nėse dalyvauja mažai jaunuolių. Nors
kaimynai skeptiškai vertinami, su
jais sugyvenama. Nėra tokios tauti-
nės įtampos kaip Belgijoje tarp fla-
mandų ir valonų ar Slovakijoje tarp
slovakų ir vengrų.

Apmaudu, kad dalis politikų ir
vadinamojo elito, kuris turėjo progą
susipažinti su platesniu pasauliu,
kursto uždarą provincialumą. Jų
peršamas įtarus požiūris į pasaulį,
nepakantumas svetimiems sunkina
pastangas grumtis su dabarties prob-
lemomis, padaro Lietuvą mažiau
patrauklia šalimi.

Delfi.lt

Lietuviai – priešų ir niekšų apsupta tauta?

Gintaras Valiukėnas, gyvenantis  Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Ana Povilaitis, gyvenanti Woodhaven, NY, atsidėkodama už kalen-
dorių atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija Krisciunas, gyvenanti Burlington IA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 60 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Frances Sose iš Oak Lawn IL užsiprenumeravo „Draugą” metams
ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.



10             DRAUGAS, 2010 m. balandžio 21 d., trečiadienis 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kas Čikagoje, o ir Lietuvoje ne -
pa žįsta tėvo Antano Saulaičio, SJ,
tar naujančio Palaimintojo Jurgio Ma -
tulaičio misijoje? Kunigas A. Saulaitis
gimė Lietuvoje, vaikystę ir jaunystę
praleido Amerikoje, ilgus metus dirbo
misijoje Brazilijoje. Atkūrus Nepri k -
lausomybę grįžo į Lietuvą, o dabar
vėl gyvena ir dirba šalia mūsų, Le -
monte. 

Moka jis pakalbinti ir seną, ir
jauną. Mane visada žavėjo jo bendra -
darbiavimas su vaikais. Visada su
įdo mu mu seku jo bendravimą su
vaikais: žurnale „Bitutė” (leidžiamas
Lietuvoje) jis kiekvieną mėnesį
atsako į paprastus ir keisčiausius ma -
žųjų klausimus. Ir štai tie klausimai
su atsakymais sugulė į atskirą kny -
gelę „Kaip atrodo dvasios?”, kuri
neseniai buvo pristatyta Vilniuje
knygų mugėje, o greitai – gegužės 7 d.
– vyks šios knygelės sutiktuvės Pa-
saulio lietuvių centre, Le monte.

Ši knygelė jau guli ant mano
darbo stalo. Nors seniai išaugau iš
vaikiško amžiaus, su įdomumu ją
var tau ir dar kartą įsitikinu, kad
vaikai yra patys protingiausi sutvėri-
mai pa saulyje. Jiems rūpi ne tik, ,,Ar
tikrai Kalėdų Senelis negeriems vai -
kams per Kalėdas neatneša do vanų?”
(Povilas iš Kretingos r., 7 metai), bet
ir daug rimtesni dalykai – „Kaip atro-
do Dievas?”, „Kas gyveno anksčiau:
dinozaurai ar Adomas ir Ieva?”,
,,Kodėl Dievas sukūrė Šventąjį Raštą,
maldas, Bažnyčią ir kitus dalykus?
Kada Jis visa tai sukūrė?”. Kai kurie
vaikai domisi ir pačia kun. A. Sau -
laičio asmenybe, klausdami: ,,Ko kią
do vaną Kalėdų proga labiausiai no-
rėtumėte gauti?”, ,,Kokį nuotykį iš
savo vaikystės galite pa pasakoti?”,
,,Ar jums būna taip, kad nesinorėtų
eiti į bažnyčią?” (skyrelis ,,Apie au -
torių”).

Knygelėje „Kaip atrodo dvasios?

ir kiti didieji mažųjų klausimai, į ku -
riuos atsakė kun. Antanas Sau laitis,
SJ” (leidykla „Tyto alba”, sudarė
Gab rielė Gailiūtė) vaikai ras atsaky-
mus ne tik į šiuos, bet ir į daugybę
kitų klausimų, kuriuos atsiuntė jų
ben draamžiai – žurnalo „Bitutė”
skaitytojai.

Kad ir kokie sunkūs ar ne pa to -
gūs klausimai kiltų vaikams, kun. A.
Saulaitis atsako išmintingai ir links-
mai. Jis nuolat pokštauja ir stengiasi,
kad skaityti nebūtų nuobodu. Jis
niekada negąsdina, negrasina ir ne -
bara, nes tiki, kad blogų vaikų nebū-
na, ir tik kartais pataria, kaip jiems
tapti dar geresniems.

Perskaičiusi knygelę su pra tau,
kad ir mes, suaugusieji, daug ko ne ži -
nome, tik, skirtingai nei vaikai, kar-
tais nedrįstame klausti. Tad siūlyčiau
tą  knygutę paskaityti visiems.

Nemokame mes kartais vaikui ir
atsakyti į jo užduotą klausimą, tad ši
kny gelė gali pamokyti tėve lius, sene -
lius, mokytojus, kaip kalbė tis su vai -
kais, kaip su dėtingus daly kus paaiš -
kinti su p rantamai ir juos nesupa-
prastinti, at sakyti nemeluojant ir ne -
iš sisukinėjant.  

Paskaitykite keletą tėvo A. Sau -
laičio, SJ atsakymų į kai kuriuos  vai -
kų klausimus.

Ar Dievas pavargsta nuo
mūsų prašymų? (Veronika)

Aš manau, kad Dievui sunkiausia
vakare, kai visi žmonės meldžiasi.
Ta da Jam reikia išklausyti labai daug
maldų. 

Nemanau, kad Dievas pa vargsta,
bet maldų linija dažnai būna užkimš-

Blogų vaikų nebūna

Balan džio 25 d. 3 val. p. p. Lietuvių Opera maloniai visus kviečia į F.
Lehar operetės ,,Linksmoji našlė” premjerą, kuri vyks ,,Olympic Theat re”,
6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL 60804. 

Bilietus į Lietuvių Operos spek taklį ,,Linksmoji našlė” galite įsi-
gyti 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). 

Bilietų kaina – 40–55 dol. 
Automobilius bus galima pastatyti teatro automobilių stovėjimo aikš-

telėje. Kadangi sekmadienį šalia teatro esančios parduotuvės nedirbs, susitar-
ta, kad auto mobilius taip pat bus galima nemokamai pastatyti prie teatro
Cermak gatvėje esančių parduotuvių mašinų stovėjimo aikštelėse.

Į Lietuvių Operos premjerą F. Le har ,,Linksmoji našlė” balan džio 25
d. iš Pasaulio lietuvių centro bus galima nuvažiuoti autobu su. Kaina – 10 dol.
Autobusas iš PLC išvyks 1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti galima Le mont so -

Sekmadienį — Lietuvių Operos premjeraSekmadienį — Lietuvių Operos premjera

ta. Tai gal Jis būna užimtas? Ne,
užimtas nebūna, tik Jis kai kada
atsako ne iš karto. Jis atsiliepia į mū -
sų maldą, kada nori, todėl kartais
mums gali atrodyti, kad surinkome
ne tą numerį. Bet reikia laukti, ir
sulauksi Jo atsakymo.

Ar Angelas Sargas gali ap -
saugoti ne tik savo globotinį, bet
ir kokį kitą žmogų (jeigu pa -
prašo)? (Ugnė)

Manau, kad yra neatsargių vai -
kų, kuriems gali prireikti dviejų An -
gelų Sargų, nes vienas pavargtų. Die -
vas viską daro, kad mums padėtų ir
mus globotų, Jam talkina angelai. Jie
mato Dievo veidą ir mums padeda
būti teisingiems ir maloniems, gra-
žiai elgtis ir gerai mokytis.

O Komunijoje, kurią dalija
kunigas, ar yra vitaminų? (Domi -
nykas, 7 metai)

Komunijoje yra daug vitaminų,
kad mes sveikai gyventume: vitami-
nas A – atjauta, B – bičiulystė, D –
džiaugsmas, G – gailestingumas, M –
mei lė, T – teisingumas, R – ramybė, V
– vienybė.

Ar gerai eiti į bažnyčią todėl,
kad močiutė už tai sumoka ke -
turis litus? (Laura iš Alytaus)

Aišku, galima bažnyčią lankyti
už keturis litus. Tada turi savų pi -
nigų rinkliavai ar vargšams sušelpti.
Laura, galima ir pabandyti, kaip jaus-
tumeisi už dyką nuėjusi. 

Ar kunigai irgi margina mar-
gučius? (Domantas iš Vilniaus)

Domantai, vieni kunigai dažo
mar gučius, kiti ne. Kai neturiu daug
laiko, dvi savaites prieš Velykas nu -

dažau vištas – raudonai, mėlynai...
Tada iki Velykų turiu kiekvienos
spalvos keturiolika kiaušinių. Nors
mo ku vašku marginti, man labiau
patinka nudažytus išskutinėti peiliu -
ku. Ir visus dovanoti, dažniausiai
žmo nėms, kurie vieniši ar nuliūdę.
Pats labai daug margučių nevalgau,
nes jie apskriti – nenoriu būti jau vi -
sai apskritas.

Ar tikrai Kalėdų Senelis ne -
ge riems vaikams per Kalėdas ne -
atneša dovanų? (Povilas iš Kre -
tingos raj., 7 metai)

Nesirūpink, Povilai, nėra negerų
vaikų. Yra tik labai geri vaikai, bet
kartais negerai elgiasi (ir tada at -
siprašo).

Kodėl Dievas sukūrė žiurkes
ir kitus gyvūnus, kurie nieko
gera nedaro? (Ūla iš Vilniaus)

Ūla, žiurkės, pelės ir kiti gyvūnai
labai užsigautų, jei jiems kas pa-
sakytų, kad nieko gera nedaro. Žiur-
kės valo gamtą, ėsdamos mažesnius
gyvius palaiko gyvūnijos pusiaus-
vyrą, o pačios tampa didesnių gyvūnų
skanėstu. Žinoma, Nojus į savo laivą
galėjo neimti uodų...

Taigi, anot kun. A. Saulaičio,  –
negerų vaikų nėra. Tik mokėkime
juos išklausyti, paguosti, mylėti. Ir jie
atsilygins tuo pačiu. O jei kartais
nežinome, kaip atsakyti į jų klau -
simus, nemeluokime, atvirai tai jiems
prisipažinkime ir pasistenkime rasti
atsakymą. Jų galima ieškoti ir ne-
didelėje mėlynos spalvos knygelėje
,,Kaip atrodo dvasios?”

Knygos gale yra skyrelis ,,Kaip
kalbėtis su vaikais apie tikėjimą”.

Kun. A. Saulaitis, SJ (pirmas iš dešinės) Vilniaus knygų mugėje susitiko su jaunaisiais skaitytojais. Kairėje dailininkas
ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius.                                                                              ,,Draugo” archyvo nuotr.

cialinių reikalų skyriuje tre čia die niais, tel.: 630-243-8611 arba per kant bilie -
tus į premjerą sekma dieniais po šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijos
prieangyje. Dau giau informacijos tel.: 630-334-2906 arba tel.: 708-269-3070.

Lietuvių Operos valdyba ir visi, kurie pasiaukojančiai ir negailėdami jėgų
dirba prie šiųmetinio pastatymo, prašo didžiųjų Lietuvių Operos aukotojų
pagalbos, kad šis nepakartojamas ir vienintelis Amerikoje operos sambūris ne
tik išliktų, bet ir gyvuotų dar daug metų! 

Aukas Lietuvių Operai galima siųsti: 8204 Gruener Ct., Palos Hills, IL
60465. Jos nurašomos nuo pajamų mokesčio. Federalinis Tax ID Nr. 36-
2935678. Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc. Aukoti galima ir internetu,
adresu: www.operalt.com. Visi aukotojai bus įrašyti Operos spektaklio lei-
dinyje.

Informacija tel.: 773-434-7919, 708-691-9114, 630-242-1888.

Lietuvių Operos valdyba
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Atkelta iš 3 psl. Įsteigti specialūs
tremtinių senelių namai. Iki šiol
102,4 mln. litų skirta butams, socia-
liniam  įsijungimui – 6 mln. litų. Dar
trūksta 52 mln. butams ir 2,6 mln.
socialiniam įsijungimui.

Apie ekonominės migracijos stra-
tegijos įgyvendinimą kalbėjo M.
Žiaukienė. Ji pranešė, jog yra su-
daryta komisija, kurioje dalyvauja ir
verslininkų organizacijų atstovai,
padedantys kurti priemones skati-
nančias emigrantus sugrįžti.

Audra Sipavičienė, Tarptauti-
nės migracijos organizacijos Lietu-
voje vadovė, priminė, kad grįžtamoji
migracija yra aktuali nuolat, ne tik
epizodiškai, kylant ekonomikai. Jos
turimais duomenimis, lietuvių grįži-
mas augo iki 2009 metų, po to skai-
čiai krito. Pernai iš Lietuvos emigra-
vo didžiausias skaičius – 22 tūkst.
žmonių. Išvažiuoja jaunimas, special-
istai. A. Sipavičienė mano, jog grįžti
gali nedaugelis, tam reikia valstybės
pagalbos. Ji pasiūlė išbandyti virtua-
lius sugrįžimo kelius, ypač tinkamus
mokslo atstovams. Žmonėms reikalin-
ga informacija – reikalingas „vienas
langelis”, – savo pranešimą baigė ji. 

Į pokalbį internetu įsijungęs JAV
LB atstovas dr. Jonas Prunskis,
Komisijos posėdžiuose negalintis da-
lyvauti dėl atšauktų skrydžių, pri-
minė, jog norint, kad žmonės grįžtų,
reikia mažinti biurokratizmą, gerinti
Lietuvos gyvenimo sąlygas, nes emi-
gracija, jo nuomone, yra susijusi su
ūkio, ekonomikos padėtimi.

Aušra Gribauskienė pristatė
Protų susigrąžinimo ir pritraukimo
programą, pabrėždama, jog pradėtas
naujas konkursas podoktorinėms
studijoms skatinti. Šiai programai,
skatinančiai mokslininkų pritrauki-
mą į Lietuvos mokslų centrus, skirta
120 mln. Ji taip pat paminėjo, jog yra
įkurtas mokslininkų mobilumo cen-
tras, kurio tikslas – skatinti tyrėjų
mobilumą, lengvinti migracinius
reikalavimus. Nuo 2007 metų yra
įsteigtos Mokslo premijos lietuvių
kilmės užsieniečiams mokslininkams
bei Lietuvos Respublikos piliečiams,
gyvenantiems užsienyje. 2010 metais
gauta 10 paraiškų. A. Gribauskienė
pakvietė aktyviau dalyvauti ben-
druomenes ir teikti pasiūlymus pre-
mijoms.

Prof. Egidijus Aleksandravi-
čius papasakojo apie Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) vykdomą
Pasaulio lietuvių akademijos (PLA)
projektą kaip grįžimo idėjų skatin-
imą. Jo nuomone, VDU yra pašauk-
tas būti pasaulio lietuvijos universite-
tu, šiandien jis yra aiškiai susifor-
mavęs aukštojo mokslo vaizdinys.
PLA – tai programa, kuri palieka ke-
lią sugrįžti, kur lietuvių kilmės žmo-
nės turi galimybę bent kiek pastudi-

juoti Lietuvoje. Taip atsiranda naujos
tapatybės formos, gebėjimas pagrįsti
Pasaulio Lietuvio tapatybę. Būtent
tam, įsitikinęs prof. Aleksandravi-
čius, akademija ir yra skirta. Tam yra
sąlygos ir be valdžios pagalbos.

Jam paantrino VDU rektorius
Zigmas Lydeka, primindamas, jog
VDU yra atvira erdvė išeivijos idė-
joms. Kalbėdamas apie PLA, jis sakė,
jog ši akademija – tai forma, kuri
padeda sistemiškai pateikti informa-
ciją. Jo įsitikinimu, galima mažes-
nėmis sąnaudomis atlikti gerus ir
prasmingus darbus.

LR Seimo narė Dalia Teišers-
kytė paskatino skirti lėšų VDU pro-
jektams, kad milijonai nebūtų išbars-
tyti abejotinoms programoms.

JAV LB atstovė Birutė Bub-
lienė teigė, jog Lietuvos brangiau-
sias turtas yra jaunimas. ,,Kasdien
mes susiduriame su faktais, kad jauni
žmonės, užsieniuose augdami, vis
tolsta nuo Lietuvos, pamiršdami
kalbą, įgydami naujų mokslo draugų,
pasirinkdami profesiją bei darydami
karjerą. Jie visiškai įsijungia į savo
gyvenamojo krašto gyvenimą, atiduo-
dami savo profesines žinias ir prisi-
taikydami dvasiškai. Būkime atviri,
nutautėdami. Todėl svarbiausia yra
ieškoti vienijančio ir patrauklaus
sumanymo”, – kvietė ji.

Migracijos departamento
Imigracijos skyriaus vedėja Vio-
leta Rožkovienė pristatė reikalavi-
mus, kuriuos reikia įvykdyti atvykus
į Lietuvą mokytis, gyventi ir dirbti
Lietuvoje. Daugiau informacijos ji
pasiūlė paieškoti internete adresu:
www.migracija.lt Joana Kuraitė-
Lasienė, Kanados LB valdybos
pirmininkė, paklausė apie jaunimo
mainų programą tarp Kanados ir
Lietuvos. Jai buvo atsakyta, jog šią
sutartį prižiūrės Lietuvos socialinių
reikalų ministerija.

Komisijos nariai aktyviai domė-
josi jaunimo galimybėmis atvykti į
Lietuvą mokytis bei studijuoti. Buvo
užduoti konkretūs klausimai apie
atskiras šalis. B. Bublienė pasiskun-
dė dėl medicinos stažuotojų licenci-
javimo ir klausė, ar ne per ilgas laikas
licencijos gauti – nuo 3 iki 6 mėnesių?
Jai buvo atsakyta, kad šį klausimą
sprendžia LR Sveikatos apsaugos
ministerija kartu su Švietimo ir mok-
slo ministerija. B. Bublienė replikavo,
kad Lietuvos biurokratinė tvarka yra
pernelyg neaiški jaunam žmogui.
Lenkijos lietuvių atstovė Irena
Gasperavičiūtė pasiteiravo, kiek
bus skiriama kvotų Lietuvos aukšto-
siose mokyklose mokiniams iš už-
sienio mokyklų. Atsakyta, kad šiemet
bus užsienio lietuvių jaunimui pa-
skirta 100 vietų Lietuvos universite-
tuose ir kolegijose.

PIRMOJI SEIMO–PLB
KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DIENA

Giedrė ir Stanley Milas, gyvenantys Carlsbad, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo dosnią 150 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Violetta M. Chaves, gyvenanti Concord, NC, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paaukojo ir 50 dol. auką.
Labai ačiū.

LAISVĖS ALĖJOS 
METAMORFOZĖS (III)

Kavinė „Laumė” – ,,Desertinis baras” – kavinė „Jums” (Laisvės al. 61)
• Sovietmečiu populiari, rusų turistų pamėgta saldaininė, vėliau kulina-

rija, kurios „vizitinė kortelė” – gera kava. „Laumėje” būriuodavosi ilgaplaukiai
hipių ainiai, sudarę lyg ir savotišką jaunimo gentį, vadinamą „lauminiais”.

• 1998 m. po dvejus metus trukusių pertvarkymų „Laumė” tapo kavine,
vėliau – „Desertiniu baru”, dar vėliau čia įsikūrė kavinė ,,Jums”.

Namai su A. Perkausko cukraine – „Orbitos” kavinė – Vilniaus
bankas  (Laisvės al. 82 / Maironio g. 17)

1897 m. pirklienė Lidija Vitkind, pagal antrą santuoką – Rabinovič, pa-
veldėjo sklypą ir pastatus, kuriuose veikė fotografijos ateljė, bajoro Aleksand-
ro Perkausko cukrainė ir šokolado bei pyragaičių dirbtuvė, įkurta 1896 m.

• 1900 m. pagal Nikolajs Adrejev projektą savininkė L. Vitkind-Rabinovič
pastatė dviejų aukštų namus bei fligelį.

• 1910 m. namus nupirko Izraelis Kocinas. Pirmame aukšte patalpas ir
toliau nuomojo A. Perkauskas.

• 1925 m. antrame aukšte atidarytas kino teatras „Palas”.
• 1928 m. pastatytas trečias aukštas, pertvarkyta jų išorė, įvestas vanden-

tiekis, centrinis šildymas, įrengta 20 butų, uždaryta 30 metų veikusi A. Per-
kausko cukrainė.

• 1931 m. turtą perėmus Terezai Kocienei, kavinė vadinosi „Lituanica”,
nuo 1936 m. – „Monika”.

• 1940 m. tarybų valdžios turtas nacionalizuotas, čia apgyvendinti ka-
rininkai. 

• Septintame dešimtmetyje čia veikė „Orbitos” kavinė ir naktinis baras.
Projekto autorius Vytautas Dičius, vidaus – Algimantas Mikėnas.

• 1986 m. Audrys Karalius bei jo vadovaujama architektų grupė patobu-
lino „Orbitos” vidų.

• 1999 m. pastatą pagal architektų Vlado ir Dainoros Lučinskų projektą
savo reikmėms pertvarkė Vilniaus bankas. Visiškai pakeista vidaus sandara,
įranga, stogas; pakeista išorės puošyba.

„Versalio” viešbutis su restoranu – kelionių agentūra „Delta inter-
servis”, parduotuvė „Kietas stilius”, „Optikos pasaulis” 

(Laisvės al. 88)
• XIX a. viduryje Nieviažskiams priklausiusiame sklype buvo pastatytas

dviaukštis namas.
• 1897 m. pagal N. Andrejev projektą namas perstatytas. Valda tuomet

priklausė Isakui Pikeriui, kuris čia įsteigė „Versalio” viešbutį ir išnuomavo
Aronui Ožinskiui.

• 1900 m. I. Pikerio turtą iš varžytinių nupirko Vilniaus žemės bankas.
• 1904 m. „Versalį” įsigijo Dominykas Venckauskas, 1908–1915 m. išrink-

tas Miesto dūmos nariu. Pirmame aukšte buvo restoranas, parduotuvės.
• 1920 m. čia įrengtas užsienio svečių klubas. Pasakojama, kad vieną

viešbučio kambarį pastoviai nuomojo grafas Tiškevičius (Benediktas Jonas). 
• 1925 m. pastatas šiek tiek modernizuotas.
• 1928 m. miesto valdybos reikalavimu pastato kampe pritvirtintas ži-

bintas, kurio vietoje vėliau kabojo ,,Vakaro” restorano reklaminis rutulys.
• 1930 m. „Versalis” iš esmės sutvarkytas.
• 1942 m. Kauną okupavę vokiečiai restoraną buvo pavadinę „Viktorija”.
• 1953 m. „Versalis” nacionalizuotas. Sovietmečiu čia veikė Užsienio

šalių knygynas.
• 2004 m. – kelionių agentūra „Delta interservis”, šalia – parduotuvė

„Kietas stilius”, „Optikos pasaulis”.
Miesto teatras – Kauno valstybinis muzikinis teatras (Laisvės al. 91)
• Pastatytas 1891 m. pagal gubernijos architekto Justino Golinevičiaus

projektą. Iškilmingas teatro atidarymas įvyko 1892 m. sausio 9 dieną.
• 1916 m., vokiečių okupacijos metu, teatras pertvarkytas: padidinta

dėžė, perplanuoti aktorių kambariai.
• 1922–1925 m. pagal architektų Mykolo Songailos ir Vladimiro Du-

beneckio projektą teatras atnaujintas.
• 1930–1933 m. pastatas dar kartą atnaujintas pagal architekto Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio projektą.
• 1980-1984 m. teatro pastatas atnaujintas pagal architektų-restaura-

torių Kęstučio Žalnieriaus, Arvydo Staskevičiaus projektus.
• 2003 m. pradėtas teatro (dab. Kauno valstybinio muzikinio teatro)

išorės remontas.
Straipsnį parengė Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) Kaunis-

tikos grupė.
www.grazitumano.lt

Laisvės alėjos pastatų ir jų paskirties kaita (iki 2004 m.):

,,Versalio” viešbutis.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys balandžio 25 d., sekmadienį,
2 val. p. p. maloniai kviečia visus at -
vykti į tradicinį seselių renginį ,,Ga -
me Party”, kuris vyks Maria gimnazi -
jos kavinėje. Bus lietuviško maisto,
vyks loterija. Įėjimas nuo 1 val. p. p.
Lau kiame visų. 

�Čikagos Ateitininkų sendrau -
gių metinis su  si rinkimas vyks penk-
tadienį, ba landžio 30 d., 7 val. v. Atei -
ti  ninkų na muose. Ziono liu teronų
evangelikų parapijos (Oak Lawn) kle -
bo nas kun. Valdas Auš ra skai tys
pra nešimą ,,Ateik, Viešpatie Jė zau.
Rytų ortodoksų antropologi nės kris -
tolo gi jos siūlymas šių laikų teo lo -
gijai”. Po paskaitos susipažinsite
su  Pranutės Lauckaitės-Domanskie -
nės savo tėvų archyvuose surinkta
me džiaga apie  Ateitininkijos pradžią
Lietuvoje.  

��Kviečiame visus Lietuvių Fon -
do narius ir kandidatus, taip pat vi -
sus, kurie domisi LF veikla į 47-tą
me tinį narių suvažiavimą gegužės 1 d.
Pasaulio lietuvių centre. Registracija
8:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 9:30
val. r. Maloniai lauksime visų.

�Tėvo Antano Saulaičio, SJ kny -
gos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatymas vyks gegužės 7 d., penk-
tadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Kviečiame visus vaikučius, jų
tėvelius ir senelius bei mokytojus
atvykti į knygos sutiktuves, susitikti
su knygos autoriumi.

�Knygyne ,,57th Street Books”
(1301 E. 57th Street, Chicago, IL
60637)  gegužės 25 d., antradienį,  6
val. v. vyks susitikimas su Lai monu
Brie džiu, parašiusiu knygą „Vilnius:
klajūnų miestas” („Vilnius City of
Strangers”) ir Elizabeth No vickas,
ku  ri išvertė Ričardo Gavelio knygą
,,Vilniaus pokeris” į anglų kal bą. Tel.
pasiteiravimui: 773-684-1300.

�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. Turnyrą remia

,,Liberty Mutual In surance”.  Vakare
vyks iškilminga puo ta. Atvyks daly-
viai iš Detroit, Cleveland, Los Ange-
les ir ki tų miestų. Jeigu ne žaidžiate
gol fo, ateikite į puotą. Daugiau infor -
maci jos gausite pas Daivą Rugie niū -
tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą Griš -
kelį tel.: 312-315-5739.

�Advokato Sauliaus Kuprio,
Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos pirmininko, rūpesčiu kun.
dr. Kęstučio Trimako tarnystės Vieš -
pačiui 50-mečio paminėjimas ir vai -
šės š. m. birželio 20 d. vyks ,,Wi -
llowbrook Ballroom” salėje. Kun. K.
Trimakas yra buvęs Amerikos lietu-
vių Romos katalikų federacijos tary-
bos narys. 

��Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p.  koncer-
tuos žinomas Toronto lietuvių mo -
terų choras ,,Volungė”. Koncerto lė -
šos bus skirtos Neringos stovyklai pa -
remti. 

�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” Fontbonne Academy
Auditorium, 930 Brook Road, Milton,
MA. Visos lėšos bus skirtos Lietuvos
vaikams. Bilietus užsisakyti galite tel.:
505-586-0650 (Veronica Bizin kaus -
kas). Daugiau informacijos ra si te tin -
k lalapyje www.walnuthillarts.org.

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d., šeštadienį, visus, kam
daugiau nei 21-ri, maloniai kvie čia į
8-uo sius kasmetinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gintaro vasar vietėje,
15860 La ke Sho re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pradžia – 7 val. v. (Mi -
chigan laiku), gros grupė ,,Kau kas”,
veiks baras. Bi lie tus galite nusi pirkti
Mil dos parduotuvėje, Gintaro vasar -
vie tėje (Union Pier) arba iš rašyti čekį
Union Pier Li thuanian Association
vardu ir at siųsti adresu: P. O. Box
605, Union Pier, MI 49129. Daugiau
informacijos tel.: 269-612-7162 arba
el. paštu milda@milda.us.

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

,,Bridges”

Žurnalo ,,Bridges” kovo mėn.
nu meryje daug straip snių, skirtų
Lie tuvai. Spausdinamas Lietuvos ne -
priklausomybės atkūrimo aktas, re -
dakcija skaitytojams primena, kas
buvo ,,Sąjūdis” ir jo įkūrėjai Lie -
tuvoje, pasakoja apie Lietuvos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės kasdie -
nybę ir jos rū pesčius. Romualdas
Kriau čiūnas savo straipsnį skiria
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 20-me čiui. 

Artėja Dainų šventė Toronto.
Andrea Benotas skaitytojams pasa -
koja apie šventės organizatorių,
ruošiančių šią šventę, rū pesčius ir
džiaugsmus. Emily Daina Šaras pri-
mena mums Dainų šventes Lietu vo -
je, nušviečia muzikinį gyvenimą mū -
sų šalyje.

Fotogalerijoje – nepriklausomy-
bės atkūrimo, Baltijos kelio aki mir -
kos.

Vytautas Kupcikevičius primena
skaitytojams Lietuvių Operos Čika -
goje istoriją. Savo įspūdžius iš gyve -
nimo Lietuvoje pasakoja Jacquelyn
Vin centa McShulskis. Įdomu skaity-
tojams bus sužinoti apie Plaktukų
muziejų, veikiančių Lietuvoje ir
Alias koje, užmegztus ryšius.

Mėgstantiems lietuviškas legen-
das žurnalas siūlo pasi skaityti Gloria
Kivytės O’Brien išverstą lietuvišką
legendą apie Radvilų gaidį.

Leidinio prenumerata metams
– 20 dol., dviems metams – 38 dol.
Per metus pasirodo 10 žurnalo nu -
merių. 

Daugiau informacijos skaitytojai
gali rasti tinklalapyje:

www.lithuanian-american.org

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.

Teatro sambūris ,,Žaltvykslė” gegužės 15 d. 6 val. v. 
kviečia į premjerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją

,,Dobilėlis penkialapis”
Režisierė Ilona Čiapaitė. 

Spektaklis vyks Jau nimo centre, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Auka – 15 dol.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi durio Vakarų apygardos valdyba ruo  šia
keturių dienų išvyką autobusu į IX Dainų šventę, Toronte. 

Planuo ja  me išvykti iš Čikagos penktadienį, liepos 2 d. Šeštadienį
numatoma apžvalginė ekskursija po Toronto miestą. Sekmadienį,  liepos 4 d.,
visi dalyvau sime Dainų šventėje. Grįžtame į Či ka gą pirmadienį, liepos 5 d.
Dar yra vietų autobuse, tad kviečiame užsiregistruoti kelionei.

Išsamesnę infor ma ciją galite gauti paskambinę Ire nai Vili mie nei tel.:
708-974-0591 arba parašę el. pašto adresu: zvilimas@att.net


