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Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Balandžio 29 d. su darbiniu vizitu
JAV viešinti krašto apsaugos minist-
rė Rasa Juknevičienė Pennsylvania
valstijos sostinėje Harrisburg susiti-
ko su šios valstijos gubernatoriumi
Edward Rendell. Ministrė padėkojo
Pennsylvania valstijos atstovams už
bendradarbiavimą su Lietuvos insti-
tucijomis pagal Valstijos partnerystės
programą (State Partnership Prog-
ram), taip pat įgyvendinant mainų
mokslų srityje programas.

R. Juknevičienė taip pat susitiko
su Pennsylvania nacionalinės gvardi-
jos vade generole Jessica L. Wright.
Lietuvos krašto apsaugos ministrė ir
Pennsylvania nacionalinės gvardijos
vadė sutarė siekti, kad kuriama bend-
ra Lietuvos ir JAV policijos operacinė
mokymo ir sąveikos grupė (Police
Operational Mentor and Liaison
Team), kuri veiks Afganistano Goro
provincijoje ir vykdys vietinių polici-
ninkų mokymus, provincijoje pradėtų

savo veiklą dar šiais metais.
Susitikimo metu ministrė taip

pat domėjosi Pennsylvania valstijos
patirtimi sudarant ir naudojant ka-
riuomenės atsargą, nes valstija turi
ilgalaikes tradicijas šioje srityje ir pa-
vyzdinę atsargos sistemą. Baltijos ša-
lių kariuomenes ir Pennsylvania na-
cionalinė gvardiją sieja glaudus bend-
radarbiavimas karinėje srityje.

Šiemet Pennsylvania nacionali-
nės gvardijos lengvųjų šarvuočių kuo-
pa planuoja dalyvauti Latvijoje vyk-
siančiose tarptautinėse pratybose
„Kardo kirtis” (,,Sabre Strike”), taip
pat planuoja dalyvauti 2011 metais
Lietuvoje organizuojamose tarptau-
tinėse pratybose „Gintarinė viltis”
(,,Amber Hope”).

Planuojamas Lietuvos krašto ap-
saugos ministrės R. Juknevičienės
susitikimas su JAV gynybos sekreto-
riumi Robert Gates. Ministrė R. Juk-
nevičienė JAV su darbo vizitu vieši
nuo balandžio 27 d.

Vilnius, balandžio 30 d. (Presi-
dent.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė įteikė skiriamuosius raštus Lie-
tuvos Respublikos nepaprastajam ir
įgaliotajam ambasadoriui Gruzijos
Respublikoje Jonui Paslauskui. Prieš
paskiriamas į Tbilisį, ambasadorius
dirbo Lietuvos generaliniu konsulu
New York.

Valstybės vadovė pabrėžė, jog
ambasadoriui tenka užduotis sėk-

mingai tęsti pradėtus bendradarbia-
vimo projektus ir ieškoti naujų abi-
pusiai naudingų iniciatyvų. Prezi-
dentė išreiškė įsitikinimą, kad amba-
sadoriaus ilgametė patirtis diploma-
tinėje tarnyboje padės ir toliau sėk-
mingai plėtoti Lietuvos ir Gruzijos
santykius.

,,Esu dėkingas J. Paslauskui už
pavyzdingą tarnybą Amerikoje, už
kolegišką bendradarbiavimą ir už tik-

ra partneryste grįstų ryšių tarp Lie-
tuvos ir Jungtinių Valstijų stiprini-
mą. Žinau, kad jo vadovaujamas kon-
sulatas padėjo Lietuvos žmonėms ne
tik sutvarkyti reikalus, bet ir priar-
tėti prie Lietuvos – geriau ją pažinti,
gerbti ir mylėti”, – sako LR ambasa-
dorius Jungtinėms Valstijoms ir Mek-
sikai Audrius Brūzga.

Pokalbį su generaliniu konsu-
lu J. Paslausku skaitykite 4 psl.

Jonas Paslauskas išvyksta î Gruzijâ

Krašto apsaugos ministr∂
lank∂si Pennsylvania valstijoje
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Ministrė Rasa Juknevičienė susitiko
su Pennsylvania valstijos gubernato-
riumi Edward Rendell. KAM nuotr.

Bogota, balandžio 30 d. (BNS) –
Lietuvių kilmės kandidatas į Kolum-
bijos prezidentus Antanas Mockus
įtvirtino savo padėtį varžybose su bu-
vusiu gynybos ministru Juan Manuel
Santos prieš gegužę vyksiančius rin-
kimus, rodo paskelbti naujausios vie-
šosios nuomonės apklausos rezultatai.

Viešosios nuomonės tyrimo agen-
tūrai CNC apklausus 1,000 rinkėjų,
paaiškėjo, jog dauguma jų balsuotų
už buvusį matematikos profesorių ir
Bogotos merą A. Mockų, garsėjantį fi-
losofišku požiūriu į politiką ir sėk-
minga kova su korupcija bei nusikals-
tamumu. Vietos televizijos ,,CM&”

paskelbti telefoninės apklausos rezul-
tatai rodo, kad A. Mockų palaiko 39
proc., o J. M. Santos – 34 proc. ap-
klaustųjų.

Tikėtina, kad per gegužės 30 d.
vyksiantį pirmąjį prezidento rinkimų
ratą nė vienas iš kandidatų nesu-
rinks daugiau nei 50 proc. balsų, to-
dėl birželio 20 d. tikriausiai vyks ant-
rasis ratas. Jeigu į antrąjį ratą patek-
tų A. Mockus ir J. M. Santos, lietuvis
gali tikėtis surinkti 53 proc. balsų,
rodo CNC apklausa, kurioje dalyvavo
38 Kolumbijos miestų gyventojai.

J. M. Santos glaudžiai susijęs su
populiaraus dabartinio Kolumbijos
vadovo Alvar Uribe saugumo užtik-
rinimo politika, kurią remia ir Jung-
tinės Valstijos. A. Uribe pagal šalies
konstituciją nebegali siekti būti per-
rinktas trečiai kadencijai. Tačiau A.
Mockus, kuris žada tęsti A. Uribe ko-
vą su marksistais sukilėliais, aktyviai
veikiančiais Kolumbijoje nuo praeito
amžiaus 7-o dešimtmečio, nustebino
šalį šį mėnesį įvykusiu staigiu popu-
liarumo kilimu. Kad ir kuris kandida-
tas perimtų prezidento pareigas atei-
nantį rugpjūtį, investuotojai tikisi,
kad Kolumbija tęs verslui palankią
ekonominę politiką.

Did∂ja A. Mockaus populiarumas

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Naftos dėmė, pasklidusi iš Meksikos
įlankoje esančio nesandaraus gręži-
nio, pasiekė Jungtinių Valstijų pa-
krantę, pranešė BBC naujienų sve-
tainė. Pranešama, kad po praėjusią
savaitę vieną bendrovės ,,British Pet-
roleum” (BP) naftos gavybos platfor-
mą nuskandinusio sprogimo kasdien
į jūrą patenka iki 5,000 barelių naftos.

Louisiana valstijoje paskelbta
nepaprastoji padėtis, o JAV preziden-
tas Barack Obama pažadėjo padėti
,,visais įmanomais ištekliais”. JAV
karo laivynas pasiųstas į nelaimės
vietą, kur prisidės prie pastangų už-
kirsti kelią gresiančiai ekologinei ne-
laimei. Karo laivai padeda tiesti plū-
duriuojančias juostas, turinčias su-
stabdyti naftos plitimą. Louisiana
paplūdimiuose pastebėtos pirmosios
išmetamos naftos žymės, o už kelių
kilometrų nuo kranto plūduriuoja
tirštesnės teršalų sankaupos.

JAV žvejams skubiai išduotas lei-
dimas gaudyti krevetes, kol jų ištek-
liai nenukentėjo nuo plintančios naf-
tos dėmės. Washington paskelbė ava-
riją Meksikos įlankoje ,,nacionalinio
masto įvykiu”, o toks žingsnis atve-
ria galimybę naudoti visos šalies at-
sarginius išteklius. B. Obama į ne-
laimės vietą pasiuntė aukštus šalies
administracijos pareigūnus, taip pat
nurodė Aplinkos apsaugos agentūrai
patikrinti, ar visos jūrinės naftos ga-
vybos platformos ir kita įranga ati-
tinka JAV saugumo normas. Baimi-
namasi, kad gręžinio sandarinimo
darbai gali užtrukti kelis mėnesius.
Iš BP bus reikalaujama padengti vi-
sas teršalų valymo operacijų išlaidas.

Kandidatas į Kolumbijos prezidentus
A. Mockus. ELTOS nuotr.
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Pavasarį su prasiskleidusiais
žiedais mus aplanko ir viena gra-
žiausių pavasario švenčių, tu-
rinčių gilias tradicijas ne tik Lie-
tuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Tai diena, kai gražiausi gėlių
žiedai ir žodžiai dovanojami pa-
čiam artimiausiam žmogui – ma-
mytei. Gyvendami Amerikoje net
dukart švenčiame Motinos dieną
– lietuviškai pirmąjį gegužės sek-
madienį, amerikietiškai – antrąjį.
Mūsų senoliai Motiną, gyvybės
nešėją, tapatindavo su Žeme, mat
motina išaugina vaikus, o žemė
duoda derlių. Pavasarį buvo gar-
binama Žemė ir namų židinio
saugotoja Motina. Šiuolaikinės
motinos jau nebėra vien namų
šeimininkės, šeimos židinio ser-
gėtojos. Nemaža jų dalis yra sa-
varankiškos moterys, ne tik augi-
nančios vaikus, bet ir dirbančios
darbą. Tačiau, nors ir kaip besi-
keistų gyvenimas, visos motinos
nuolat jaudinasi dėl savo vaikų. Ir
tik jų dėka žmonija neišnyksta.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Sutvarkyta
ateitininkų biblioteka
Ateitininkų federacijos bibliotekoje, įkurtoje Ateiti-

ninkų rūmų trečiame aukšte (Laisvės al. 13, Kau-
nas) buvo baigti inventorizacijos darbai.

Iš viso bibliotekoje yra 8,634 vienetai spaudinių, iš ku-
rių 7,609 skirti dovanoti. Tai leidiniai iš užsienio, Lietuvoje
spausdinami žurnalai: „Aidai”, „Artuma”, „Draugas”.
Ateitininkų leidžiami žurnalai: „Ateitis” (numeriai nuo
1924 m. iki dabar, leisti ir išeivijoje, ir Lietuvoje, „Jaunys-
tės vizijos (2000–2004 m.), vaikų žurnalo „Bitutė” nume-
riai ir kt.

Be gausybės spaudinių bibliotekoje yra ir 1,282 rūšių
knygų. Jų iš viso yra net 5,414 vienetai. Tai įvairi, be galo
vertinga ateitininkiška, teologinė, filosofinė, mokslinė, vai-
kų literatūra ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Bibliotekoje yra knygų perteklius, todėl Ateitininkų or-
ganizacijos valdybos nariai svarstė, kaip jį sumažinti. Buvo
nutarta, jog knygas bus siūloma už simbolinę auką įsigyti
Ateitininkų federacijos vietovių, sąjungų bibliotekoms, vi-
siems norintiems ateitininkams.

Ateitininkų federacijos Generalinė sekretorė Laimutė
Truskaitė džiaugiasi, jog ilgai trukęs darbas rengiant bib-
lioteką buvo baigtas: „Labai dėkojame korporacijos ‘Švie-
sa’ vadovei Vidai Zulonaitei, SAS koordinatorei Dovilei
Pankaitei bei visiems savanoriams. Jų pagalba buvo su-
tvarkytas šis didelis mūsų visų turtas.”

Mintautė (iš www.ateitis.lt)

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje 

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

JAS – Jaunųjų ateitininkų stovykla liepos 6–15 d.
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mo kyk los mokiniams nuo 7 iki
14 metų amžiaus. Re gis tra vimo anketas ir bendrą informaciją apie stovyklą ra-
site  www.javjas.org

MAS – Moksleivių ateitininkų stovykla liepos 15–25 d. 
Kviečiami moksleiviai, baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję lankyti universiteto.
Visą reikiamą stovyklos informaciją ir regis-
tracijos anketas rasite mokslei vių tink lalapyje:
www.mesmas.org

Sendraugių ateitininkų stovykla – I
liepos 25 – rugpjūčio 1 d. 
Priimami visi šeimos nariai. Norintys daly-
vauti prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne
anksčiau kaip 12 val. p.p. (Čikagos laiku), tel.:
708-442-4911. Su bendrais klausimais kreip-
kitės į Viktutę Siliūnienę el. paštu:  viktute
@siliunas.com   

Sendraugių ateitininkų stovykla – II
rugpjūčio 8–14 d. 
Priimami visi šeimos nariai. Norintys daly-
vauti prašomi skambinti Ritai Bieliauskienei
tel.: 708-484-4045 arba kreiptis el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com.  

Tėvų Pran ciš konų va sarvietėje

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 7–14 d.
Priimami visi šeimos nariai.  Registruojamasi užsisakant kambarius Tėvų Pran -
ciš konų va sarvietėje – Franciscan Guest House tel.: (207) 967-4865, internete
www.franciscanguesthouse.com. Programos klausimais kreipkitės į savaitės
organizatorius: Petrą Vai nių (Petrasrv@aol.com), Moniką Vy gan  taitę Sabalienę
(M.Vygantas@att. net) arba Laimą Lileikienę Shea (LTLTAX@aol.com).

Viso pasaulio ateitininkai ištisus 2010 m. švenčia
Ateitininkų organizacijos šimtmetį. Ryškiausias Atei-
tininkijos jubiliejaus minėjimo renginys bus XVI Atei-
tininkų federacijos Kongresas, vyksiantis 2010 m. rug-
pjūčio 6–8 d. Vilniuje. Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d.,
vyks stovykla Berčiūnuose, skirta kongreso daly viams
susidraugauti ir kongresui pasiruošti. Visą reikalingą
informaciją apie išankstinę registraciją rasite Atei ti -
nin kų federacijos internetinėje svetainėje: http://atei-
tis.lt/node/393. Regis tra cija tęsis iki birželio 30 d.

Ateitininkų jubiliejinis
Kon gresas ir stovykla 
rugpjūčio 2–8 d. Lietuvoje

Vasaros stovyklos

Ateitininkijos šimtmečio
ko  mi tetas skelbia geriausios
pateikties „Apie ateitininkus”
kon kur są.

Dalyvauti kviečiame pavie-
nius moksleivius ateitininkus
ar moksleivių grupes bei kuo -
pas. Moks leiviai bus išskiriami
į dvi amžiaus grupes – 7–9 kla-
sių moks leiviai ir 10–12 kla sių
moks  leiviai. Šios dvi amžiaus
gru pės bus vertinamos atski-
rai. Dalyviai, dalyvaujantys pa -
vieniui, ir dalyvaujančios kuo-
pos bus taip pat vertinami at -
skirai.

Jei turite minčių, kaip įdo-
miai, informatyviai bei gražiai
prista tyti ateitininkiją, jos is to-
riją, veiklą ar konkretų įvykį
naudojant pateiktį, laukiame
Jūsų darbų iki birželio 15 d.

Kas yra ,,pateiktis”?
Angliškai pateiktis yra ,,presentation”. Konkurse
moksleiviai kvie čiami sukurti pa teiktį, naudojant
,,Power Point” ar ,,Keynote” ar kitą panašią kom-
piuterio programą. 

Nugalėtojai apdovanojami prizais ir dip-
lomais!

Daugiau informacijos – Pateikčių konkursas:
www.ateitis.lt 

Šių metų rugpjūčio 2 d. prasidėsianti Ateitininkų
Federacijos organizuojama prieškongresinė stovykla
žada ne vieną staigmeną. Viena iš jų – tai unikalus
šimtmečio choras, giedosiantis ne tik šios stovyklos me-
tu, bet ir viename iš svarbiausių Ateitininkų organiza-
cijos renginių – šimtmečio  Kongrese, Vilniuje, rug-
pjūčio 6–8 dienomis.

Chorui vadovauti buvo pakviesta ateitininkų giesmy-
no „Širdys it rasą gaivinančią geria...” autorė Erika
Laucevičiūtė-Lukšienė. Vadovė įspėjo, kad būsimas
choras bus skatinamas dirbti gana daug, mat repetici-
jos laikas sieks pusantros valandos. Repetuojama bus
stovyklos laisvalaikio metu.

Chorą sudarys ne tik giedantys, todėl prisijungti yra
kvie čia mi ateitininkai, gebantys groti įvairiais muzikos
instrumentais. Grojimo instrumentus prašoma pasi-
imti vykstant į stovyklą.

Visi, norintys patekti į chorą, privalo apie tai pranešti
registracijos metu. 

Kongreso
Link

Prieškongresinėje stovykloje —
šimtmečio choras

Siga Kisieliūtė 2009 m. Moksleivių ateitininkų va-
saros stovykloje, Dainavoje. 

Nuotrauka iš www.mesmas.org

www.ateitis.lt

Konkursas moksleiviams —
kompiuterių mėgėjams
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Antanas Mockus Sivickas –
Kolumbijos prezidentas?  

STASYS GOŠTAUTAS

Kovo 14 d. rinkimai Kolumbijoje buvo skirti atrinkti vieną kandi-
datą iš trijų partijų ir dviejų grupių. Antano Mockaus Sivicko
Žalioji partija gavo beveik 2 milijonus balsų, iš kurių daugiau nei

800,000 balsavo už Antaną. Taigi, A. Mockus, 58-erių metų matematikas
ir filosofas, du kartus buvęs Bogotos meru (1993–1995 ir 2001–2003), ant-
rą kartą tapo rimtu kandidatu į Kolumbijos prezidentus (pirmą kartą rin-
kimuose dalyvavo 2006 metais ir užėmė 4 vietą).

Žengdamas kitą žingsnį surandant tinkamą viceprezidentą, Antanas
ir vėl nustebino, pasirinkdamas pralaimėjusį kitos grupės kandidatą – šį
kartą buvusį Medellino merą Sergio Fajardo Valderrama (Valderrama yra
motinos pavardė), taip pat pasižymėjusį miesto atnaujinimo darbais ir
politinio judėjimo, pavadinto mockiškai ,,Piliečio kompromisas”, sukūri-
mu. Fajardo, priimdamas Antano pakvietimą, sakė: ,,įrodysim, kad kai du
matematikai susideda, jie pasidaugina”. 

Per paskutinę apklausą iš ketvirtos vietos Mockus pakilo į antrąją, da-
bar jis turi 34 proc. balsų. Tai rimtas žingsnis į priekį kovojant prieš Par-
tido Social de Unidad Nacional (Socialistinė nacionalinio vieningumo par-
tija) arba ,,U” (Álvaro Uribe Vélez 2005 m. sukurta partija jam perrinkti)
kandidatą Juan Manuel Santos, kurio populiarumas nukrito nuo 50 iki 35
proc. Santos yra svarbios politikų ir žurnalistų šeimos anūkas (jie buvo
,,El Tiempo”, kur Juozui O. Penčylai teko piešti šaržus, o man rašyti į kul-
tūrinį priedą), savininkai. 

Iki šiol kolumbiečiai, nors ir nemėgstantys kandidato, balsuodavo už
partiją, o ne už kandidatą. Todėl Mockus turi saugotis – kuo populiares-
nis jis taps tarp balsuotojų, tuo pavojingiau jam bus suktis. Paskutiniu
metu Kolumbijoje buvo lyg ir savotiškas paprotys: jeigu kandidatas atsto-
vavo ne dviem tradicinėms partijoms, jį nušaudavo. Paskutinį kartą tai
atsitiko prieš 30 metų, kai Luis Carlos Galán Sarmiento buvo nužudytas
su 20 geriausių jaunų politikų.

Ir vėl, kaip ir per Bogotos mero rinkimus, kitaip nei visų pranašauta,
Antanas žengia į priekį su moraliniu autoritetu, sąžiningumu, dorumu ir,
žinoma, su ,,morka” (,,morkos valanda” arba ,,la hora zanahoria” – Moc-
kui būnant Bogotos meru buvo įsakyta uždaryti barus ne 4, o 1 val. ryto;
vėliau šis sumanymas buvo panaudotas panašiems Antano projektams
Brazilijoje, Meksikoje ir kt. Dėl ,,morkos valandos” mirtinų automobilių
nelaimių Bogotoje sumažėjo 50 proc.). Ištikimas savo įsitikinimams Anta-
nas pripažįsta konstitucijos ir įstatymų galią ir jai paklusta. Tai nepa-
prasta moralinė jėga prieš korupciją, dėl kurios milijonai naujų balsuoto-
jų bėga pas Antaną, nepriklausomą ir nepaperkamą, idealų Sokrato vado-
vą. Metodas jam yra svarbiau už pergalę. Turbūt pirmą kartą Kolumbijos
istorijoje balsai nebus paperkami, nes intelektualai, menininkai, taksistai,
net vaikai ir moterys, gal ir ne visai suprantantys Antano metodą, rodo
didelį pasitikėjimą juo. Visi žino, kad gal jis ir neturi atsakymo į visus
klausimus, bet jis neapgaus, sprendžiant bet kokią problemą kartu su mi-
lijonais gyventojų ieškos geriausio sprendimo. 

Prieš porą savaičių, jau prasidėjus rinkiminei kampanijai, staiga pa-
siekė baisi naujiena – Antanas, būdamas padorus homo honestus, pranešė
rinkimų kampanijos administracijai apie savo ką tik atrastą Parkinsono
ligą, kuri, kaip teigia jo gydytojai, yra tik pradinėje stadijoje ir tikina, jog
dar dešimt metų jis galės ramiai ir prasmingai gyventi, jeigu politikoje ga-
lima ramiai gyventi. Visi penki kandidatai užtikrino, kad nenaudos prieš
Mockų jo ligos rinkimų kampanijos metu. 

Kolumbijos rinkimai kasdien atneša vis naujų netikėtumų. Balandis
atrodo daug geriau negu kovas, ką jau sakyti apie praėjusius metus, kai
Antanas labai bijojo pralaimėti trečią kartą. Staiga jo populiarumas
pradėjo kilti ir dabar kyla klausimas, kiek jis pasivys ir ar pralenks ,,U”
kandidatą Santos, kuris prieš porą mėnesių atrodė nepavejamas ir kuris
pirmą kartą savo gyvenime turi galvoti apie pralaimėjimą. Pagal pasku-
tinius duomenis, balandžio 26 d. Mockus turi 38 proc. balsų, o Santos 29
proc. Pranašaujama, jog antruose rinkimuose, jeigu juose varžytųsi tik du
kandidatai, Mockus gautų 50, o Santos 37 proc. balsų.    Nukelta į 13 psl.

KUNIGAS ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

JULIUS SASNAUSKAS, OFM

Ketvirtas balandžio sekmadienis –
tradicinė maldų už kunigus ir dvasinius
pašaukimus diena. Krikščioniškai ben-
druomenei tai proga naujomis akimis
pažvelgti į savo kunigus ir save. Min-
timis apie kunigystės sunkumus,
džiaugsmus ir numanomą ateitį dalijasi
kun. Julius Sasnauskas, OFM.

Kas tas pažadas, dėl kurio verta
viską palikti?

Pirmiausia turėtume atsisakyti
visų mitų, štampų ir stereotipų, priski-
riamų kunigo asmeniui ir misijai. Ma-
tome, kad gyvenime ne vienas kunigas
nei viską palieka, nei vaikšto erškėčių
keliais. Kiek yra radikaliai gyvenančių,
ir apskritai – ar būtinai reikia tų
išorinių „pasaulio palikimo” ženklų?
Kunigystės tikslas nėra ką nors palikti
ir išeiti. Kunigas, kaip skaitome Laiške
žydams, yra imamas iš žmonių ir dova-
nojamas žmonėms.

Pašaukimo esmė puikiai atsklei-
džiama sinoptinių evangelijų pasako-
jimuose apie tai, kaip Jėzus atranda
savo pirmuosius mokinius. Išryškina-
mas susitikimas su Jėzumi, jo asmeny-
bės trauka ir žavesys. Būtent tai pri-
verčia baigti ligtolinį gyvenimo etapą ir
pradėti kitą – glaudaus, artimo ryšio su
Jėzumi etapą.

(...)
Savo pašaukimo ištakose neprisi-

menu, kad būčiau išgyvenęs kvietimą
viską palikti. Žinoma, buvau girdėjęs
tokių pamokymų, kad reikia žengti vie-
ną ar kitą panašų žingsnį, tačiau, kai
viena palieki, įgyji kitką. Gali būti ir
taip, kad palieki kokias nors materia-
lines vertybes, o įgyji priešiškumą, pui-
kybę, irzlumą – nežinau, ar tai laimėji-
mas. Šioje vietoje labiau pasitikiu Vieš-
pačiu, kad jis nuplėšys tai, kas, atėjus
metui, bus tuščia ir nereikšminga. Vie-
nintelis dalykas yra Kristus, nėra kito.
Išgirsti jo kvietimą, sutinki eiti paskui
jį ir būti kartu, atlikti savo vaidmenį
Bažnyčioje.

Kunigo vaidmuo

Istorijos eigoje kunigo vaidmuo
keitėsi. Kunigystės samprata, apie
kurią kalbame šiandien, ėmė formuotis
mažiau nei prieš 500 metų, nuo Triden-
to susirinkimo, kuris numatė planingą
kunigų rengimą seminarijose ir kunigų
vaidmens sustiprinimą, siekiant veiks-
mingiau pasipriešinti reformacijos ju-
dėjimui ir atnaujinti Katalikų Bažny-
čią.

Dabartinė Bažnyčios krizė – turiu
omenyje ne vien šių dienų skandalus ir
kriminalines istorijas – rodo, kad atėjo
metas rimtoms permainoms. Kada jos
įvyks? Tikrai ne staiga, tarsi žaibas, po
kurio visi atsitokėsime pasikeitę. Baž-
nyčia pamažu, bet neišvengiamai juda
ta linkme. Gal kartais net Apvaizdos
stumiama per prievartą, pati to nesu-
vokdama. Dabartiniai skaudūs įvykiai,
priverčiantys ją nuolat atsiprašinėti,
gali tam pasitarnauti arba ne.

Manau, kad ateities Bažnyčioje
kunigų vaidmuo neišvengiamai bus
mažesnis. Krikščionybės aušroje kuni-
gų skaičius ir įtaka buvo daug menkes-
ni. Tik vėliau atsirado kunigų luomas
su visom privilegijom ir teisėm, nelie-
čiamybe ir išskirtinumu. Kunigo nebu-
vo galima teisti, kol jis nepašalintas iš
dvasininko luomo. Visos dabartinės

istorijos kyla iš to palikimo, ne vien iš
žmonių nuodėmingumo, aistrų nesu-
valdymo. Susiklosčiusi padėtis yra ga-
lutinis nuosprendis Bažnyčios klerika-
lumui. Šiandien galbūt nebematome jo
taip ryškiai, tačiau prieš 20–30 metų
tokie reiškiniai buvo labai stiprūs, ir jie
niekur nedingo.

Kita vertus, Vatikano II susirinki-
mas buvo numatęs kur kas didesnį pa-
sauliečių vaidmenį Bažnyčioje, įtvirtino
jų apaštalavimą, tačiau tai bent Lietu-
voje dar visai neįgyvendinta. Neužten-
ka vien to, kad pasauliečiai skaitytų
skaitinius per liturgiją, giedotų ar puoš-
tų altorius. Bažnyčia geruoju ar bloguo-
ju bus priversta suteikti jiems daugiau
atsakomybės, pareigų, tarnysčių.

Pasak vieno airių benediktino,
komentavusio jo šalyje praūžusį kunigų
pedofilijos skandalą, tenka pripažinti,
kad Airijos Bažnyčia – viena koja kars-
te, tačiau tos laidotuvės galinčios tapti
ir pokyliu, jeigu bus suvoktos iš anos
tragedijos kylančios pamokos, padary-
tos esminės išvados, o ne vien atsipra-
šyta ir truputį pasitempta, pasigražin-
ta.

Manau, kad ateities kunigystė bus
labai retas, bet labai giliai suvoktas ir
išgyventas pašaukimas. Kunigas bus
svarbus ne kaip bendruomenės vado-
vas, mokytojas ar švenčių organizato-
rius, o dėl to, kas tiksliausiai apibūdina
jo tarnystę, – dėl Eucharistijos ir Su-
sitaikinimo sakramento šventimo. Čia
jo ir dabar negali pakeisti nei diakonai,
nei pasauliečiai. Visa kita diakonai ir
pasauliečiai galėtų ir dabar puikiai
atlikti, jeigu būtų sudarytos jiems tin-
kamos sąlygos ir jie būtų padrąsinti.
Žinoma, ir pasauliečiai savo ruožtu pri-
valo suvokti, kad turi savo teises, pa-
reigas, atsakomybę, kylančią iš jų „ka-
rališkosios kunigystės”.

Pašaukimas bendruomenėje

Dvasinis pašaukimas, kaip gražiai
apibūdino Jonas Paulius II, yra dovana
ir slėpinys, taigi ne visai nusakomas
dalykas. Šie du dalykai neatsiejami. 

(...)
Aišku, Viešpats yra pagrindinis

stiprybės šaltinis. Ne visada jį užčiuo-
piame ar prisimename, bet pasitikim,
kad jei jo vardu einame, jei suvokiame,
pripažįstame, kad jis yra mūsų pašauki-
mo autorius, tai ir toliau galim pasiti-
kėti, jog pasirūpins mumis. Tai tinka
kiekvienam pašaukimui. Be to, kunigas
visada priklauso nuo žmonių, yra siun-
čiamas žmonėms, kurie daro kunigui
įtaką: jį palaiko, sustiprina jo pašau-
kimą arba atitolina nuo jo. Jei žmonės
yra šalti, susvetimėję, nesuvokiantys,
ką kunigas veikia, tai labai apsunkina
jo tarnystę.

Maldos už pašaukimus diena kartu
yra kvietimas tikintiesiems labiau
pastebėti savo kunigus, uoliau megzti
su jais ryšį, ir ne vien paviršutiniškai
vaišių ar kitos socializacijos pagrindu,
bet rūpintis jais kaip žmonėmis. Derėtų
pastebėti kunigą sergantį, pavargusį,
prislėgtą. Kita vertus, išnaudoti jį kaip
kunigą, paskatinti atlikti savo darbą,
provokuoti jį kunigiškajai misijai, jei
matome, kad jis nedrįsta, nemoka ar
yra apsileidęs.

Dabar vyrauja gana keistas san-
tykis. Viena vertus, perdėta pagarba ir
aukštinimas, o kita vertus – viešas ar
slaptas nepasitikėjimas, abejingumas,
svetimumo siena, apkalbos, ypač pro-
vincijoje.              Nukelta į 13 psl.

A. Mockus su dabartiniu Kolumbijos prezidentu Álvaro Uribe Vélez prieš 4
metus.
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J. Paslauskas iš New York išsiveža optimizmą

Netrukus Lietuva vėl turės nuo-
latinį ambasadorių Gruzijoje – prezi-
dentės pasitikėjimą praradusį Mečį
Laurinkų pakeis karjeros diplomatas
Jonas Paslauskas. Balandžio 29 d.
prezidentė Dalia Grybauskaitė jam
įteikė skiriamuosius raštus. 

Nepaprastojo ir įgaliotojo amba-
sadoriaus diplomatinį rangą turintis
52-ejų metų J. Paslauskas bus trečia-
sis Lietuvos ambasadorius Gruzijoje
po ambasados šioje šalyje įsteigimo
2004 metais. Nors ir būdamas labai
užsiėmęs, gen. konsulas prieš išvyk-
damas iš Jungtinių Valstijų sutiko
atsakyti į ,,Draugo” klausimus. 

– Kokie darbai Jūsų laukia
Gruzijoje?

– Visų pirma šis paskyrimas
reiškia rodomą Lietuvos vadovybės
pasitikėjimą manimi. Darbas Gruzi-
joje, be abejonės, skirsis nuo dabar-
tinio, tačiau tokie pasikeitimai negąs-
dina – prieš keletą metų teko iš
Ottawa važiuoti dirbti į Minską.
Turėtų praversti ir žinios bei ilga-
metė tarnyba diplomatinėje tarnybo-
je. Pagrindinis darbas bus perteikti
Lietuvos patirtį įsiliejant į tarptau-
tines organizacijas, tuo labiau, kad
Gruzija yra pareiškusi norą ben-
drauti su tarptautinėmis organizaci-
jomis. Tbilisyje konsulate dirba ne-
daug žmonių, o darbų nemažai. Sa-
vaitei užsuksiu į Lietuvą, kur susitik-
siu su mūsų šalies prezidente, Vy-
riausybės nariais, organizacijų, ben-
dradarbiaujančių su Gruzija, atsto-
vais, Respublikos valdžia. Reikia ,,su-
tikrinti laikrodžius” – pasitarti dėl
pagrindinių būsimo darbo krypčių. 

– Kai atvykote į New York,
įvardijote tris pagrindinius savo
darbo tikslus:  pirmas – bendra-
vimas, aptarnavimas ir pagalba
žmonėms; antras – ekonominio,
verslo ir kultūros augimo ir ska-
tinimo plėtra, bendradarbiavimo
tarp New York ir Lietuvos ska-
tinimas; trečias – siekis, kad LR
konsulatas taptų tam tikru lietu-
vybės centru Rytų pakrantėje.
Kaip sekėsi juos įgyvendinti?

– Norai buvo gražūs, bet dėl ob-
jektyvių priežasčių ne viskas pavyko.
Man dirbant generaliniu konsulu
konsulato žmonės pradėjo važinėti į
lietuvių telkinius, taip sutaupydami
žmonėms ir laiko, ir pinigų. Tęsiasi
darbas ekonominio bendradarbiavi-
mo srityje,  nes kol kas New York dar
galutinai neatrado Lietuvos, Lietuva
dar ne iki galo surado New York. Čia
darbo netrūks ir būsimiems diplo-
matams. Reikia konkrečiau apibrėžti

sritis, kuriose bus bendradarbiauja-
ma – ar mes norime sustiprinti savo
ryšius bankininkystės, ar informa-
cinių technologijų srityje. Bendradar-
biavimo galimybių yra iš tiesų ne-
mažai. Ekonominė krizė sutrukdė
pratęsti konsulato patalpų pertvar-
kymą, įrengti salę, kur galėtų vykti

įvairūs renginiai. Tačiau norint, išeitį
galima rasti – labai daug renginių
vyksta konsulato rezidencijoje – se-
niausios pasaulyje lietuvių organi-
zacijos pastate. Jis tapo savotišku
traukos centru.

– Kokią patirtį išsivežate iš
Jungtinių Valstijų?

– Apibendrinant galiu pasakyti,
kad išsivežu optimizmą, taip būdingą
amerikiečiams, kurio taip trūksta
mums, lietuviams. Mes dažnai mėgs-
tame save peikti, plakti, nors esant
būtinybei sugebame susitelkti ir
įveikti nemažas kliūtis.

– Jums teko nemažai prisi-
dėti organizuojant įvairius ren-
ginius New York mieste. Kurie,
Jūsų manymu, labiausiai pa-
vykę?

– Vienas  įsimintiniausias – jach-
tos plaukimas aplink pasaulį, kuomet
apie mūsų  šalį išgirdo nemažai ame-
rikiečių. Įspūdingas ir Lietuvos him-
no giedojimas pačiame New York cen-
tre – pavyko pritraukti praeivių, ku-
rie mažai žinojo apie Lietuvą, dėmesį.
Daug gerų renginių vyko kartu su
gausiomis žydų organizacijomis. Iš
tiesų New York beveik kiekvieną
savaitę vyksta Lietuvių Bendruome-
nės renginiai. Tai – ne tik konsulato
nuopelnas, bendromis pastangomis

stengiamasi lietuvišką gyvenimą da-
ryti įdomesnį, įvairesnį, tuo pačiu
reklamuojant Lietuvą.

– Užsienio reikalų ministeri-
joje dirbate nuo pat pirmųjų Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienų. Kokius pokyčius ma-
tote Lietuvos užsienio politiko-
je?

– Lietuvos, kaip ir kitų valstybių,
užsienio politikos uždavinius lemia
laikas. Dabar pagrindinis užsienio
politikos uždavinys – įsitvirtinti įvai-
riose tarptautinėse organizacijose,
tapti ne tik pagalbos, paramos gavė-
jais, bet ir pagalbos teikėjais kitoms
valstybėms, siekiančioms suartėti su
Europos Sąjunga. Mūsų pagrindinis
tikslas – kad kuo daugiau Europos
būtų pačioje Lietuvoje.  Spaudoje kal-
bama apie Lietuvos užsienio poky-
čius, tačiau kažkokių ypatingų pasi-
keitimų nevyksta. Lietuva nuo nieko
nenusisuka, glaudžiai bendradar-
biaujama su Jungtinėmis Valstijomis
ir kitomis Vakarų valstybėmis. Iš
tiesų mūsų bendravimas su didžiuoju

kaimynu Rusija pagerėjo – atsisakant
emocijų lieka daugiau pragmatizmo,
nėra nereikalingos priešpriešos.

–  Kokių reikalų spiriami į
konsulatą dažniausiai kreipiasi
mūsų tautiečiai? Ar visada kon-
sulatas būna pajėgus padėti
jiems?

– Konsulatas sprendžia labai
daug konsulinių reikalų, darbo tikrai
netrūksta. Pagal darbo apimtis gene-
ralinis konsulatas New York užima 4-
5 vietą tarp visų Lietuvos atstovybių.
Trūksta žmonių, bet esame realistai,
dirbame tiek, kiek pajėgiame. Paly-
ginus su užsienio valstybių kon-
sulatais, mūsų darbuotojai dirba
žymiai daugiau. Esant sudėtingai
ekonominei padėčiai  kol kas sunku
tikėtis, kad padėtis pasikeis. Iš tiesų
būna dienų, kada konsulato žmonės
dirba nepakeldami galvų ir net neturi
laiko pasidžiaugti, jog gyvena tokia-
me įdomiame mieste. 

– Kadencijos pradžioje minė-
jote, kad ketinate ieškoti kuo
įvairesnių būdų, kaip į visuome-
ninę veiklą įtraukti kuo daugiau
lietuvių. Ar pavyko tai padaryti? 

– Be abejo, lietuvišką ben-
druomenę sudaro kelių kartų atsto-
vai. Konsulatas stengiasi įtraukti kuo
daugiau žmonių į lietuvišką veiklą,
suvienyti įvairių kartų atstovus, kad
jie dirbtų kartu. Negalima norėti, kad
visi vieningai dalyvautų visuose ren-
giniuose. Daug kas priklauso, koks
renginys vyksta. Reikia džiaugtis,
kad čia, išeivijoje, lietuviška veikla
vyksta. 

– Vienas labiausiai rūpimų
dalykų išeivijoje gyvenantiems
lietuviams – pilietybės klausi-
mas. Jūsų nuomone, ar pavyks
dabartinei Lietuvos valdžiai iš-
spręsti šį klausimą? 

– Tikiuosi, kad bus išspręstas šis
klausimas, bus surasta formulė, ati-
tinkanti Lietuvos įstatymus ir tenki-
nanti žmonių lūkesčius. Nereikia
skubėti kaltinti mūsų šalies valdžios
–  iš tiesų mūsų politikai šiuo klau-
simu yra nusiteikę geranoriškai.

– Gaila, bet tikrovė yra tokia
– uždaromos lietuvių bažnyčios,
vis sunkiau sekasi išsaugoti čia,
išeivijoje, esantį kultūrinį pa-
veldą. Gal matote kokią išeitį iš
tokios padėties?

– Skaudu, kada uždaromos, griau-
namos mūsų senelių pinigais statytos
bažnyčios. Reikia rodyti, kad mums
bažnyčios yra reikalingos, visų pirma
turime eiti į bažnyčią. Pasauliečiams
gana sunku kalbėti su bažnyčios
vyresnybe.            Nukelta į 9 psl.

Vilniaus universitetą baigęs J.
Paslauskas Lietuvos diplomatinėje
tarnyboje dirba nuo pat jos atkūrimo.
Jis dalyvavo steigiant Lietuvos Res-
publikos diplomatines atstovybes už-
sienyje. 1991–1993 metais diploma-
tas vadovavo Užsienio reikalų minis-
terijos protokolo padaliniui, 1993–
1999 m. dirbo Lietuvos ambasadose
JAV ir Kanadoje. 1999–2005 m. buvo
Lietuvos ambasadorius Baltarusijo-
je. Grįžęs į Lietuvą 2005–2006 m.
vadovavo Užsienio reikalų ministeri-
jos Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okea-
nijos departamentui. Nuo 2007 m.
yra Lietuvos generalinis konsulas
New York. 

J. Paslauskas (viduryje) Lietuvių sielovados konferencijos metu Čikagoje 2008 m.
su Shenandoah parapijos parapijiečiu (k.) ir Algiu Luku. Jono Kuprio nuotr.

Š. m. balandžio 25 d. JAV LB New York apygarda drauge su Brooklyn Queens
ir Manhattan apylinkėmis diplomatinės tarnybos New York pabaigos proga
amb. J. Paslauskui surengė atsisveikinimo pietus ir koncertą. 

Rimo Gedeikos nuotr.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

DALIA CIDZIKAITÈ

Šį pavasarį teatro gerbėjus ir vėl
kviečia Čikagos lietuvių teatro sam-
būris ,,Žaltvykslė”, šįkart pasiūly-
siantis drauge su Balio Sruogos dvie-
jų dalių komedijos ,,Dobilėlis pen-
kialapis” veikėjais paieškoti penkia-
lapio dobilo.  

Režisierė apie spektaklį

Jau ne pirmus metus su sambū-
riu dirbanti režisierė Ilona Čiapai-
tė ėmėsi išties nelengvo uždavinio –
šioje B. Sruogos pjesėje netrūksta vei-
kėjų, ir joje pirmuoju smuiku, o tiks-
liau – smuikais, groja vyrai. Bet bū-
tent žmonės ir tai, kad pjesė yra
komedija su daug veikėjų, ir suviliojo
Iloną imtis šio lietuviams neblogai
pažįstamo dramos veikalo.  

Sruogos pjesė rikiuojasi šalia
tokių lietuviškų komedijų kaip Ke-
turakio  „Amerika pirtyje”, Griciaus
,,Palanga” ir kitos. Paklausta, ar
statant taip vadinamą klasiką yra
sunku atitrūkti nuo jau matytų spek-
taklių ir pastatyti savą šios pjesės
variantą, Ilona pasidžiaugė, jog
,,Žaltvykslės” sambūryje yra ,,ilgi ir
gražūs amžiaus laiptai”, todėl nori to
ar nenori, vis tiek spektaklyje kažkas
bus kitaip. Žinoma, sakė ji, visada
norisi atitrūkti ir neprisiminti ma-
tytų pastatymų, bet turint tokius ak-
torius, kaip dabar, tai tikrai nesunku
padaryti. Juolab kai yra žmonių,
kurie nori duoti kažką savo, kai daly-
vaujama procese ,,imi – duodi”.  

Sruogos ,,Dobilėlis penkialapis”
iki šiol yra viena iš dažniausiai sta-
tomų komedijų lietuvių teatre. Ilonos
nuomone, tokį jos populiarumą ir
ilgaamžiškumą gana paprasta paaiš-
kinti. ,,Nesakau, kad Sruoga ar Gri-
cius stojasi šalia Šekspyro, – sakė  ji,
– bet, kiek ilgai mes skaitysime Šek-
spyrą ir statysime jo kūrinius, tiek
ilgai lietuviai skaitys ir nagrinės mū-
sų literatūros klasikus ir šiuolai-
kinius rašytojus.”  

Savo jėgas komedijos žanre žalt-
vyksliečiai jau yra išbandę – prieš
keletą metų jie žiūrovus nustebino
Griciaus komedija ,,Palanga”. Reži-
sierė teigia, jog specialiai juokinti
nesistengia. Jos įsitikinimu, juoką
,,Dobilėlyje penkialapyje” kelia ne tik
mizanscenos, veikėjų charakteriai, jų
reakcija ir pateikimas, bet ir Sruogos
žodynas. Gilindamiesi į pjesę aktoriai
ne vieną žodį turėjo pasiaiškinti,
bandydami suprasti jo reikšmę. 

,,Žaltvykslės”  režisierė, savo kū-
rybiniame krepšyje turinti jau ne
vieną klasikinį ir šiuolaikinį, lietuvio
ir ne lietuvio dramaturgo spektaklį,
įsitikinusi, jog negalima paskęsti tik
savoje kultūroje, tačiau negalima jos
ir pamiršti. Jau anksčiau Čiapaitė
yra sakiusi, jog kultūra neturi tauty-
bės, kad negalima apsiriboti tik
savaisiais. ,,Tad ką bestatytum, – ma-
no ji, – iškeli kartais paprastą, kartais
įdomią ar sudėtingą problemą. Ta-
čiau svarbiausia, kad jos visada buvo
ir yra, tik gal kitokiomis aplinky-
bėmis ir kitaip pateiktos skirtingų
autorių.” 

Režisierė niekada nepradeda sta-

tyti spektaklio, kol nepamato, kur jis
vyks. ,,Kadangi piešti nemoku, –
prisipažino ji, – tik keverzoju, turiu
žmonių, kurie moka mano tas kever-
zones ir matymus sudėti į piešinį. Tai
– Irena Grigas, šio ir praėjusių
‘Žaltvykslės’ spektaklių dailininkė.”
Taip ir atsiranda scenografija. Muzi-
ką Čiapaitė renka pati. Choreografiją
sukūrė Monika Adomaitytė ir Aušra
Jasaitė-Paulauskas. 

Dirbdama su bet kokia medžiaga,
režisierė stengiasi laikytis labai pa-
prastos taisyklės ir vadovautis B. T.
Greive posakiu: ,,Daryk, kas tau prie
širdies, tai, ką veikdamas jautiesi lai-
mingas, ir stenkis atlikti tai kuo ge-
riau, nesvarbu, kad lipdai tik sniego
gniūžtes.”

Aktoriai apie spektaklį

Dauguma ,,Žaltvykslės” naujame
spektaklyje vaidinsiančių aktorių –
jau matyti veidai. Nors bus ir pora
naujų žmonių. Ilgametė sambūrio
narė Danguolė Jonaitienė, B. Sruo-
gos „Dobilėlyje penkialapyje” atlik-
sianti vyrus ir vyną bei piršliauti
mėgstančios Agnės Skruzdėlienės
vaidmenį, sako, jog B. Sruogos pjesė
nėra lengva. Tačiau turint tokią
išradingą režisierę kaip Ilona, spek-
taklis žada būti žaismingas ir gyvy-
bingas. 

Alvidas Jonaitis, atliekantis idė-
jinio senbernių draugijos vado, kitaip
tariant, žalmargių bernelių sielos,
Marcelino Šeško vaidmenį, mano, jog
B. Sruogos pjesėse labai stipriai jau-
čiama pirmosios nepriklausomos Lie-
tuvos dvasia, gal todėl ir šio  auto-
riaus pjesės šiais laikais yra taip
mėgstamos ir dažnai statomos. ,,Ne-
galiu pasakyti, ar ši komedija yra
lengva ar sunki, nes neturiu didelės
patirties aktorystėje – esu amatinin-
kas su meniška siela, – taip save api-
būdina A. Jonaitis. – Tai padėjo su-
prasti Iloną, ir aš labai stengiuosi pa-
teisinti jos lūkesčius – net šokti pra-
dėjau!” 

Naujas ,,Žaltvykslės” narys Ra-
mūnas Žimkus ,,Dobilėlyje penkia-
lapyje” vaidins pulkininką Petrą Pi-
pynę, vedusį, nedrąsų, ištikimą, dorą,
atlaidų ir savo žmoną Magdusę my-
lintį vyrą. Ramūnas sako, jog Ilona
labai atkakliai dirba su jais, todėl jis
yra optimistas ir mano, jog jų sam-

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

Š. m. kovo 30 d. ,,Draugo” dien-
raštyje išspausdintame Reginos Na-
rušienės straipsnyje ,,Nauja JAV LB
Waukegan-Lake county apylinkės
valdyba” rašoma apie metinį susirin-
kimą, kurio metu buvo išrinkta nauja
apylinkės valdyba. Pateikdama duo-
menis apie rinkimus straipsnio auto-
rė rašo: ,,Susirinkimas taip pat iš-
rinko trijų asmenų vienkartinę Man-
datų komisiją, kurią sudarė Sigita
Damašienė, Sigita Šimkuvienė-Rosen
ir Violeta Špokaitė.” Šis teiginys
neatitinka tikrovės. Iš tikrųjų buvo
rinkta ne mandatų komisija, bet
balsų skaičiavimo komisija. Susirin-
kimas į tą balsų skaičiavimo komisiją
išrinko: Sigutę Damašienę, Sigutę
Šimkuvienę-Rosen ir Mindaugą Lin-
kų. Vietoj pastarojo rinkimams pir-
mininkavusi R. Narušienė dėl neaiš-
kių priežasčių pakvietė balsus skai-
čiuoti Violetą Špokaitę.

Straipsnyje taip pat rašoma, kad
,,Rinkimai praėjo demokratiškai, bal-
savo 101 apylinkės narys.” Pati skai-
čiavau balsavimo lapelius – jų buvo
96.

O ar rinkimai buvo demokratiš-

ki? Vargu, nes pažeidimų rinkimų
metu buvo apstu. Vien tai (neminint
smulkesnių pažeidimų), kad kandi-
datai nebuvo pristatyti rinkėjams, o
pastariesiems buvo išdalinti lapeliai
su iš anksto išspausdintomis kandi-
datų pavardėmis, kurias tik reikėjo
įrašyti į balsavimo lapelį; kad nebuvo
surašytas ir pasirašytas balsų skai-
čiavimo komisijos aktas, kuriame  tu-
rėjo atsispindėti visų kandidatų su-
rinkti balsai, bendras bei galiojančių
ir sugadintų lapelių skaičius, verčia
abejoti, ar rinkimai iš tiesų buvo to-
kie, kokius mini ilgametė JAB LB ta-
rybos narė R. Narušienė.

Per mano devynerius aktyvios
lietuviškos veiklos metus neteko
matyti, kad į ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą taip gausiai susirinktų
lietuviai. Turiu pagirti šios apylinkės
valdybą ir, aišku, jos buvusią pirmi-
ninkę Angelę Kavakienę, kurių veik-
la išjudino žmones.

Sigita Šimkuvienė-Rosen
JAV LB krašto valdybos

vicepirmininkė organizaciniams
reikalams

,,ŽALTVYKSLĖ” KVIEČIA Į KOMEDIJĄ,
KUR PIRMUOJU SMUIKU GROJA VYRAI

būrio ,,Dobilėlis penkialapis” turėtų
būti šauni komedija.

Paskutiniame ,,Žaltvykslės” spek-
taklyje „Upė ant asfalto” pagrindi-
niame vaidmenyje vaidinusi Aušra
Jasaitė-Paulauskas, šiame spektakly-
je atliks Rožės Kumpytės, gerai išsi-
laikiusios, netekėjusios moters, vaid-
menį. Jos nuomone, pastatyti gerą
komediją yra sunku, nes turi išmokti
priversti žiūrovą „kristi iš padų”. Ir
pridūrė, jog tam reikia ne tik talento,

bet ir daug nuoširdaus ir atsiduo-
dančio darbo. 

Turbūt ilgiausiai sambūryje vai-
dinanti Giedrė Gillespie B. Sruogos
,,Dobilėlyje penkialapyje” vaidins
Teklę Bračgulienę, kurią pats Sruoga
apibūdino kaip karštakošę našlę,
tvirtą moterį. Pati Giedrė mano, jog
jos veikėja yra viena iš tų tvirto, net
įžūlaus charakterio visuomenininkių,
kurios nenuilstančiai visus kamuoja
savo projektais – loterijomis, arba-
tėlėmis, našlaičių namų labdara.
Nors, žinoma, ji tai daro ir savo ma-
lonumui. Giedrei patinka pjesės teks-
tas, nes jis ir įdomus, ir juokingas.
Jos nuomone, veikėjai visiems gerai
atpažįstami. Jiems svarbiausia pasi-
rūpinti savo reikalais, pinigais ir ma-
lonumais. ,,Žaltvykslės” aktorės nuo-
mone, žiūrovą ima juokas, kai tokį
elgesį pamato scenoje ir supranta,
kad ir jis galbūt yra toks pats.  

Teatro sambūris ,,Žaltvykslė” į
Balio Sruogos 2 dalių komedijos
,,Dobilėlis penkialapis” premjerą
kviečia gegužės 15 d., šeštadienį, 6
val. v. Spektaklis vyks Jaunimo cen-
tre (5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636). Bilieto kaina – 15 dol. Per
pertrauką ir po spektaklio žiūrovų
laukia valgykla ir bufetas.

DÈL R. NARUŠIENÈS STRAIPSNIO APIE JAV LB
WAUKEGAN-LAKE COUNTY APYLINKÈS 

VALDYBOS RINKIMUS

Iš  teatro sambūrio ,,Žaltvykslė“ albumo. 
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Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai vis didesnį neri-
mą kelia į užsienį su tėvais iš Lietu-
vos išvykę, tačiau jų užsienio šalyse
neprižiūrimi ir apleisti vaikai. Pasak
pranešimo, šiuo metu suskaičiuojama
ne viena dešimtis atvejų, kai lietuviai
tėvai, išvykę su atžalomis į užsienį,
jomis tinkamai nesirūpina, šeimose
yra smurtaujama ir piktnaudžiauja-
ma alkoholiu. 

,,Gaila, tačiau pastaraisiais me-
tais iš užsienio gaunamų pranešimų
apie netinkamai prižiūrimus ar tose
valstybėse tėvų paliktus vaikus iš
Lietuvos nemažėja”, – sako Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos direktorė Odeta Tarvydie-
nė. Pasak jos, dažniausiai gaunami
pranešimai apie smurtą šeimoje arba
vienų vaikų palikimą namuose. 

Tarnybos teigimu, neseniai iš
Norvegijos į Lietuvą buvo parskrai-
dinta mergaitė, kurį laiką gyvenusi
tos šalies socialinių paslaugų įstaigo-
je. Mergaitės mama, dukrą palikusi
Norvegijoje, išvyko. Parvežtai į Lie-
tuvą mergaitei nustatyta laikinoji
globa vaikų globos namuose. Dėl pa-
našių atvejų į Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybą krei-

piasi miestų ir rajonų vaiko teisių ap-
saugos skyriai arba tarnybos, bei už-
sienio valstybių atsakingos tarnybos
su prašymais tarpininkauti sutei-
kiant informaciją apie vaiko tėvus,
artimuosius giminaičius, jų ketini-
mus vaikų, esančių užsienio valsty-
bėse, atžvilgiu bei galimybes jais pa-
sirūpinti ar patikrinti vaikų gyveni-
mo sąlygas bei esamą padėtį. 

Pernai tokių kreipimosi atvejų
buvo užfiksuota 34, o per 2010 m.
keturis mėnesius – 9. 2010 m. Tar-
nyba iš viso gavo 12 prašymų dėl 18
išvykusių į kitas valstybes vaikų.
Praėjusiais metais buvo gauti 54 pra-
nešimai dėl 77 vaikų. Pernai Tarnyba
taip pat tarpininkavo Lietuvoje esan-
tiems vaikų tėvams bei vaiko teisių
apsaugos skyriams bendradarbiau-
jant su užsienio valstybių tarnybomis
ir organizuojant 7 nepilnamečių Lie-
tuvos piliečių, padariusių nusikalsta-
mas veikas užsienyje, grįžimą į Lie-
tuvą. 

Kaip ir pernai, šiais metais gauta
daugiausia pranešimų dėl neprižiū-
rimų lietuvių tėvų vaikų Jungtinėje
Karalystėje. Tokių atvejų taip pat bū-
ta Norvegijoje, Airijoje, Nyderlan-
duose, Italijoje ir Rusijoje. 

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Valstybės saugumo departamento
(VSD) karininko Vytauto Pociūno žū-
tį trečią kartą tiriantys prokurorai
nebeatmeta galimybės, kad Baltaru-
sijoje jis galėjo būti nužudytas. 

Įvykį tiriantis prokuroras V. Po-
ciūno našlei Liudvikai Pociūnienei
pranešė, kad byla perkvalifikuota ir
tiriama kaip nužudymas. Tačiau tei-
sininkai abejoja, ar po 4 metų pavyks
išsiaiškinti kaltininkus. 

Neoficialiais duomenimis, pro-
kurorai perkvalifikavo V. Pociūno žū-
ties bylą, nes gavo naujų duomenų,
tačiau kokių neatskleidžia ir tyrimo
nekomentuoja.

V. Pociūno žūties aplinkybės Ge-
neralinėje prokuratūroje tiriamos jau
trečią kartą. Du kartus nustatyta,
kad VSD pareigūno mirtis – nelai-
mingas atsitikimas, esą pro Bresto
viešbučio langą jis iškrito pats. Su to-

kiomis išvadomis V. Pociūno našlė ne-
sutiko ir viliasi, kad dabar prokurorai
išsiaiškins, kad vyras buvo nužudy-
tas – išmestas arba išstumtas pro langą. 

,,Aš turiu vilties, kad surasti tei-
sybę yra daugiau galimybių, kada yra
daugiau procesinių galimybių”, – kal-
bėjo L. Pociūnienė. 

Teisininkai sutinka, kad pradėję
tirti nužudymą prokurorai galės at-
likti daugiau veiksmų, tačiau abejoja,
ar jie išsiaiškins galimus žudikus.
Kada į Baltarusiją išsiųsto dirbti V.
Pociūno žūties tyrimas bus baigtas,
neaišku. Neoficialiais duomenimis,
apklausti buvę ir nauji liudytojai, at-
liktas tardymo eksperimentas, ar
VSD karininkas galėjo pats iškristi
pro langą. Jo artimieji neatmeta, kad
pritrūkus nužudymo įrodymų prašys
ekshumacijos. V. Pociūnas žuvo 2006
m. vasaros pabaigoje Breste. 

V. Pociùno žùties byla 
tiriama kaip nužudymas 

Washington, DC, balandžio 30
d. (BNS) – Jungtinių Valstijų Senatas
susipažino su pagrindinėmis demo-
kratų parengto imigracijos pertvar-
kos plano idėjomis. Plane numatoma
gerokai sustiprinti kontrolę prie sie-
nos. Be to, numatoma, jog nelega-
liems imigrantams reikės laukti maž-
daug aštuonerius metus, kad gautų
gyventi JAV būtinus dokumentus. 

Demokratai taip pat siūlo padi-

dinti muitinės darbuotojų skaičių. Be
to, jie ragina įsteigti specialiąją tar-
nybą, kuri padės policijai kontroliuoti
padėtį pasienio rajonuose. Demokra-
tai pristatė Senate tik pirminį per-
tvarkos planą. Pats įstatymo projek-
tas dar nebaigtas rengti. Senatoriai
respublikonai, kurių paramos reikės
pertvarkos projektui patvirtinti, įspė-
jo, kad tokie, kaip dabar, demokratų
siūlymai jų netenkina. 

Skelbiama projekto 
„Misija Sibiras’10“ dalyviû atranka

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Vilniaus paveikslų galerijoje per-
duoti iš Paryžiaus į Lietuvą parvežti
Lietuvos valstybei ir jos diplomatinei
tarnybai reikšmingi archyviniai do-
kumentai ir daiktai iš Baltrušaičių
šeimos archyvo.

Lietuvos centriniam valstybės
archyvui perduoti į Lietuvą grįžę
ypač reikšmingi Lietuvos Respubli-
kos gimimo dokumentai – autorizuoti
1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos ir
1918 m. vasario 16 d. akto nuorašai,
unikalūs pirmųjų nepriklausomybės
metų Užsienio reikalų ministerijos
dokumentai dėl santykių su Lenkija,
sovietų Rusija (vėliau SSRS) ir kito-
mis valstybėmis, susirašinėjimai dėl
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo ir
1927 m. sukilimo Tauragėje.

Pirmosios nepriklausomos  Lie-
tuvos poeto, eseisto, vertėjo, diploma-
to Jurgio Baltrušaičio sukauptus do-
kumentus išsaugojo jo sūnus dailės
istorikas, diplomatas Jurgis Baltru-
šaitis jaunesnysis, kuris iki 1954 m.
dirbo kultūros patarėju ir konsulu
Lietuvos atstovybėje Prancūzijoje.
Lietuvos valstybei archyvą perdavė

pastarojo sūnus Jean Baltrušaitis.
Lietuvos dailės muziejui Užsie-

nio reikalų ministerija perdavė J. Bal-
trušaičio vyresniojo pomirtinę kaukę
ir dalį išlikusių jo bibliotekos knygų.
Atitinkamus perdavimo ir priėmimo
dokumentus ant autentiško stalo,
priklausiusio J. Baltrušaičiui, pasira-
šė užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis ir Lietuvos centrinio
valstybės archyvo direktorius Dalius
Žižys, Lietuvos dailės muziejaus di-
rektorius Romualdas Budrys.

,,Šiemet savo atkūrimo 20-metį
minėsianti Užsienio reikalų ministe-
rija siekia aktyviai prisidėti prie Lie-
tuvai reikšmingo istorijos ir kultūros
paveldo apsaugos ir grąžinimo į Lie-
tuvą. Per trumpą laiką į Lietuvą grįžo
Lietuvos diplomatijos vadovo Stasio
Lozoraičio ir buvusio Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijos Ekonomikos
departamento direktoriaus Jono Nor-
kaičio archyvai. Taip pat mūsų vals-
tybę pasiekė pirmosios nepriklauso-
mos Lietuvos diplomato Antano Liut-
kaus archyvas”, – renginyje sakė A.
Ažubalis. 

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Pasirašytos pirmosios sutartys 2010
m. remti lituanistikos ar baltistikos
centrus užsienyje ir finansuoti Lie-
tuvos mokslo ir studijų įstaigų bend-
radarbiavimo projektus. Centrams
užsienyje ir jų partneriams Lietuvoje
šiemet skiriama 203,000 litų iš vals-
tybės biudžeto. 

Lietuvos lėšos turėtų pasiekti
Lenkijos, Estijos, Škotijos, JAV, Vo-
kietijos, Rusijos ir Baltarusijos uni-
versitetus. Šiemet lituanistikos ar
baltistikos centrai konkursui pateikė
15 projektų. Projektus vertino švieti-
mo ir mokslo ministro sudaryta spe-
cialistų komisija. Įvertinus pateiktus
konkursui projektus, numatyta iš da-
lies finansuoti vienuolikos užsienio
šalių aukštųjų mokyklų lituanistikos
ar baltistikos centrų kartu su Lietu-
vos mokslo ir studijų institucijomis
vykdomą projektinę veiklą, skirtą li-
tuanistikos ar baltistikos plėtrai. 

Pinigai skirti Jogailaičių univer-
siteto Tarptautinių ir politinių studi-

jų fakultetui Krokuvoje (Lenkija),
Varmijos-Mazūrijos universitetui Ol-
štyne (Lenkija), Tartu universiteto
Kalbų centrui (Estija), Glasgow uni-
versiteto Centrinės ir Rytų Europos
studijų katedrai (Škotija/JK), Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės Litua-
nistikos katedrai University of Illi-
nois at Chicago (JAV), Frankfurto
prie Maino Getės universiteto Lygi-
namosios kalbotyros institutui (Vo-
kietija), Varšuvos universiteto Polo-
nistikos fakulteto Rytų Azijos lygina-
mosios kalbotyros ir baltistikos kate-
dros Baltistikos skyriui (Lenkija),
Maskvos valstybinio M. V. Lomono-
sov universiteto Filologijos fakulteto
Baltistikos centrui (Rusija), Gardino
J. Kupalos valstybiniam universitetui
(Baltarusija). 

Lėšos bus skirtos lietuvių kalbos
ar baltistikos dėstytojų siuntimui į
užsienio centrus, centruose dirban-
čių lietuvių kalbos dėstytojų kvalifi-
kacijos tobulinimui, aprūpinimui me-
todine literatūra ir vadovėliais.

Pristatytas imigracijos pertvarkos planas� �

Skirta lèõû Lituanistikos ir
baltistikos centrams užsienyje 

Vilnius, balandžio 30 d  (Lietu-
viams.com) – Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų taryba (LiJOT) šiais metais
vėl rengia jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projektą „Mi-
sija Sibiras’10” ir skelbia dalyvių at-
ranką. Ji vyks dviem etapais: iš už-
pildytų anketų bus atrinkta grupė
žmonių, kuri išsiruoš į bandomąjį žy-
gį Lietuvoje. Jį įveikę jaunuoliai va-
saros viduryje vyks į sudėtingą ir
daug išbandymų žadančią ekspediciją
po lietuvių tremties ir įkalinimo vie-
tas Sibire. 

Visi norintys dalyvauti projekte
„Misija Sibiras’10” privalo užpildyti
atrankos anketą, kuri skelbiama pro-

jekto tinklalapyje internete. Atranka
vyks iki gegužės 28 dienos. Anketas
kviečiami pildyti visi jauni žmonės ir
užsienyje gyvenantys lietuviai, galin-
tys pagrįstai motyvuoti savo norą
vykti į ekspediciją ir atsakingai prisi-
dėti prie projekto tikslų įgyvendini-
mo bei rezultatų viešinimo. 

Reikėtų nepamiršti, jog didžiąją
ekspedicijos laiko dalį dalyviai gyvens
palapinėse, laukinės gamtos sąlygo-
mis, daugybę kilometrų keliaus pės-
čiomis, kartu su savimi nešdami kup-
rines. Šiais metais ekspedicija vyks
Krasnojarsko krašte – Sverdlovsko
srityje, į kurią išvyks 20-ies jaunų
žmonių grupė. 

Nerimâ kelia užsienyje tèvû�
neprižiùrimi vaikai

� Î Lietuvâ grîžo Baltrušaiçiû 
šeimos archyvas

ELTOS nuotr.
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PLC, Lemonte, Lietuvos Duk terų
draugija rengia  visuotinį narių susi-
rinkimą. Pradžia 12:30 val. p. p. 

– Willow brook Ballroom salėje
vyks atsisveikinimo su Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonu
An tanu Markumi pietūs. Pradžia 2
val. p. p. Dau giau informacijos gauti
ir bilietus už si sa ky ti galima tel. 773-
776-4600.

– St. Thomas the Apostile bažny-
čioje (5467 South Woodlawn Avenue,
Čikaga) vyks William Ferris choro kon-
certas „Balttic Blast”. Pradžia 3 val. p.
p. Bilietų teirautis telefonu 773-325-
2000. Daugiau informacijos www.wil-
liamferrischorale.org

Gegužės 22 d., šeštadienį: Ma-
dison Club (5 East Wilson St) susigi-
miniavusių miestų Madison-Vilnius
komitetas ruošia kasmetinę puotą.
Dalyvaus Laimonas Briedis, knygos
,,Vilnius: City of Strangers” autorius.
Pradžia 5 val. p. p.

Gegužės 23 d., sekmadienį:
Lietuvių namuose (Phi la del phia, PA)
vyks ,,Laisvės” choro pa va sa rinis
koncertas ,,Daug daug dai ne lių” ir
meno paroda. Pradžia 2 val. p. p.  

Gegužės 25 d., antradienį:
knygyne ,,57th Street Books” (1301
E. 57th Street, Chicago, IL)  vyks su-
sitikimas su L. Brie džiu, knygos „Vil-
nius: City of Strangers” autoriumi, ir
Elizabeth No vickas, ku  ri išvertė Ri-
čardo Gavelio kny gą ,,Vilniaus poke-
ris” į anglų kal bą. Pradžia 6 val. v.
Tel. pasiteirauti: 773-684-1300.

Gegužės 29 d., šeštadienį:
PLC, Lemonte, vyks JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos suvažiavimas.

BIRŽELIS

Birželio 4 d., penktadienį:
Centrinėje Čikagos miesto aikštėje
Daley Plaza LR generalinis konsula-
tas Čikagoje rengia antrąjį festivalį
„Lietuvos diena”. Numatomas ren-
ginio laikas – nuo 11 val. r. iki 3 val.
p. p. Nuo 12 val. p. p. iki 1 val. p. p.
vyks kultūrinė programa. Daugiau
informacijos teikia LR generalinio
konsulato Čikagoje darbuotoja Agnė
Vertelkaitė tel.: 312-397-0382, trump.
nr. 204 arba el. pašto adresu agne@
konsulatas.org.

– 100 West Roy St., Seattle, WA,
8 val. v. ir birželio 5–6 d. 5 val. p. p.
vyks Northwest New Works festiva-
lis, kuriame dalyvaus rež. Paulius Bud-
raitis.

Birželio 5–6 d.: Neringos sto-

vyklos kasmetinė talka. Apie atvyki-
mą pranešti el. paštu regina@nerin-
ga.org arba tel.: 978-582-5592.

Birželio 6 d., sekmadienį:
1380 Castlewood Dr. Lemont, IL vyks
metinė Ateitininkų namų gegužinė.
Pradžia 12 val. p. p.

Birželio 13 d., sekmadienį:
Palaimintojo Jurgio Matu laičio misi-
joje (14911 127th St., Le mont, IL
60439) pre latas Ignas Urbonas savo
kunigystės 75-mečio proga konceleb-
ruos 9 val. r. šv. Mišias. Po 9 val. r. ir
po 11 val. r. šv. Mišių gerbiamą prela-
tą pasveikinti ir su juo pabendrauti
bus galima PLC di džiojoje salėje, o po
6 val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje. 

Birželio 19 d., šeštadienį: Old
Oak Country Club (14200 S. Parker
Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks ,,Li-
berty Mu tual Invitational” golfo tur-
nyras, kurį rengia Lietuvių Fondas ir
PLC. Tel. pasiteirauti: 630-257-1616
(LF), 630-257-8787 (PLC).

Birželio 19–26 d., žemuogių se-
zono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY organizuojama Shadow
Ranch Romuvių šeimų stovykla vai-
kams. Kviečiami atsiliepti norintys
dirbti stovyklos virtuvėje ar vesti už-
siėmimus. Daugiau informacijos el.
paštu: vilmare@gmail.com.

Birželio 20 d., sekmadienį: Šv.
An tano parapijos bažnyčioje (Cicero)
9 val. r. bus aukojamos Padėkos šv.
Mišios, skirtos kunigo dr. Kęstučio A.
Trimako kunigystės 50-me čiui. Po šv.
Mišių, 11 val. r.  – aka deminė programa,
garbės doktorato regalijų įteikimas ir
vaišės Willowbrook Ballroom. D�l vietų
užsakymo keiptis pas Romą Kuprienę
tel. 708-447-9319.

LIEPA

Liepos 2–4 d. Toronto mieste,
Kanadoje, vyks IX Dainų šventė.

Liepos 25 d. sekmadienį:
Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA vyks Lietuvos Dukte-
rų ruošiamas Mėlynių pokylis. Pra-
džia 2 val. p. p.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 2–8 d.: Berčiūnuose
(prie Panevėžio) vyks Ateitininkų
100-mečio prieškongresinė stovykla,
Vilniuje – XVI Ateitininkų kongresas.
Daugiau informacijos www. ateitis.lt
arba el. paštu: simtmetis@ateitis.lt.

Nukelta į  9 psl.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
2010 METAI2010 METAI

GEGUŽĖ

Gegužės 1–8 d.: Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th Street, Lemont, IL)
vyks Andriaus Sprindžio foto gra fijos
paroda ,,Lemtingas žingsnis”. Atida-
rymas – gegužės 1 d. 6 val. v. 

Gegužės 2 d., sekmadienį:
Balzeko lietuvių kultūros mu ziejuje,
Gintaro salėje (6500 S. Pu laski Rd.,
Čikaga) vyks Filatelistų draugijos
,,Lietuva” visuotinis narių susirinki-
mas. Pradžia 1 val. p. p. Tel. pasitei-
rauti: 773-585-8649 (Jonas Variakojis).

– Fontbonne Academy Audito-
rium (930 Brook Road, Milton, MA)
vyks septinta kasmetinė muzikos ir
dainų popietė ,,Mano širdies daina”,
kurią ruošia Lietuvos vaikų globos
organiza cija (Lithuanian Children’s
Relief, Inc.). Pradžia 2 val. p. p. Bi-
lietus užsisakyti tel.: 505-586-0650
(Veronica Bizin kaus kas). Daugiau in-
formacijos galima ra sti tinklalapyje
www.walnuthillarts.org.

– Šv. Trejybės parapijos salėje (53
Capitol Avenue, Hartford, CT) Con-
necticut apygarda ir tautinių šokių
grupė ,,Berželis” rengia ,,Pavasario
poezijos šventę”.  Programoje – šokių
grupės ,,Berželis” pasirodymas, ak-
torės iš Lietuvos Olitos Dautartaitės
monospektaklis ,,Bona Sforca. Atsi-
sveikinimas”.  Pradžia  3 val. p. p. Dėl
bilietų skambinti: 860-678-0869 (As-
ta), 203-773-1257, 860-965-5549 (To-
mas).

– Church of the Cross (13500
Fresh man Lane, Fort Myers, FL
33912) bus aukojamos Motinos die-
nai skirtos lietu viš kos šv. Mišios. Pra-
džia 4 val. p. p.  Po Mišių – suneštinės
vai šės pas Ziną Bar t kevičienę (5140
LEDS Rd.,  Fort  Myers,  FL  33907).  

Gegužės 5 d., trečiadienį:
PLC, Bočių me nė je, LB Lemonto So-
cialinių reikalų skyrius ruošia su   siti-
kimą  su socialinių mokslų magistre
Vi li ja Aukštuoliene. Ji kalbės tema
,,Ką turėtų žinoti su laukusieji 60-
ies?” Pradžia 1 val. p. p.

Gegužės mėn. 6–7 d.: Lietuvių
klube, St. Petersburg, FL, vyks Lie-
tuvos piliečių priėmimas konsuliniais
klausimais. Registruotis tel.: 727-895
-4811 arba el. paštu LT-ConsulFL@
bayprintonline.com. Daugiau infor-
macijos rasite konsulato tinklalapyje
www.ltconsny.org arba gausite tel.:
212-354-7840.

Gegužės 7 d., penktadienį:
PLC vyks tėvo Antano Saulaičio, SJ
knygos vaikams ,,Kaip atrodo dva-
sios?” pristatymas. Pradžia  6:30 val. v. 

Gegužės 8 d, šeštadienį: Lie-
tuvos am ba sada (2622 16th St. NW, Wa-
shin g ton, DC 20009) kviečia į Europos
Sąjungos „Atvirų du rų” dieną, kuri
vyks nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. Dau -
giau informacijos apie renginį rasite
tinkla la pyje www.europe-in-dc. com

– Andrew Lutheran Church para-
pijos patalpose (10 S. Lake St., Mun de-
lein, IL) Gedimino lituanistinė mokykla
ruošia pava sa rio šventę ,,Gražiausia
puokštė – tau, mamyte”.  11:30 val. r. –
šv. Mišios, 12:30 val. p. p. koncertas.
Nuo 9 val. r. iki 2:30 val. p. p. vyks pava-
sarinė mugė. Tel. pasi tei rauti: 847-668-
1731 (Beata). 

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos sa lėje vyks ALRK Moterų są-
jungos 3 kuopos susirinkimas. Pradžia
2:30 val. p. p. 

– Gintaro vasar vietėje (15860 La ke
Sho re Rd., Union Pier, MI) Union Pier

lietuvių draugija ruošia kasmetinius
,,Pava sario šo kius”. Renginio pradžia –
7 val. v. (Mi chi gan laiku). Bi lie tus gali-
ma nusi pirkti Mil dos parduotuvėje,
Gintaro vasarvie tėje (Union Pier) arba
iš ra šyti čekį Union Pier Li thuanian
Asso ciation vardu ir at siųsti adresu: P.
O. Box 605, Union Pier, MI 49129. Dau -
giau informacijos tel.: 269-612-7162 ar-
ba el. paštu milda@milda.us

– Madonna della Strada koplyčioje
Loyola universiteto miestelyje (6453
North Kenmore Avenue, Čikaga) vyks
William Ferris choro koncertas „Balttic
Blast” . Pradžia 7:30 val. v. Bilietų tei-
rautis telefonu 773-325-2000. Daugiau
informacijos www.williamferrischorale.
org

– ,,Mayflower Hotel”, Washing-
ton, DC, U. S. – Baltic Foundation
ruošia Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 20-ųjų metinių paminėjimo
vakarą. Vakare dalyvaus LR minist-
ras pirmininkas Andrius Kubilius.
Bilietus užsisakyti www.usbaltic.org
arba tel.: 202-785-5056 (Trevor Dane).

– Lenkų kultūros fondo salėje (177
Broadway,  Clark, NJ 07001) pasirodys
lietuvių estrados dainininkas Edmun-
das Kučinskas. Tel. pasiteirauti: 732-
713-5108 (Žilvinas).

Gegužės 9 d., sekmadienį:
Evangelikų Liuteronų Tėviškės para-
pijos sekmadieninėje mokyklėlėje bus
švenčiama Motinos diena. Pradžia
11:30 val. r. 

– Willow brook Ballroom salėje
(8900 Archer Ave., Willow Springs,
IL 60480)  vyks  dainininko E. Ku -
činsko koncertas. Pradžia 5 val. p. p.
Bilietus galima nu sipirkti ,,Lietuvė-
lėje” (5741 S. Har lem Ave., Chicago,
IL). Skelbti koncertai Jaunimo cent-
re ir Pasaulio lietuvių centre neįvyks.
Pasiteirauti tel.: 630-464-5000 arba
tel.: 847-845-3972.

– Baltijos studijų vasaros institu-
tas (The Baltic Studies Summer Ins-
titute – BALSSI) kviečia į intensy-
vius lietuvių, latvių ir estų kalbų kur-
sus.  Registracija –  iki gegužės 12 d.
Daugiau informacijos galima rasti
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.wisc.
edu/balssi/index.html arba kreiptis į
BALSSI programos koordinatorę Nan -
cy Heingartner el. paštu balssi@creeca.
wisc.edu arba tel.: 1-608-262-3379.

Gegužės 14–16 d. nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Nerijos tunto skautai
ruošia daiktų išpardavimą prie dide-
lio balto garažo, kuris yra PLC pasta-
to šiaurinėje pusėje. 

Gegužės 15 d., šeštadienį:
Boston lituanistinės mokyklos 60 me-
tų sukakties proga ruošiama ekskur-
sija po Isabella Stewart Gard ner mu-
ziejų (280 The Fenway, Bos ton, MA).
Ekskursija vyks nuo 11 val. r. iki 1
val. p. p. Nuo mokyklos į muziejų veš
autobusas, kuris išvyks 10:15 val. r.
Būtina užsiregistruoti iki gegužės 8
d. Dau giau informacijos ir registra ci-
jos anketą rasite tinklalapyje www.
blsm.org

– PLC Bočių menėje Lietuvių
studentų asociacija UIC rengia Aukš-
tojo mokslo forumą. Daugiau infor-
macijos galima gauti el. paštu: info@
lsauic.org arba internetinėje svetai nėje:
www. lsauic.org. Pradžia 2 val. p. p.

– Jau nimo centre (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636) teatro
sambūris ,,Žaltvykslė”  kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Pradžia 6 val. v.

Gegužės 16 d., sekmadienį:
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Apie tapatybės vagystes per pas-
taruosius keletą metų buvo tiek daug
kalbama, kad sužinoti, kaip ir kada
dera saugotis nuo šio nusikaltimo, tu-
rėjo galimybę tiek senas, tiek jaunas.
Deja, tapatybės vagišiai iki šiol nesi-
skundžia aukų trūkumu: manoma,
jog per metus vagysčių aukomis vis
dar tampa milijonai žmonių. Maža to,
neseniai imta pastebėti, jog pamažu
keičiasi aukų sąrašas: vis dažniau
nuo tapatybės vagysčių nukenčia ne
išsiblaškę verslininkai, niekaip ne-
prisiruošiantys įsigyti dokumentų
smulkintuvo, ir ne pernelyg nepažįs-
tamaisiais pasitikėti linkę pagyvenę
žmonės, o jaunimas, studentai ir net
nepilnamečiai vaikai. 

Deja, toli gražu nėra reti atvejai,
kai nukenčiama ne nuo nepažįstamų-
jų, tačiau nuo giminaičių, draugų ar
kitų pasitikėjimą turinčių asmenų,
ypač dabar, kai ekonominis nuosmu-
kis privertė nemažą dalį žmonių pri-
sidaryti naujų skolų ir beviltiškai su-
sigadinti savo kredito istorijas. To-
kiais atvejais galimybė pasinaudoti
artimųjų Social Security (SS) nume-
riais atrodo nekenksmingas ir gana
paprastas būdas laikinai pagerinti sa-
vo finansinę padėtį. Kita vertus, kaip
ir anksčiau, toliau darbuojasi ir gau-
sybė „profesionalių” vagišių, „žvejo-
jančių” svetimus SS numerius, kredi-
to kortelių duomenis bei kitą asme-
ninę informaciją besirausiant šiukš-
lėse, skambinant ar rašant laiškus į
aukos namus, apsimetus kokios nors
valstybinės įstaigos ar verslo bendro-
vės, žadančios viliojančias paslaugas,
atstovais. 

Vaikai bei nepilnamečiai paaug-
liai tampa itin patraukliais tapatybės
vagišių taikiniais, kadangi, pasisavi-
nus jų SS numerius (skirtingai nei
pasas, SS numeris yra suteikiamas
asmeniui iškart po gimimo), jie daž-
niausiai apie tai nė neįtaria bent ke-
letą metų. Nesulaukę pilnametystės,
dauguma vargiai naudojasi SS teikia-
momis privilegijomis – neprašo pasko-
lų, neįsigyja savo vardu kreditinių kor-
telių, dažnai netgi nedirba ir pan. Tuo
tarpu vagys gali ramiai naudotis jų
duomenimis, kreipdamiesi dėl pasko-
lų, įsigydami vairuotojo teises ar mė-
gindami nuslėpti savo tikrąją tapaty-
bę darydami įvairius kitus nusikaltimus.

Kadangi aukos šiuo atveju yra
nepilnamečiai asmenys, vagystei iš-
aiškėjus, nemalonumai pirmiausia ap-
ninka jų tėvus, kuriems tenka ieškoti
būdų atstatyti atžalos gerą vardą.
Problemos, susijusios su tapatybės va-
gyste, retai kada išsprendžiamos per
keletą savaičių ar net mėnesių – kar-
tais teisintis dėl nepagrįstų kalti-
nimų bei kęsti kreivus banko darbuo-
tojų žvilgsnius tenka ne vienerius me-
tus. Todėl derėtų rimtai vertinti gali-
mybę tapti vagystės auka ir nepamiršti
iš anksto pasirūpinti ne tik savo, bet
ir savo atžalų duomenų saugumu. 

Tėvai, norintys sekti vaikų kre-
dito istoriją, gali tai padaryti pateikę
jų gimimo liudijimo kopiją kredito
biurams ,,Equifax”, ,,Experian” bei

,,TransUnion”, kurie tuomet leis už-
sakyti išsamią ataskaitą. Jei ją per-
žiūrėjus, kyla įtarimų, būtina iškart
kreiptis į policiją bei pranešti apie ga-
limą vagystę kredito biurams. Nesi-
baiminkite būti nesuprasti – dėl tapa-
tybės vagysčių gausos policija jau se-
niai priprato prie tokio pobūdžio
skundų, o kredito biurai bei finansi-
nės įstaigos, su kuriomis gali tekti tu-
rėti reikalų, turėtų supratingai įver-
tinti tai, jog jūsų nepilnametė atžala
jokiu būdu negalėjo savarankiškai
prisiskolinti pinigų ar susisaistyti ko-
kiomis nors finansiškai ar morališkai
pražūtingomis sutartimis. 

Kita grupė asmenų, kuriems gre-
sia tapti tapatybės vagysčių aukomis
– studentai, dažnai gyvenantys su
menkai pažįstamais kambariokais
prastai saugomose patalpose, bei ne-
atsargiai besielgiantys su neseniai
įsigytomis kredito kortelėmis ar įvai-
riais slaptažodžiais. Beje, studentai ir
šiaip jaunimas taip pat yra itin linkę
naudotis įvairiomis bendravimo sve-
tainėmis internete (,,Facebook”,
,,Twitter” ir pan.) ir dažnai nukenčia
dėl pernelyg didelio patiklumo bei ne-
atsargumo viešinant savo asmeni-
nius duomenis bei intymias gyveni-
mo detales. Norint išvengti nemalo-
numų, geriausia iš anksto aiškinti,
kaip ir kodėl dera saugoti savo as-
meninius duomenis, kaip sekti savo
kredito istoriją bei nugalėti pagundas
pasiduoti įvairių blogų ketinimų tu-
rinčių žmonių užmačioms. Taip pat
neblogai būtų toli nuo namų gyve-
nančiam (-iai) studentui (-ei) pado-
vanoti asmeninį seifą ar bent doku-
mentų smulkintuvą. 

Dar viena populiarėjanti tapaty-
bės vagystės forma – medicininių pa-
slaugų gavimo tikslu pasisavinti sve-
timi duomenys. Vėlgi, dėl ne itin pa-
lankios ekonominės padėties pasta-
ruoju metu padaugėjo žmonių, nega-
linčių įsigyti sveikatos draudimo bei,
atsidūrus ligoninėje, besiryžtančių
pasinaudoti svetimu vardu bei SS nu-
meriu. Ši nauja tapatybės vagystės
forma, žinoma, nepašalino įsisenėju-
sių rūpesčių, susijusių su sveikatos
priežiūros įstaigų nesugebėjimu iš-
saugoti pacientų duomenų privatu-
mą, kuris jau anksčiau buvo atnešęs
nemažai žalos. Todėl vertėtų turėti
omenyje ir šią galimybę tapti nusikal-
tėlių auka. 

Be abejo, geriausias būdas už-
kirsti kelią tapatybės vagystei visuo-
met yra budrumas. Nuolat stebėdami
savo kredito istoriją (nebūtinai nau-
dojantis finansinių įstaigų brukamo-
mis mokamomis paslaugomis, už-
teks, jei atidžiai išstudijuosite bent
vieną kartą per metus jums priklau-
sančią nemokamą ataskaitą), kiek
įmanoma saugodami savo asmeninę
informaciją nuo pašalinių akių bei
atsakingai naudodamiesi kredito kor-
telėmis ir kitomis finansinių įstaigų
paslaugomis gerokai sumažinsite ga-
limybes tapti dar viena iš daugelio
tapatybės vagystės aukų. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

TAPATYBĖS VAGYSTĖ: NAUJOS
SENOS PROBLEMOS APRAIŠKOS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

SEPTYNIOLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Sudoku Nr. 25 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 24 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Edvinas Šikšnius, Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus. Labai
smagu, kad sudoku sprendėjų gretos pasipildo vis naujais vardais.  Nekantriai
lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek
kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd
St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

Ambasadorius J. Paslauskas su Terese ir Algimantu Gečiais JAV LB XVIII tary-
bos sesijoje, vykusioje Boston mieste 2008 m. Laimos Apanavičienės nuotr.

J. Paslauskas...

Atkelta iš 4 psl.    Tačiau kalbant
apie paveldą reikėtų šnekėti ir apie
kitus pastatus, organizacijas. Reikia
rūpintis tais dalykais, kurie nueina į
užmarštį. Norima New York įkurti
nuolat veikiančią parodą apie lietu-
viškos bendruomenės gyvenimą. 

–  Pasikeitimai laukia ne tik
Jūsų, bet ir visos šeimos? 

– Į Gruziją vykstame su žmona
Dalia, o vaikai lieka čia. Duktė Marija
netrukus baigs mokyklą, ji, kaip ir
21-erių sūnus Jonas, tęs studijas
Amerikoje. Pirmą sykį teks gyventi
be vaikų.

– Esate sakęs, kad Jums pa-
tinka aktyvus gyvenimo būdas.
Ar nepasigesite tik New York
būdingo gyvenimo tempo? 

– Manau, kad Gruzijoje veiklos

netrūks, ten yra vykdoma daugiau
kaip 20 pagalbos projektų. Gruzinų
požiūris į Lietuvą ypatingas –  jie
labai noriai bendrauja su mūsų šalies
atstovais, kiek žinau, šioje šalyje dir-
bantiems diplomatams nuobodžiauti
netenka.

– Ko palinkėtumėte čia,
Jungtinėse Valstijose, gyvenan-
tiems lietuviams?

– Linkiu,  kad mes, lietuviai, su-
voktume, jog būdami nors ir labai
skirtingi, tačiau esame viena tauta.
Lietuvai ir mūsų bendruomenei sek-
sis tada, kai vienas kitame matysime
sesę ir brolį, jausime vienas kito petį.
Tad linkiu vienybės – tik būdami
vieningi esame nenugalimi.

Kalbino
Loreta Timukienė

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
Atkelta iš 7 psl.
Rugpjūčio 8 d. PLC sodelyje

vyks JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos vasaros šventė, skirta Žalgirio
mūšio 600-oms metinėms paminėti. 

Rugpjūčio 14–21 d., gervuogių
sezono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY veiks Shadow Ranch Ro-
muvių šeimų stovykla vaikams. Dau-
giau informacijos el. paštu: vilmare
@gmail.com.

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

Rugpjūčio 28 d., šeštadienį:
PLC vyks šventė ,,Lietuvos diena”.
Pradžia 1 val. p. p.

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose, Lemont, vyks
gegužinė, kurią ruošia Amerikos lie-
tuvių tautinės sąjungos Čikagos sky-
rius. Pradžia 1 val. p. p. 

SPALIS

Spalio 8 d., penktadienį: Car-
riage Green Country Club, Darien,
IL, vyks Akademinio skautų sąjūdžio
šventė. Pradžia 7 val. v.

Spalio 10 d., sekmadienį: Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija švęs
savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus Da-
niel Gilbert,  šiaurinės Illinois apylin-
kės prezidentas, LCMS, ir Lietuvos
evangelikų liute ronų vyskupas Min-
daugas Sabutis. 

LAPKRITIS

Lapkričio 6 d., šeštadienį:
PLC vyks tradicinis Lietuvių Fondo
rudens pokylis. Daugiau informacijos
tel.: 630-257-1616 arba tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org.

Lapkričio 25–28 d. ,,Marriott”
viešbutyje, Čikagos centre, vyks Atei-
tininkijos sąjūdžio 100 metų šventė.
Daugiau informacijos: www.ateitis.org.

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į ,,Draugo”
,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 606029 arba el. paštu dalia.cidzikaite@gmail.com.

Redakcija

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Žvilgsnis iš arčiau

Tokia garsaus pabėgėlio oficiali
biografija. Prieš porą savaičių Kudir-
ka atšventė savo garbingą 80-metį.
Šia proga nutariau pakalbinti žmogų,
kuris bene geriausiai yra susipažinęs
su Simo ,,šuoliu į laisvę” – Cleveland
mieste gyvenantį žurnalistą, knygos
,,Day of Shame” autorių Algį Ruk-
šėną.

– Kada pirmą kartą sužinojai
apie Simo Kudirkos bandymą
pasprukti į laisvę?

– Keletą dienų po įvykio. Tuomet
dirbau ,,United Press International”
žinių agentūroje ir užtikau žinutę
teletaipe.

– Ir greitai įsijungei į lietuvio
jūreivio laisvinimą?

– Kaip tik tą savaitgalį vyko JAV
Lietuvių studentų metinis suvažiavi-
mas Cleveland. Kaip ir kasmet atvy-
ko šimtai studentų. Numatyta pro-
grama buvo atidėta, dėmesys sutelk-
tas į viešą protestą dėl JAV sprendi-
mo sugrąžinti Kudirką rusams. De-
monstracijos vyko ir kituose mies-
tuose. Pasipiktinimas išaugo iki vals-
tybinio masto, ir įvykis jau negalėjo
būti tyliai ,,nušluotas į kampą”. Aš
pats parašiau ne vieną straipsnį apie
demonstracijas Cleveland, kurie
žaibiškai pasklido po visą JAV spau-
dą. Reakcija į Kudirkos atidavimo
įvykį plito kaip gaisras miške – Ame-
rikos piliečiai simpatizavo lietuvių
jūreiviui ir buvo labai pasipiktinę
sprendimu jį sugrąžinti.

– Tuomet savo vasaros rezi-
dencijoje Camp David JAV atos-
togavęs prezidentas Richard M.

Nixon apie Kudirkos bandymą
išsprukti į laisvę sužinojo iš
spaudos ir labai pasipiktino,
teigdamas, kad šis įvykis ,,prieš-
tarauja visiems principams, ku-
riuos ši šalis gina” (,,contrary to
every principal this country
stands for”).

– Prezidentas Nixon išreiškė
principinę mintį, kuri atspindėjo dau-
gelio JAV gyventojų nuomonę. Tačiau
tyrinėdamas šį įvykį, priėjau prie
išvados, kad geros valios žmonės, pa-
gauti biurokratinės sistemos, gali pa-
daryti bloga. Neleidžiama nukrypti
nuo vagos ir elgtis pagal sąžinę, turi
paklusti biurokratinei ar karinei
drausmei.

– Vadinasi, JAV šiuo atveju
pasirodė baili ir nenorėjo kon-
flikto su ,,Sovietskaja Litva”
įgula, o tuo pačiu ir Sovietų Są-
junga?

– Aš to nesakyčiau. Tai neturėjo
nieko bendra su JAV, kaip valstybe.
Vienas asmuo – būtent admirolas
William B. Ellis – visai nesuprato pa-
dėties, o jo įsakymui norom nenorom
pakluso kiti. Iš tikrųjų jis net netu-
rėjo teisės įsakymo duoti, nes oficia-
liai tuo laiku nėjo pareigų – buvo
namie. O kai ,,Vigilant” laivo kapi-
tonas Ralph Eustis nenorom nus-
prendė vis dėlto įvykdyti admirolo
įsakymą, perduotą per jo pavaduotoją
kapitoną Fletcher Brown (tądien
ėjusį admirolo pareigas), jis mėgino
,,švariai, nesutepdamas amerikiečių
įvaizdžio” atlikti nurodymą. Eustis
pats nenorėjo Kudirkos atiduoti, dėl
to leido rusams atvykti ir išsigabenti
lietuvį. Tai buvo tragiška klaida, dėl
kurios Eustis karjera smarkiai nu-
kentėjo. Sprendimas, beje, gerokai
paveikė ir admirolo Ellis bei kapitono
Brown karjeras. 

Semper vigilans

O dėl Sovietų Sąjungos, čia buvo
ne tiek bailumas, kiek savęs pateisi-
nimas. Kadangi tuo metu vyko karas
Vietname ir buvo tariamasi dėl stra-
teginių branduolinių ginklų, Eustis
tvirtino, kad, ko gero, vyksta svarbios
diskusijos, apie kurias žino tik virši-
ninkai. Tuomet turime patikėti, kad
sprendimą atiduoti Kudirką lėmė
svarbesni siekiai. Bet čia tik įgulos
kapitono samprotavimas. Nemanau,
kad kas nors iš jų bijojo rusų. Iš pat
pradžių, Kudirkai įšokus į ,,Vigilant”,
kapitonas davė įsakymą iškart baigti
derybas dėl žvejojimo ir tuoj pat
grįžti į uostą. Didžiausia klaida buvo
tai, kad Eustis paskambino į krantą
ir pranešė kas vyksta. Jei būtų tiesiog
plaukęs į uostą, nieko nebūtų atsi-
tikę, mat rusai metų metus jau buvo
pripratę prie fakto, kad jei kas suge-
ba iš jų ,,rojaus” pasprukti, tai ir
pasprunka. Rusų įgula įsidrąsino,
pamačiusi, jog amerikiečiai delsė.
Išėjus mano knygai „Day of Shame”,
dažnai gaudavau laiškų iš ,,Vigilant”
įgulos narių, kurie labai solidariza-
vosi su Kudirka. Jie teigė, kad buvo
įniršę ir net pasiruošę kovoti su ru-
sais, kuriems buvo leista iš ,,Vigilant”
denio atsiimti Kudirką. Tačiau
amerikiečiai privalėjo laikytis draus-
mės ir klausyti kapitono įsakymo.

– Kada pats asmeniškai susi-
pažinai su Simu? 

– Aš Simą sutikau Cleveland
netrukus po to, kai jis atvyko į Ame-
riką. Čia jį oficialiai pagerbė miesto
valdžia, taip pat vietinė lietuvių ben-
druomenė. Kaip knygos ,,Day of
Shame”, suvaidinusios nemažą vaid-
menį jo išlaisvinimo procese, autorius
sulaukiau asmeniško Simo apsilanky-
mo.

– Ar jis neatskleidė detalių
apie savo bandymą ištrūkti į
laisvę, nepatekusių į Tavo kny-
gą?

– Mes apie jo pabėgimo detales
nekalbėjome. Džiaugėmės jo išlais-
vinimu ir kalbėjome apie ateities per-
spektyvas Amerikoje – jam ir jo šei-
mai. O pabėgimo plonybes aš gana
išsamiai ištyriau iš amerikietiško
taško. Man buvo svarbu išsiaiškinti,
kodėl jis buvo atiduotas, kai JAV val-
džios požiūris į egzilio principą, beje,
priimtą tarptautiškai, yra labai aiš-
kus. Žinodami apie pavergtos Lietu-
vos padėtį Sovietų Sąjungos sistemo-
je, galėjome spėti, kodėl jis pabėgo. Aš
domėjausi Kudirkos istorija nuo tos
akimirkos, kai jis atsidūrė ,,Vigilant”
denyje.

– Ar, Tavo žiniomis, buvo
daugiau panašių bandymų, kai
jūreiviai iš Sovietų Sąjungos

bandė pas amerikiečius prašyti
politinio prieglobsčio?

– Kiek atsimenu, panašiu metu
vienas ukrainietis sėkmingai paspru-
ko iš sovietinio laivo kažkuriame Mis-
sissippi uoste Louisiana valstijoje.
Manau, buvo ir kitų, bet dažniausiai
apie juos neskelbdavo. Būdavo kalba-
ma tik, jei ką nors grąžindavo, o tokių
atvejų pasitaikydavo retai. Dėl to
Kudirkos istorija sensacingai nuaidė-
jo žiniasklaidoje. Rodos, tuo laiku
buvo ir viena rusė balerina, kuri ne-
norėjo grįžti atgal, tačiau to įvykio
detalių nebeatsimenu.

– Koks likimas tų liudininkų,
kurie pirmu smuiku grojo šiame
įvykyje – admirolo William B.
Ellis, trečiojo rango kapitono
Ralph Eustis, viršilos vairininko
Jim Fowlie bei leitenanto Doug-
las Lundberg?

– Admirolas Ellis, kaip ir kapi-
tonas Fletcher Brown, buvo priversti
išeiti į pensiją su papeikimu. Trečiojo
rango kapitonas Eustis buvo atleistas
iš ,,Vigilant” kapitono pareigų ir
perkeltas į Governor’s Island Krašto
pakrantės apsaugos būstinę New
York uoste, Laisvės statulos šešėlyje.
Jis nesulaukė aukštesnio paskyrimo,
ir jo karjerai tai buvo mirtinas smū-
gis. Po dvejų metų Eustis išėjo į pen-
siją. Jokių pasekmių ši istorija ne-
turėjo Jim Fowlie ir Douglas Lund-
berg. 

Nenuobodus žurnalistinis 
tyrimas

– Pakalbėkime apie Tavo
knygą ,,Day of Shame”. Kada
nutarei ją rašyti?

– Knygą pradėjau rašyti netru-
kus po įvykio. Broliai Romualdas ir
Brutenis Veitai pakvietė mane į Bos-
ton miestą, priglaudė ir rėmė, ragin-
dami palikti korespondento tarnybą
,,United Press International” žinių
agentūroje. Turėdamas žurnalistinę
patirtį, siekiau gauti visus galimus
dokumentus iš Krašto pakrantės ap-
saugos tarnybos, suorganizuoti pasi-
kalbėjimus su ,,Vigilant” laivo įgulos
nariais, Valstybės departamento pa-
reigūnais bei kitais liudininkais. 

– Kaip ilgai užtruko knygą
parašyti? Su kokiais sunkumais
susidūrei?

– Užtruko maždaug pusantrų
metų. Sunkumai buvo įprastiniai –
išknisti reikalingą medžiagą ir rasti
būdus, kaip užrašyti liudininkų pa-
sakojimus. Didžiausia užduotis buvo
įtikinti admirolą William B. Ellis su
manim pasikalbėti. Vis dėlto pavyko.
Pasakiau jam griežtai: ,,Rašau knygą
nepriklausomai nuo to, ar Jūs sutik-
site kalbėtis su manimi, ar ne. Jums
tai gera proga pateikti savą šio įvykio
versiją.”

– Ar jautei spaudimą iš JAV
saugumo tarnybų, pavyzdžiui,
kad gal nereikėtų iš viso apie
įvykį rašyti?

– Nebuvo jokio spaudimo. Kaip
tik atvirkščiai, Krašto pakrantės
apsaugos tarnyba į šį įvykį žiūrėjo,
kaip į juodą dėmę pavyzdingoje savo
istorijoje. Jie kaip tik norėjo kuo
greičiau įrodyti, kad tai buvo išskirti-
nis atvejis jų veikloje. Buvau ne kartą
kviečiamas skaityti paskaitų Krašto
pakrantės apsaugos tarnybos kari-
ninkų renginiuose. Visuomet labai

Simas Kudirka gimė 1930 m. balandžio 9 d. Griškabūdyje. 1952 m. baigė
Klaipėdos jūreivystės mokyklą. 1956–1970 m. buvo Klaipėdos žvejybinio laivy-
no jūreivis radistas. 1970 m. lapkričio 23 d. per JAV ir TSRS žvejybos orga-
nizacijų vadovų susitikimą, vykusį JAV teritoriniuose vandenyse, iš Klaipėdos
refrižeratorių laivyno plaukiančios bazės „Sovietskaja Litva” perėjo į JAV
kranto apsaugos laivą „Vigilant” ir paprašė politinio prieglobsčio. JAV kran-
to apsaugos pareigūnų į laivą įleistų TSRS pareigūnų sulaikytas ir prievarta
grąžintas į TSRS laivą. JAV ir sovietinių pareigūnų veiksmus smerkė di-
džiausi JAV dienraščiai, JAV lietuviška spauda, televizijos ir radijo stotys,
ypač ,,Amerikos balsas”, vyko protesto demonstracijos. Ilgą laiką Kudirka bu-
vo kovos dėl Lietuvos laisvės simbolis. 1971 m. gegužės mėn. nuteistas kalėti
10 metų. Kalėjo Pskove, Mordovijos lageriuose. Jo motinai, gimusiai Ameri-
koje, atgavus JAV pilietybę, JAV administracijos pastangomis 1974 m. iš ka-
lėjimo išleistas su šeima išvyko į JAV. Kudirka dalyvavo JAV lietuvių organi-
zacijų veikloje, skaitė paskaitas apie komunistinį režimą Sovietų Sąjungoje.
2000 m. kartu su žmona Genute grįžo į Lietuvą. Gyvena Pilviškiuose. 

Krašto pakrantės apsaugos tarnybos laivas ,,Vigilant” artėja prie ,,Soviets-
kaja Litva”, 1970 m. lapkričio 23 d.                           U.S.Coast Guard nuotr. 
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Jų tamsiai rudi abitai buvo su-
juosti įspūdingiausiomis storomis,
šviesiomis virvėmis su keletu mazgų
ir stambiais mediniais rožančiais,
kažkaip užkabintais už jų. Nešdavo,
atsimenu, rankose Šv. Sakramentą,
priglaustą prie krūtinės, o žmonės
juos sutikę visada žegnodavosi, o kai
kurie net ir priklaupdavo – žinodavo,
jog jie eina duoti paskutinio patepi-
mo.

Lankydavosi kapucinai ir šiaip –
šeimose, ypač švenčių metu. Visus
aplankydavo kalėdodami. Viešpatie,
kiek būdavo rūpesčio (kiek prisi-
menu) man ir mano babūnei, kada
reikėdavo mokėti pasakyti poterius,
pasakyti kokį nors eilėraštuką ir
atsakyti į keletą klausimų iš tikėjimo
tiesų. Visa tai taip šilta ir taip toli...

Mūsų šeimą dažnai aplankydavo
tėvas Jonas. Tai buvo labai nuošir-
dus, draugiškas, o kartu labai žemiš-
kas vienuolis. Būtent jis inicijavo ir
mano pirmąją Komuniją.

Atvažiavęs visada pasakodavo
(savo stipriai grebluojančiu, su sa-
votišku akcentu tarimu) daug įdomių
istorijų iš kelionių – iš Italijos, Vokie-
tijos, Olandijos, kurioje jis daugiausia
būdavo. Jaukiai pasisėdėdavo mano
tėvų ir senelių draugijoje, netgi iš-
lenkdavo ir kokią vieną kitą taurelę
mamos tai progai namie pagaminto
krupniko. Niekados nepamiršdavo ir
manęs: visada gaudavau kokią nors
dovanėlę: tai Marijos statulėlę minia-
tiūriniame dėkliuke su raudonu stik-
liuku, tai dramblio kaulo kryželį su
milimetrine angele, pro kurią prieš
šviesą matydavosi Kristaus galva, tai
mažą plytelę-paveikslėlį su olandišku
vėjo malūnu ir tulpių lysvėmis... Visa
tai esu išsaugojusi iki šių dienų.￼

Prisimenu gerai ir tėvą Stanis-
lovą (Dobrovolskį), kuris irgi retkar-
čiais užsukdavo į mūsų namus, mat
mano tėvas ir Stanislovo sesuo prof.
Tiknienė buvo pažįstami iš studijų
laikų Medicinos universitete. Tai
buvo kunigas, pasišventęs savo profe-
sijai, kunigas – idealistas, išsilavinęs,

apdovanotas oratoriniais gabumais
žmogus. Kai jis Petrašiūnuose laiky-
davo Mišias ir sakydavo pamokslus –
bažnyčia lūždavo nuo parapijiečių
gausos: pilna bažnyčia, pilnas „bobin-
čius”, šventorius, laiptai... Jo pa-
mokslai būdavo giliaminčiai, įdomūs,
išradingi. Žinoma, aš juos tada dar
menkai įkirsdavau, bet vėliau na-
muose girdėdavau tėvų ir senelių ko-
mentarus.

Tiesa, vieną pamokslą, tiksliau
epizodą, supratau ir prisiminiau ir aš,
kai buvo pasakojama apie girtuok-
lystę. Per pamokslą tėvas Stanislovas
buvo užkėlęs ant sakyklos krašto
kibirą, „uzboną’’ ir mažą „čerkelę’’.
Tuomet jis paaiškino, kad, jei kas
geria kibirais ar „uzbonais’’, pavirsta
kiaule ir po mirties jis eina pragaran.
Va, šitą pamokslą su vaizdinėm prie-
monėm įsiminė ir suprato ir mano
vaikiška paika galvelė. Taip tėvas
Stanislovas bandė auklėti ir šviesti
savo „parapijiečius’’.

Auklėjo mus, mažuosius petra-
šiūniečius, ne tik tėvas Stanislovas,
bet ir broliukas Aloyzas.

Atsimenu, su kokiu noru ir užsi-
spyrimu du kartus per savaitę mes po
pamokų lėkdavom į Petrašiūnų kle-
bonijos medinį namą, esantį už baž-
nyčios, arba į patį bažnyčios „pože-
mį”, kur mums buvo vedamos tiky-
bos pamokos. Mokėmės mes tada iš
tokių pilkų knygelių su užrašu „Ti-
kiu”. Vėliau buvom net egzaminuoja-
mi. Vaikams būdavo labai sunku su-
prasti, kad Dievas yra trijuose as-
menyse: Tėvas, Sūnus, Šv. Dvasia, ir į
lektoriaus klausimą „Kiek yra Die-
vų?”, visada atsakydavo: „Trys!”
Ypač linksmų akimirkų būdavo dės-
tant tikėjimo tiesas broliukui Aloy-
zui. Tai buvo šmaikštuolis, linksmuo-
lis, su reta kaip ožiuko barzdele, kuri
mus irgi labai linksmindavo. Et, vai-
kystė, jaunystė!

Labai įdomi ir savotiška buvo ir
tėvo Stanislovo „pedagogika”. Jis
liepdavo mums „užsivesti” tokius
sąsiuvinėlius, į kuriuos turėdavome
kasdieną surašyti gerus ir blogus dar-
bus, o vakare, prieš gulant, sukalbė-
jus poterius, suvesti su sąžine sąskai-
tą, suskaičiuoti, kiek padarėm gerų ir
kiek blogų darbų... Ir kaip nuošir-
džiai mes šitą darydavome!

Bus daugiau.

ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS...
Senųjų ir ne visai, petrašiūniškių pasilinksminimai,

laisvalaikis ir kitas „kultūrinis gyvenimas”

Valerija Kazlauskaitè-Balçiùnienè
Nr. 2

Tėvas Jonas su autore.

Tėvo Jono dovanėlė.

šiltai priimdavo. ,,Day of Shame” iki
šiol įtraukta į privalomos literatūros
sąrašą Krašto pakrantės apsaugos
karininkų akademijoje.

– 1975 m. Martha Kinney
Cooper Ohioana bibliotekininkų
sąjunga Tavo knygą paskelbė
geriausia tų metų negrožine
(,,nonfiction”) knyga. Ar toks
įvertinimas buvo netikėtas?

– Taip. Aš jį itin vertinu, nes tai
yra pats aukščiausias apdovanojimas
Ohio valstijoje. Jis skiriamas toje val-
stijoje gyvenantiems rašytojams.
Įdomu, kad tais pačiais metais Toni
Morrison beletristinė knyga ,,Song of
Solomon” buvo pripažinta geriausia
grožinių knygų srityje. Kaip žinome,
vėliau Toni laimėjo net ir Nobelio
premiją. 

– 1978 m. buvo sukurtas
vaidybinis filmas ,,The Defection
of Simas Kudirka”, kur jūreivį
Simą suvaidino garsus aktorius
Alan Arkin. Ar filmo kūrėjai,
ruošdami scenarijų, naudojosi
Tavo knygos medžiaga?

– Iš dalies jie naudojo mano kny-
goje paskelbtą medžiagą. Deja, pri-
pažinimo nesulaukiau. Jie teigė in-
formaciją gavę iš paties Kudirkos.
Tai, ką jie panaudojo iš mano ,,Day of
Shame”, pasiglemžė pagal ,,fair usa-
ge” pastraipą JAV autorinių teisių
įstatymuose. Pats Kudirka jokiais
būdais negalėjo žinoti detalių, kurios
vedė prie jo atidavimo rusams. Filme
išryškėjo tokių detalių, kurias tik aš
vienas žinojau, – iš pokalbių su ka-
rininkais. Maniau, jog neverta dėl to
bylinėtis. Tokius dalykus sudėtinga

įrodyti.

– Kaip palygintum savo ,,Day
of Shame” su Kudirkos autobio-
grafine knyga ,,For Those Still at
Sea”? 

– Knygos yra skirtingo pobūdžio.
Savo knygoje aš rašiau apie tą di-
namiką, kuri vedė prie jo atidavimo
sovietams, o pats Kudirka daugiau
rašė apie savo išgyvenimus teisme ir
kalėjimuose.

– Gal galėtum išskirti vieną
asmenį, kuris labiausiai prisi-
dėjo prie ,,Day of Shame”?

– Jų buvo keletas. Pirmiausia,
broliai Veitai, raginę mane palikti
darbą ,,United Press International”
agentūroje ir rašyti knygą. Jiedu dos-
niai rėmė mano pastangas. Kitas
asmuo, kurį privalau paminėti, tai
mano agentas Julian Bach, per
trumpą laiką sudaręs sutartį su
,,David McKay” leidykla.

– Kaip pats galėtum apiben-
drinti Simo Kudirkos žygį ir jo
pasekmes praėjus tiek dešimt-
mečių?

– Kudirkos šuolis į laisvę buvo jo
labai asmeniškas sprendimas. Mums,
lietuviams, ir laisvajam pasauliui jis
simbolizavo tiek sovietinę priespau-
dą, tiek žmogišką norą būti laisvam.
Jo grąžinimas sovietams įrodė Lietu-
vos pavergimą. Jo šuolis į laisvę ir su-
grąžinimas sovietams taip pat rodo,
kad apskritai, dori žmonės, siaurai ir
drausmingai vykdydami savo parei-
gas, gali padaryti milžiniškų klaidų.
Kad pasielgtų moraliai, žmogus kar-
tais turi būti nepaklusnus. 

Leitenantas Douglas Lundberg rodo žurnalistui Rukšėnui, kur Kudirka šoko į
laivą, 1970 m. lapkričio 23 d.                                     Romo Šležo nuotr.

Žurnalistas Rukšėnas verčia Kudirkos kalbą Cleveland miesto tarybos pri-
ėmime 1974 m. ( iš k.): Rukšėnas, Kudirka, Cleveland meras Ralph J. Perk,
Genovaitė Kudirkienė, Cleveland viešųjų įmonių departamento direktorius
Raimundas Kudukis ir VLIK‘o pirm. Kęstutis Valiūnas. City of Cleveland nuotr.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

MÙSÛ ÕEIMOSE �
PARDUODA

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

Atžalynas
DR. VIKTORAS STANKUS

Tėvų lūkesčiai išsipildo, kai jų
auklėjimo pastangos sužydi jų vaikų
pasiekimais moksle. Kartu su jais
džiaugiasi visa šeima, artimieji ir lie-
tuvių bendruomenė, kurioje brendo
jaunimas.

Įdomu sužinoti apie 2009 m. va-
sarą universitetus baigusį Cleveland
jaunimą: kokie jie buvo prieš baigda-
mi mokslą, ką daro po diplomo gavi-
mo ar jiems vis dar rūpi lietuviškas
gyvenimas? Tad šįkart apie tris Cle-
veland miesto jaunuolius: Kristiną
Petraitytę, Eriką Gudėną ir Andrių
Stankų.

* * *
Kristina Petraitytė, Jono ir

Loretos (Nykštėnaitės) Petraičių
dukra, atkeliavo iš savo gimtos Aust-
ralijos į Cleveland, į Kent State Uni-
versity, įgyti daktarės laipsnio au-
diologijos (klausos mokslų) srityje ir
padėti klausos negalavimų turin-
tiems žmonėms.

Čia bestudijuodama įsijungė į lie-
tuvišką veiklą: talkino Cleveland LB
apylinkės valdybai Vasario 16-tos
ruošoje, įstojo į Lietuvių jaunimo są-
jungos valdybą;  2007 m., būdama
pirmininke, Cleveland surengė Jau-
nimo sąjungos sąskrydį – Naujųjų
metų sutikimą JAV ir Kanados lietu-
vių jaunimui.

Bet maloniausia, kad tęsdama
doktorantūros studijas Kent State
University Kristina buvo apdovanota
Kent lituanistinės programos stipen-
dija. Ji stropiai dirbo naujo Kent litu-
anistinės programos lankstinuko
anglų ir lietuvių kalbomis ruošoje.

Kristina apsigynė mokslų dak-
tarės laipsnį, šalia to gaudama ir pe-
diatrijos bei gerontologijos pažymėji-
mą. Cleveland Clinic atliko stažuotę,
kur gydė vaikų, suaugusių ir senelių
klausos sutrikimus, pritaikydama
jiems aparatus. 

Baigusi mokslus šiuo metu Kris-
tina dirba dr. Seth Silberman, dr. Su-
mit Bapna kabinetuose ir Cleveland
Clinic. Toliau dalyvauja lietuviškame
gyvenime: gieda Šv. Kazimiero para-
pijos (buvusios Dievo Motinos) chore,
ruošiasi IX Dainų šventei.

* * *
Erikas Gudėnas, ilgamečio Cle-

veland LB apylinkės pirmininko
Algio ir Loretos (trečios kartos lietu-

vaitės) Gudėnų sūnus, baigė litu-
anistinę mokyklą, dalyvavo lietuvių
jaunimo organizacijose, stovyklavo
Dainavoje, sportavo ,,Žaibo” sporto
klube, talkino LB renginiuose.

Villa Angela-St. Joseph gimna-
zijoje žaidė mokyklos golfo ir beisbolo
komandose. Pirklausė Euclid mieste-
lio europietiško futbolo komandai.

Baigė finansų, verslo mokslus
University of Dayton. Priklausė ir
sportavo universiteto golfo klubui.
Šiuo metu dirba UBS (Bank of Swit-
zerland) investicijų patarėju. Grįžta į
lietuviško sporto gretas. Planuoja vėl
talkinti LB.

* * *
Andrius Stankus, a. a. Juliaus

Stankaus ir dr. Danutės Gaižutytės-
Abrianni sūnus, paveldėjo savo tėve-
lio greitį, gabumus lengvojoje atleti-
koje. Taip, kaip ir tėvelis Julius, And-
rius, atstovaudamas sporto klubui
,,Žaibas”, pelnė trečią vietą visos
Ohio valstijos lengvosios atletikos
varžybose.

Andrius lankė lituanistinę mo-
kyklą, dalyvavo jaunučių tautiniuose
šokiuose, chore, Dainavos stovyklose
bei jaunimo organizacijose.

St. Ignatius jėzuitų gimnazijoje
Cleveland, įsteigtoje 1886 m., buvo
geriausias amerikietiško futbolo su
kamuoliu bėgikas. Kaip ,,Plain Dea-
ler”, didžiausias Ohio dienraštis, ra-
šė: ,,Stankus Powers Running Game.”

Andrius didžiuojasi, kad jo mo-

Kristina Petraitytė.

Andrius Stankus.

Erikas Gudėnas.
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IEŠKO DARBO

* 40 m. moteris ieško žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu kartu. Gali
išleisti atostogų bet kuriuo metu. Tel.
630-414-4935.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Tel. 773-332-8153.

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

* 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 pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

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

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

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Antanas Mockus Sivickas – Kolumbijos
prezidentas?  

Atkelta iš 3 psl. Aišku,
skaičiai kasdien keičiasi, todėl visko
dar gali nutikti iki rinkimų dienos. 

Antanas jau rimtai siūlo, kad
tauta priimtų tą, kuris laimės dau-
giausia balsų per pirmuosius rinki-
mus gegužės 30 d. Pasak jo, ,,sutau-
pytume daug laiko ir pinigų, kuriuos
galima būtų investuoti į svarbesnius
reikalus”. Antanas galvoja ne tik,
kaip pertvarkyti miestą, bet visą
kraštą. Jo programa yra labai papras-
ta ir konkreti: išspręsti skurdo, nely-
gybės, smurto ir štai jau šimtą metų

įsišaknijusią korupcijos problemą.
Aišku, tęsti jau Uribe pradėtą kovą
su narkotikų prekiautojais ir žudi-
kais, bet teisėtai, nepažeidžiant įsta-
tymų. Ir viso to siekti per švietimą. 

Nors Kolumbijoje lietuvių niekad
nebuvo daugiau kaip tūkstantis, o
per paskutinius 30 metų beliko tik
kokie 200, atrodo, kad vienam lietu-
vių išeivijos sūnui gali pasisekti lai-
mėti aukščiausią krašto postą ir to-
kiu būdu atsidėkoti už suteiktą dos-
nų prieglobstį. 

kyklos futbolo komanda tris kartus
laimėjo JAV ir 10 kartų Ohio valstijos
(1988–2008 m.) čempionatą. Jis vi-
suomet pabrėždavo amerikiečių
spaudai savo lietuvišką kilmę, kuria
itin didžiuojasi.

Andrius baigė Miami University,
įgydamas Oxford Ohio pagrindinį
diplomą Mass Communication ir
reklamos srityje bei žiniasklaidos ir
filmų diplomą. Universitete dalyvavo
kuriant filmą ,,The Life of A Pencil”
apie studentų gyvenimą (jį galima su-
rasti internete). 

Šiuo metu Andrius dirba ,,State
Wide Title” agentūroje Cleveland,
vykdo vadybos, pardavimo ir teisi-
nius projektus. Turi savo verslą ,,En-
tertainment”, jaunuomenei rengia
muzikos koncertus. Ketina Texas da-
lyvauti filmo apie jojimą jaučiais kū-
rime. Bando gauti Lietuvos pilietybę.
Nori nufilmuoti filmą Lietuvoje.

Džiugu, kad lietuvių kilmės jau-
nimas neužmiršta savo šaknų, kad
jam rūpi lietuvybė, tautiškas pavel-
das, Lietuva.

PARDUODA

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Atkelta iš 3 psl. Dideliame mieste
kunigui gal lengviau tai pakelti. Lie-
tuvos kaimuose ištirpo bendruomenės,
kurioms reikėjo tėviško kunigo, suiro
anksčiau buvę ryšiai.

Labai pasikeitė ir kunigų tar-
pusavio santykiai. Kitados egzistavęs
kunigų luomas greta neigiamų dalykų
turėjo ir teigiamų, pavyzdžiui, leido
kunigams išgyventi bendrumo, vieny-
bės jausmą, skatino juos rūpintis vie-
nas kitu. Buvo daug labiau išvystytos
kunigų bendravimo tradicijos. Dabar
daug kas pasigenda kunigiškojo soli-
darumo, senieji kunigai norėtų sulauk-
ti daugiau dėmesio iš jaunųjų.

Pašaukimo etapai

Kaip ir santuokoje, kalbama apie
kunigo gyvenimo etapus, amžiaus kri-
zes. Atėjus laikui, pajunti, kad dabarti-
nis gyvenimas prarado skonį, išsisėmei,
pasiduodi inercijai. O kartais visai žmo-
giškai norisi ko nors nauja. Tad kunigų
kilnojimai iš vienos parapijos į kitą
padeda atsinaujinti. Jeigu normaliai tai
priimi, jeigu dėl to nėra kokių skaudžių
konfliktų, nelieka didelių nuoskaudų,
tai tikrai galimybė atsinaujinti. (...)

Ilgiau pasiliekant vienoje vietoje,
žmonės prie kunigo pripranta, nebeke-
lia didesnių reikalavimų, kunigas tuos
žmones pažįsta, prisitaiko, susitaiko su
situacija. Kokios nors permainos bei
sukrėtimai yra reikalingi, jie padeda
išlikti ir sustiprina pasiryžimą kuni-

gauti.
(...)
Išeinama iš kunigystės dėl įvairių

priežasčių. Kartais žmogus labai greitai
aptinka, kad tai ne jo vieta, jog tas dar-
bas neteikia jam džiaugsmo ir prasmės
jausmo. Arba Bažnyčios struktūrose
susiduria su dalykais, apie kuriuos
anksčiau nežinojo, ir tai neleidžia jam
ramia sąžine toliau savo pareigose pasi-
likti. Kartais pastūmėja vienatvė. (...)

Neverta smerkti dėl pasitraukimo.
Juk žmogus dirbo Bažnyčiai kelerius ar
keliolika metų, reikia jam už tai pa-
dėkoti ir palaikyti tolesniame kelyje,
daugiau nieko. Jeigu kunigas, metęs
kunigystę, ima kaltinti Bažnyčią, že-
minti kitus kunigus ar šaipytis iš tikėji-
mo, tuomet graudu. Toks elgesys bent
jau nevyriškas.

(...)
Kiekvienas pašaukimas yra kitoks,

dėl to jis – paslaptis. Ir pats kunigas
keičiasi, pereina skirtingus savo pa-
šaukimo etapus. Iš pradžių kunigystė
man imponavo kaip pasipriešinimo ta-
rybiniam režimui dalis, įkvėpdavo ku-
nigų kovotojų pavyzdys. Paskui viršų
paėmė kiti dalykai. Pastaruoju metu –
turbūt treti, tylesni ir paprastesni. Nu-
eini vieną etapą, prasideda kitas, su
naujais uždaviniais ir įkvėpimo šalti-
niais. Kunigo pašaukimas, kaip ir vis-
kas tikėjimo kelyje, turi būti vystomas
visą gyvenimą ir vis iš naujo.

Parengė S. Žiugždaitė
Bernardinai.lt

KUNIGAS ŠIANDIEN IR RYTOJ

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Leiski delną švelnų man delne
pajust…”, – „Olympic Theatre” gau-
siai  susirinkusiems mu zikos mylėto-
jams dainavo ,,Lin ks mosios našlės”
veikėjai. 

Tą popietę susirinkusiems skam-
bėjo nepakartojama smuiko me lodija,
liejosi valso garsai! Nuo premjeros
Vie noje (Austrija) 1905 metais Franz
Lehar „Linksmoji našlė” už kariavo
ne tik visas Europos scenas, bet pa -
kerėjo ir kitų žemynų teatralus ir
pub liką. Daugelyje pasaulio scenų
sta tomą operetę Lie tu vių Opera pa -
sirinko ne tik dėl gražios muzikos.
Kaip sakė Operos chormeisterė Jū -
ratė Grabliauskienė per 5 mėnesius
(tiek laiko praėjo nuo paskutinės Lie -
tuvių Operos premjeros) saviveikli -
niam kolektyvui pastatyti ope rą –
neįgyvendinama užduotis, todėl ir
bu vo pasirinkta ,,Linksmoji našlė”. 

Atvykę į premjerą čikagiečiai
mu   zikos mylėtojai išgirdo ne tik žino -
mus jiems solistus: Nidą Griga la vi -
čiū tę, Genovaitę Bigenytę, Liną
Sprin  dį, klaipėdietį Mindaugą Gylį,
kaunietį Kęstutį Alčiauskį, Gedi miną
Ma ciu levičių. Žiūrovų laukė susitiki-
mas su atjau nėjusiu Lie tuvių Operos
choru, nauju pastatymo režisie riu mi
Kęstučiu Jakštu, seniai Čikagoje ma-
tytu dirigentu Ju liumi Geniušu. Pir-
mą kartą girdė jo me ir Kauno valsty-
binio mu zikinio teat ro vado vą Ben -
jaminą Želvį, matėme teat ro ba let-
meisterį Dainių Ber  vin gį. 

Turtinga našlė Hana Glavari (N.
Grigalavičiūtė) atvyksta į Paryžių
pra siblaškyti. Jos tėvynainiai būgš-
tauja, kad pasisekimą turinti turtin-
goji gražuolė ištekės ne už to, kas bū -
tų naudingas jų mažos šalies prasis -
ko linusiai vyriausybei. Grafas Danila
(M. Gylys) gauna užduotį vesti tur-
tuolę našlę ir jos milijonus išsaugoti
tėvynei. Tačiau tai nėra paprasta, nes
praeityje Hanos ir Danilos keliai jau
buvo susikirtę...

Žiūrovai sekė operetės siužetą,
klausėsi melodingų garsų. Puikiai su -
sidorojo su savo linksmosios našlės
Hanos Glavari  vaidmeniu N. Griga -
lavičiūtė. Solistės padainuotos melo -
dingos arijos ir duetai (vien ko verta
daina „Vilija” iš II veiksmo pradžios)
verti plojimų. 

Linksmosios našlės partneris Da -
nila (M. Gylys) turi retą ir brangin ti -
ną solisto savybę – pakelti kokybės
kartelę aukštai ir neleisti sau jos nu -
leisti žemyn. Solistas įsilieja į bendrą
spektaklio visumą: įtikina santūri ir
vyriška vaidybos maniera, tiksli dik-
cija kalbamuosiuose intarpuose, abe -
jonių nekelia nei dainininko voka las,
nei sceninis patrauklumas. 

Norisi atskirai paminėti ir či ka-
giečius G. Bigenytę, puikiai atli ku sią
Va lencienne vaidmenį, ir L. Sprin dį,
Raoul de St Brioche vaidmens atli-
kėją.  

Man asmeniškai patiko daini -
ninko G. Ma ciule vi čiaus sukurtas ko -
miškas vaid muo. Barono Zetos vaid -
mens atlikėjas paliko gerą įspūdį. Jo
tempas, energija, sklidina naivaus
ko miško gėrio. Kažkada Kau no muzi-
kiniame teatre girdėjau jį dainuojant
Danilą. Atrodo, kad jis visai gerai jau-
čiasi ir persikūnijęs į komišką per-
sonažą. Tačiau yra prisipažinęs, kad
nostalgijos laikas neiš trynė. „Visas
Danilos tekstas tebėra įsirėžęs atmin-
tyje, per repeticijas kartais pagauda-
vau save, kad iš sp rūs ta Danilos, o ne
barono Zetos žo džiai. Nieko nuosta-
baus – sudai na vau Danilą daugiau
nei aštuoniasde šimtyje tuometinio

Žiūrovai įsitikinę – Lietuvių Ope ra gyvuos

Dirigentas Julius Geniušas ir orkestras.                 Jono Kuprio nuotraukos

pastatymo spektaklių”, – yra sakęs
solistas ,,Kauno die nos” korespon-
dentei.

Vertas paminėjimo ir D. Ber vin-
gis. Nebūdamas dainininku, jis  savo
vaidyba puikiai sujungė visas spek -
tak lio scenas į vieną visumą.

Džiugu, kad Lietuvių Operai jau
ne pirmą kartą talkininkauja šokių
kolektyvas ,,Suktinis”. Šokėjai, kaip
ir choristai, laisvalaikį atiduoda repe -
ticijoms, o savo dalyvavimu pagyvina
pastatymą.

Aišku, čia tik mano, diletantės
nuomonė. Jei rašytų muzikologas, jis
tikriausiai pastebėtų nesklandumų.
Klaidų galime pastebėti ir mes, bet,
ma nau, kad sutiks su manimi skaity-
tojas, – pagaliau po kelerių metų jau -
čiasi Lietuvių Ope ros atgimimas, su -
siklau symas, ir tai persiduoda žiūro -
vams.

Naujoji valdyba, sustiprėjęs cho -

ras, solistai, režisierius, dirigentas ir
orkestrantai – visas kūrybinis kolek-
tyvas – daug padarė, kad padovanotų
mums, žiūrovams, gerą nuo taiką. Šį
kartą atrodo ir salė buvo per maža –
tiek norinčių pasiklausyti susirinko –
pertraukos metu koridoriuose vos
galėjai prasi lenkti vienas su kitu. 

Džiugina ir tai, kad į premjerą at-
vyko daug jaunų žiūrovų. Tą pa s te-
bėjo ir pirmasis orkestro smuikas kon-
certmeisteris Eugene Pazin, jau ne
pirmą kartą grojęs Lietuvių Ope ros
pastatymams. ,,Džiugu matyti jau-
nus žiū rovų veidus, – sakė ,,Lyric
Opera” grie žiantis smuikininkas. –
Tą pastebiu ir mūsų teatro pastaty-
muose.” 

Apdovanoję artistus gėlėmis, niū  -
niuodami gražias melodijas, pakilia
nuotaika žiū rovai skirstėsi namo.
Skirstėsi su įsitikinimu – Lietuvių
Ope ra gyvuos. 

Baronas Mirko Zeta (Gediminas Ma-
ciulevičius) ir Njegus (Dainius Bervin-
gis).

Hana Glavari (Nida Grigalavičiūtė) ir grafas Danila (Mindaugas Gylys).

Valencienne (Genovaitė Bigenytė).

Scena iš Lietuvių Operos Čikagoje pastatymo Franz Lehar ,,Linksmoji našlė”. 
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SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

A † A
ANELĖ KIRVAITYTĖ

Mirė 2010 m. balandžio 28 d., sulaukusi 98 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Matteson, IL.
Dideliame nuliūdime liko: dukterėčios Daina Jehling su vyru

Robert, Kerri Whitworth su vyru Timothy, Allysa Whitworth; sūnė-
nai Allen Jehling ir Timmy Whitworth.

Velionė priklausė šauliams.
A. a. Anelė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 3 d. nuo 9 iki

10:30 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Anelė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
EUGENIJA P. NASVYTIS

Išėjo pas  Kristų 2009 m. gruodžio 29 d. 9:50 v. v., Blooming-
ton ligoninėje.

Gyveno Čikagoje, Northbrook, IL, Des Plaines, IL,  Bloo-
mington, IN.

15 metų dirbo General Binding Corp. Northbrook, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Ramutė Alminauskienė ir sūnėnai Vai-

devutis su šeima, Saulius ir Vytautas, brolis Vytautas Nasvytis su
šeima, brolių a. a. Jono ir a. a. Kazio šeimos bei daug giminių,
pusbrolių ir pusseserių šeimos Lietuvoje ir Amerikoje.

Atsisveikinimas su velione įvyko City  Christian Interna-
tional Church, Bloomington, IN. Kalbėjo kun. Kim Norris ir kun.
Ken Grines, Vytautas Nasvytis, Vaidevutis Alminauskas, Vytau-
tas Alminauskas ir Rama Alminauskienė.

A. a. Eugenija bus palaidota Cleveland, OH, All Soul kapi-
nėse, šalia tėvų.

Liūdinti šeima

DVEJŲ  METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Dr. PETRAS KISIELIUS

Š. m. gegužės 4 d. sueina dveji metai, kai iš mūsų tarpo Amži-
nybėn iškeliavo veiklus visuomenininkas, jautrus patriotas, rū-
pestingas gydytojas.

Mielai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
velionį mintyse ir maldoje.

Žmona Stefa, duktė Jolita, sūnus Petras Vytenis su
šeimomis

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. balan-
džio  29 d. mirė

A † A
Mokytoja

FELICIJA GRESIŪTĖ

Gimė 1915 m. sausio 5 d.  Vilniuje. Baigė Jurbarko gimnazi-
ją ir Klaipėdos pedagoginį institutą, dirbo švietimo darbą Lie-
tuvoje ir Vokietijoje.

Laidotuvės bus gegužės 3 d., pirmadienį. Atsisveikinimas nuo
9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje, Brighton Park.

Po 10:30 val. r. šv. Mišių, velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Laidotuvėse dalyvauti kviečiame draugus ir pažįstamus.

Liūdinti Petersonų šeima

Gyvenimas – lyg žvakė vėjy,
Liepsnelė virpa virpa.
Apsižvalgyti nesuspėji,
O ji jau baigia tirpti...
Bet lieka tos liepsnelės šiluma
Ir atmintis šviesi
Kaip ryto ramuma...”

Trečdalis paauglių Jungtinėse
Valstijose nusiunčia po daugiau kaip
šimtą tekstinių pranešimų per dieną.
Kaip parodė tyrimai, susirašinėjimas
mobiliaisiais telefonais tapo popu-
liariausia jaunimo bendravimo prie-
mone.

Tyrimas, kurį surengė centras
,,Pew Internet and American Life
Project”, parodė, kad susirašinėjimo
SMS žinutėmis populiarumas gero-
kai išaugo nuo 2008 metų, užtemdy-
damas telefono skambučius, greitojo
pranešimų perdavimo programas,
socialinius tinklus ir net pokalbius
vienu du.

75 proc. paauglių nuo 12 iki 17
metų dabar turi mobiliuosius tele-
fonus. Iš jų mergaitės pasiunčia arba
gauna po 80 SMS žinučių per dieną, o
berniukai – po 30 per dieną. ,,SMS
žinutės tapo pagrindine paauglių
bendravimo priemone ir mūsų dieno-
mis. Jų naudojimas gerokai išaugo
per pastaruosius pusantrų metų”, –
pranešė ,,Pew Research Center” tyrė-
ja Amanda Lenhart.

Tekstiniai pranešimai tapo tokie
svarbūs paauglių gyvenime, jog 87
proc. besinaudojančiųjų jais sakė, kad
net miega pasidėję šalia savęs tele-
foną.                                         BNS

Trečdalis paauglių JAV parašo 
po 100 SMS per dieną
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�LB Lemonto Socialinių reikalų
skyrius kviečia visuomenę gegužės 5
d., trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į
su   sitikimą  su socialinių mokslų ma-
gistre Vi li ja Aukštuoliene. Ji kalbės
tema ,,Ką turėtų žinoti su laukusieji
60-ies?” Susitikimas vyks Bočių me -
nė je, Pasaulio lietuvių centre.

�Gedimino lituanistinė mokykla
kviečia mamas ir močiutes į pava sa -
rio šventę ,,Gražiausia puokštė – tau,
mamyte”, kuri vyks gegužės 8 d., šeš-
tadienį, St. Andrew Lutheran Church
parapijos patalpose, 10 S. Lake St.,
Mun delein, IL. 11:30 val. r. šv. Mišios.
12:30 val. p. p. koncertuoja mokyklos
mokiniai ir studija ,,Amber Music&
Dance”. Nuo 9 val. r. iki 2:30 val. p.p.
vyks pavasarinė mugė, galėsite pasi -
vai šinti lietuvišku maistu. Tel. pasi -
tei rauti: 847-668-1731 (Beata). 

��Kun. dr. Kęstučio A. Trimako ju -
biliejaus šventės rengimo komitetą su -
daro: Lietuvių Romos katalikų federaci-
jos pirmininkas advokatas Saulius Kup -
rys, Šiaurės Amerikos Ateitininkų val -
dy bos pirmininkė Rasa Kasniūnienė,
JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas
Mindaugas Baukus, Olimpija Baukienė,
Audronė Bernatavičienė, Vida Kuprytė,
dr. Roma Kuprienė, Virginija Mauru -
cienė, Marija Remienė, Ona Venclo vie -
nė, Aldona Zailskaitė ir Sigutė Žemai-
tienė. Padėkos šventė įvyks š. m. birže-
lio 20 d., sekmadienį. 9 val. r. šv. Mišios
Cicero Šv. Antano šventovėje, 11 val. r. –
akademinė programa, garbės doktorato
regalijų įteikimas ir vaišės Willow -
brook Ballroom salėje (8900 Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480).  Vie -
tas užsisakyti galite tel.: 708-447-9319
(Roma Kuprienė).

�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. Jeigu ne žai -
džiate 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.

�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 ,,Kaukas”, veiks
baras. Daugiau informacijos tel.: 269-
612-7162 arba el. paštu:

milda@milda.us

�JAV LB Philadelphia, PA Jau -
nimo sąjunga kviečia visus lietuvius,
europietiško futbolo mėgėjus ir profe-
sionalus, bei žmones, prijaučiančius
futbolui ir norinčius pabendrauti ir
susipažinti su kitais, rinkti komandą
(7 žaidėjai, įskaitant vartininką) ir
registruotis į Šiaurės Amerikos lietu-
vių futbolo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 5 d. ,,Mad Golfer”, 114 Street
Road Southampton, PA 18966. Regis -
t racijos mokestis komandai – 250 dol.
(10 marškinėlių ir 10 pakvie timų  į
vakarėlį). Trys geriausios komandos
bus apdovanotos. Po futbolo turnyro,
7 val. v.  Lietuvių namuose, 715 E. Al -
legheny Ave., Philadelphia, PA 19134
vyks apdovanojimai, vaišės  ir šokiai.
Daugiau informacijos tel.: 484-557-
9167 (Tadas) arba internetiniame
tin klalapyje  www.lithuanianfounda-
tion.org. 

SKELBIMAI

SKELBIMAI

IÕ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAS
Parduodu didelį Lietuvos

pašto ženklų rinkinį nuo 1918
metų: pilnos serijos vartotų ir

nevartotų pašto ženklų: atgautas
Vilnius, Sovietų ir Vokiečių oku-
pacijos, viso virš 2,000 pašto
ženklų. Arnoldas Grušnys. 

Tel. 316-733-4168

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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Vaikų ir jaunimo darbų konkursas 
„Žalgirio mūšiui – 600”

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. liepos 15
d. sukanka 600 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos pergalės Žalgirio mūšyje, ir pa -
žymėdamas istorinės pergalės Žalgirio mūšyje reikšmę stiprinant Lietuvos
valstybingumą, ugdant patriotizmą ir plėtojant strateginę Lietuvos partne -
rys tę su Lenkija, priėmė nutarimą 2010 metus paskelbti Žalgirio mūšio me -
tais.

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene
skyrius skelbia vaikų ir jaunimo darbų konkursą „Žalgirio mūšiui – 600”.
Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas. Pa -
geidautinas piešinių formatas: ne didesnis nei 29,5x42 cm. Piešiniai gali būti
atlikti įvairiomis technikomis: tapybos, grafikos, piešimo, koliažo, ap likacijos,
fotomontažo ir kt. 

Konkursiniai darbai turi būti atsiųsti iki 2010 m. birželio 1 d. adresu:
Kon kursui ,,Žalgirio mūšiui – 600”, Ryšių su visuomene skyrius, Komu nika-
cijos departamentas, Seimo kanceliarija, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.

Darbo antroje pusėje būtina užklijuoti informacinę etiketę (autoriaus var-
das, pavardė, klasė, amžius, mokyklos arba namų adresas, telefonas).

Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes.
LR Seimo kanceliarijos info

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo aukotos nuo
2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. ko-
vo 31 d. Aukos skiriamos padėti tu-
berkulioze (TBC) sergantiems ligo-
niams Lietuvoje. Aukojo: $200 – E.
W. Kwedar, IL. $166 – A. Deveikis,
CA. $100 – R. ir R. Suhr, IL. $50 – M.
ir J. Leskys, CA. $25 – B. Milaknis,
VA; Nekalto Marijos Prasidėjimo se -
se rys, CT; D. J. Melkus, NE; A. W.
Rusilas, NY. $20 – J. ir L., Bannon, IL.
$15 – V. Bučmys, OH. $10 – dr. A. L.
Baltch-Gravrogkas, NY; K. ir V. Pa -
kalnis,  SC. Jūsų nuoširdžios aukos
yra labai vertinamos! Lithuanian
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.
iki 2010 m. kovo 31 d. Aukos skiria -
mos padėti Lietuvos vaikams, sergan -
tiems autizmu. Aukojo: $50 – H. ir I.
Laucius, MI. $35 – S. M. Abelkis, CA.
$25 – J. ir D. Černius, CA. $15 – T. ir
R. Rudaitis, IL. Jūsų nuoširdžios au -
kos yra labai vertinamos! Lith ua -
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, Pa -
los Heights, IL 60463. Tel.: 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Vacys ir Viktorija Šauliai,
IL, atsiuntė $100 auką, kurią pasky-
rė padėti Švėkšnos gimnazijai Lietu-
voje. Dėkojame už auką. Lithua-
nian Mercy Lift. P. O. Box. 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.: 708
-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.
iki 2010 m. kovo 31 d. Aukos skiria-
mos ligoninių ir senelių prieglaudos
namų rekonstrukcijai ir remontui
Lietuvoje. Aukojo: $100 – V. ir N. Ci -
jūnėlis, IL. $25 – Z. Bauzys, NJ; E. ir
V. Lietuvninkas, IL. $15 – R. ir A. Pe -
ttit, PA. Jūsų nuoširdžios aukos yra
labai vertinamos! Lithuanian Mer -
cy Lift, P.O. Box 88, Palos Hei -
ghts, IL 60463. Tel.: 708-636-6140.
Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja The Oak Tree Philan-
thropic Foundation, CA už $5,000
auką. Šią auką paskyrė Šiaulių TB
sanatorijai Lietuvoje. Jūsų nuošir-
džios aukos yra labai vertinamos! Li -
thuanian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463.  Tel.: 708
-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.
iki 2010 m. kovo 31 d. Šios aukos ski -
riamos sveikatos švietimo programai
Lietuvoje. Aukojo: $50 – B. Cipli-
jaus kaitė, WI. $35 – E. Žemaitis, OH.
$25 – G. ir B. Bedro, MI. $15 – V. ir S.
Macys, FL. $14 – J. ir A. Druetzler,
IL. $10 – V. ir P. Matulionis, OH. Jūsų
nuoširdžios aukos yra labai vertina -
mos! Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel.  708-636-6140. Tax ID $36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo -
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2009 m. gruodžio 1 d.
iki 2010 m. kovo 31 d. Aukos skiria -
mos cukriniu diabetu sergantiems
vai kams.  Aukojo: $100 – kun. V. Me-
mėnas, IL. $70 – D. ir M. Greb, CA.
$25 – A. ir A. Leskys, NV; J. ir M.
Molis, IL. $15 – V. ir I. Juskus, IL; D.
M. Uogintas, CT. $13 – J. ir A.
Druetzler, IL. $10 – M. ir C. Valeska,
NY. Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box  88, Palos Heights,
IL 60463.  Tel. 708-636-6140. Fed.
Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Romualdas Kriaučiūnas $100 (pini-
gai gauti pardavus savo medžio de -
ginimo paveikslus), Zita Baltramonas
$30 a. a. Genės Rimkienės atm., dr.
Re migijus Gaška $3,300 studentų
paramai. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sun light Orphan Aid), 414 Free -
hauf St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-
6435, el. paštas: 

indretijunelis@ sbcglobal. net

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000


