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Vilnius, gegužės 10 d. (ELTA) –
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria-
mojo Seimo pirmininką, Europos
Parlamento narį prof. Vytautą Lands-
bergį Seime pagerbė didžiausia Eu-
ropoje politinių partijų sąjunga – Eu-
ropos liaudies partija (ELP). Profe-
soriui įteiktas naujai įsteigtas garbės
apdovanojimas – 30 kg sverianti
bronzinė skulptūra, simbolizuojanti
taiką ir laisvę.

Apdovanojimą už indėlį Europos
laisvei ir demokratijai prof. V. Lands-
bergiui įteikė Europos liaudies parti-
jos, vienijančios 72 europines centro
ir centro dešiniosios pakraipos politi-
nes jėgas, prezidentas Wilfried Mar-
tens. W. Martens pažymėjo V. Lands-
bergio indėlį atkuriant Lietuvos Ne-
priklausomybę bei nugalint totalita-
rinį režimą.

,,Jūs esate pats didžiausias Lie-
tuvos pasipriešinimo sovietiniam val-
dymui simbolis. Jūs apgynėte ne tik
Baltijos žmonių bendrąjį gėrį, bet ir
visuotines vertybes, už kurias kovoja,
kurias palaiko visa visuomenė”, –
įteikdamas Belgijos menininkės su-
kurtą kompoziciją sakė W. Martens.

V. Landsbergis kalbėdamas apie
praeitį ir ateinančius metus, apgai-
lestavo, kad per 20 metų pasikeitė
Europos žemėlapis, bet žmonių vei-
duose nematyti džiaugsmo. Pasak jo,
įsivyravo gobšumas, kuris atvedė į
totalinę krizę – ne finansinę, o dvasi-
nę, nes prarasta sąžinė ir atsakomy-
bė. V. Landsbergis šiandieniame gy-
venime ir politikoje ragino laikytis
tiesos.

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.72 LT
1 EUR — 3.45 LT

Vilnius/Briuselis, gegužės 11 d.
(ELTA) – Šiuo metu visas pasaulis ir
Europa turi apsispręsti, kokiu keliu
eiti, kokias ekonomikos stabilizavimo
priemones naudoti, ir kaip ilgai. Tai,
kad Lietuvos veiksmai yra įdomūs ki-
toms šalims, yra ženklas, jog Lietuvos
patirtis gali padėti ir kitiems, ieškan-

tiems savų sprendimų, pabrėžė pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, pirmą
kartą dalyvaudama Davoso pasaulio
ekonomikos forumo organizatorių su-
rengtoje darbinėje sesijoje ,,ES 2020
strategija: tolesni žingsniai”.

Belgijos sostinėje Lietuvos vado-
vė su kitais Europos vadovais disku-

tavo, kokių reikia imtis priemonių ES
ekonomikos gaivinimui skatinti ir už-
tikrinti stabilų augimą. D. Grybaus-
kaitės teigimu, Europos Sąjunga turi
imtis ryžtingesnių veiksmų, rodyti
vieningumą ir atsakingumą ne tik
įveikiant krizę, bet ir planuojant atei-
tį iki 2020 metų.

,,Šis forumas daugiausiai dėme-
sio skyrė būtent į europines proble-
mas, bet to nepakanka. Problemos
yra tarptautinės, pasaulinės, o spren-
dimai, deja, tik nacionaliniai, atskirų
valstybių lygmenyje. To jau nebepa-
kanka. Europai būtina vienytis, tu-
rėti bendrą politiką, veiksmų suderi-
namumą ir bendrus sprendimus. Dar
daugiau – ir pačioms tarptautinėms
organizacijoms reikia pertvarkų ir
pasaulinių sprendimų. Todėl paragi-
nau Europą mažiau kalbėti apie
problemas, o kuo skubiau jas spręsti,
imtis konkrečių sprendimų, kurie pa-
dėtų ne tik atskiroms šalims, bet bū-
tų naudingi visai Europai ir pasau-
liniu mastu”, – sakė prezidentė D.
Grybauskaitė.

Prezidentė D. Grybauskaitė – Pasaulio ekonomikos forume Briuselyje.
Džojos Barysaitės nuotr.

•Skautybės kelias. XI Jo-
nuškaitės-Zaunienės daini-
ninkių konkursas. VF fil. G.
Musteikytės vardo stipendi-
ja (p. 2)
•Šių dienų Lietuvos politi-
kos mitai (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•Dainavos gamta: jos reikš-
mė Michigan valstijai ir
mums (p. 4)
•Šv. Pranciškaus keliu (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Padėkos kelionė JAV –
2009 m. (p. 8)
•V. Alantas (25) (p. 9)
•Paroda ,,Lietuviais esame
mes gimę” (p. 10)

Prezident∂ dalyvauja Pasaulio ekonomikos forume

Apdovanotas profesorius V. Landsbergis Î Rochester miestâ
atvyksta alytiõkiai
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Rusija planuoja supirkin∂ti îmones Baltijos regione
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Čikaga, gegužės 11 d. (,,Draugo”
info) – Š. m. gegužės 13 d., ketvirta-
dienį, į Rochester miestą atvyksta
Alytaus miesto delegacija, vadovauja-
ma miesto mero Česlovo Daugėlos.
Miesto tarybos nariai dr. Adelė Dim-
šienė, Nerijus Česiulis, taip pat vers-
lininkai ir valstybinių įmonių tar-
nautojai Mečislovas Borevičius, Vla-
dislavas Gunevičius ir Vytautas Pa-
jarskas viešės Rochester savaitę. Č.
Daugėla ir Rochester miesto meras
Robert J. Duffy pasirašys bendradar-
biavimo sutartį.

Alytaus miestas šiuo metu turi
14 miestų partnerių, tačiau plėsda-
mas tarptautinius bendradarbiavimo
ryšius, miestų, su kuriais bendradar-
biauja Dzūkijos sostinė, sąrašą pa-
pildys dar vienas. Praėjusių metų ru-
denį Rochester įsikūręs Alytaus ir
Rochester partnerystės komitetas,
kurį sudaro 20 narių, o jam vadovau-
ja Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas JAV Rimas A. Česonis, organi-
zavo Lietuvių kultūros dienas, kurios
buvo skirtos kaip įmanoma plačiau
pristatyti būsimą Rochester miesto
partnerį Alytų.

Prof. Vytautas Landsbergis.
ELTA nuotr.

Vilnius, gegužės 11 d. (Delfi.lt) –
Rusija siekia valdyti Ukrainos dujų
sistemą ir nupirkti energetikos bei jos
perdavimo sistemas Baltijos šalyse,
žurnalo „Newsweek” rusišką versiją
cituoja „Bloomberg”. Anot leidinio,
tokius Rusijos planus rodo Rusijos
užsienio ministerijos parengtas pro-
jektas. Dokumentas, parengtas vasa-
rį, siūlo nustatyti santykius su 61 val-
stybe. Prezidentas Dmitrij Medvedev

yra davęs sutikimą projektui, kurį
prižiūri Rusijos pirmasis vicepremje-
ras Igor Šuvalov.

Valdyti Ukrainos dujų perdavimo
sistemą ir sukurti tarptautinį dujų
susivienijimą yra strateginis tikslas,
rašo žurnalas. Rusija taip pat siekia
ilgalaikių sutarčių tiekti branduolinį
kurą į Ukrainos elektrines. Baltijos
šalys prarado investuotojų iš Europos
Sąjungos susidomėjimą ir jų turto

vertė krenta, taigi Rusija turi supirk-
ti regiono bendrovės, anot „News-
week”, teigiama projekte.

Rusija nori padidinti projektų
apimtis energetikos, perdavimo ir
technologijų srityje Vokietijoje, Pran-
cūzijoje ir Italijoje. Rusija taip pat no-
rėtų gauti priėjimą prie JAV branduo-
linių technologijų, pritraukti investi-
cijų ir įtikinti JAV atšaukti apriboji-
mus Rusijos įmonėms, bendradar-

biaujančioms su Iranu ir Sirija. Šalis
planuoja bendradarbiauti energeti-
kos srityje su Iranu ir parduoti ko-
mercinių lėktuvų technologijas Siri-
jai. Jie taip pat norėtų prekiauti gink-
lais su Jungtiniais Arabų Emyratais
ir Saudo Arabija. Užsienio politikoje
numatyta palaikant gerus santykius
su Vakarais modernizuoti Rusijos
ekonomiką. Tam esą Rusijai iki 2013
m. reikia apie 1 trln. dolerių.
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Čikaga jau nebėra tas did-
miestis, kurį prieš bene pusę
amžiaus dėl didelio kalbų miši-
nio kažkas pavadino šiuolaikiniu
Babeliu. Visai neseniai ,,Census
Bureau” paskelbti duomenys
apie Amerikos kalbinę įvairovę
parodė, jog šių dienų babeliais
pelnytai gali būti vadinami New
York ir Los Angeles miestai.
Abiejuose miestuose kalbinė
įvairovė gerokai didesnė nei
Čikagoje. Vis dėlto Čikaga iki šiol
lieka daugiausiai lenkų tautybės
turinčiu miestu Amerikoje. Ji
užima antrą vietą šalyje pagal
vokiečių, graikų, gujarati, kroa-
tų ir urdu kalbų vartojimą; tre-
čią – pagal hindi, italų ir rusų,
ketvirtą – pagal vengrų, korė-
jiečių ir ispanų kalbas. Gaila, jog
pirmą kartą po 2007 metų su-
rinkti duomenys nerodo, koks
yra dabartinis lietuviškai na-
muose kalbančiųjų skaičius JAV.
Galbūt jie parodytų, jog Čikaga
jau nėra ir lietuvių, gyvenančių
svetur, ,,sostinė”?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DOVILÈ BARCYTÈ
Korp! Vytis ir ASD

Gražios moterys, dailios sukne-
lės, aukštakulniai bateliai, stiprūs
balsai ir kūną virpinantys muzikos
garsai – vienuoliktasis dainininkės
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės kon-
kursas balandžio 10 d. tradiciškai
sudrebino Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (LMTA) Didžiąją salę.
Konkurso programą sudarė XVII–
XVIII a. arija, XIX–XXI a. arija, ro-
mansas arba Lied, XX–XXI a. lietuvių
kompozitoriaus kūrinys bei lietuvių
liaudies daina a cappella. Įžymios
operos solistės garbei Akademinio
skautų sąjūdžio Vydūno fondo orga-
nizuojamame konkurse dalyvavo 8
LMTA Dainavimo katedros studentės
ir magistrės, ryžtingai kovojančios
dėl laureačių vardo.

Šiemet savo talentą rodė Anete
Graudina, Ernesta Juškaitė, Julija
Karaliūnaitė, Vilija Mikštaitė, Vikto-
rija Miškūnaitė, Ilona Pliavgo, Nerita
Pokvytytė ir Milda Tubelytė. Vydūno
fondo įsteigtos solidžios premijos bu-
vo didžiulė paskata kovoti dėl geriau-
siųjų vardo, rodant profesionalumą,
muzikaliai bei tinkamai interpre-
tuojant pasirinktus kūrinius. Kon-
kurso vertinimo komisijos nariams
su pirmininku prof. Vytautu Viržoniu
priešakyje teko nelengvas uždavinys
atrinkti labiausiai vertas premijos
solistes. Po keturias valandas truku-
sio operų arijų ir lietuvių liaudies dai-
nų konkurso prasidėjo premijų įteiki-
mo iškilmės ir koncertas, kuriame
muzikinius kūrinius atliko tik laure-
atės.

Diplomas už lietuvių liaudies dai-
nos atlikimą atiteko Julijai Karaliū-

XI V. Jonuškaitės-Zaunienės
dainininkių konkursas

naitei, prizinę III vietą užėmė Milda
Tubelytė (doc. Sigutės Stonytės kla-
sė, koncertmeisteris prof. Jurgis
Karnavičius);

II – Viktorija Miškūnaitė (lekt.
Astos Krikščiūnaitės klasė, koncert-
meisterė Monika Laukaitytė), o gar-
bingą I vietą iškovojo Nerita Pokvy-
tytė (prof. Vladimiro Prudnikovo kla-
sė, koncertmeisterė doc. Nijolė Raly-
tė). Be piniginės premijos nugalėtojos
buvo apdovanotos diplomais, apipil-
tos gėlėmis. Padėkos buvo įteiktos ir
nugalėtojų pedagogams bei koncert-
meisteriams ir, žinoma, visoms daly-
vavusioms dainininkėms.

Smagu, kad Akademinio skautų
sąjūdžio rengiamas konkursas kas-
met sulaukia vis didesnio populiaru-
mo. LMTA mokslo ir meno prorekto-
rius prof. dr. Juozas Antanavičius
džiaugėsi, kad jauni žmonės „nebesi-
baido’’ klasikinės muzikos, akademi-
ja kiekvienais metais sulaukia vis
daugiau norinčiųjų stoti į dainavimo
specialybę, ragino visus nebijoti dai-
nuoti ir taip garsinti savo šalį.

Studentų skautų organizacija
ypatingai dėkoja LMTA, jau vienuo-
liktus metus padedančiai organizuoti
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės kon-
kursą, bei Edmundui Kulikauskui,
kuris nuoširdžiai atstovauja Vydūno
fondui bei rūpinasi tokios gražios
šventės įgyvendinimu.

Giedrės Olsevičiūtės nuotr.

57-erius metus gyvuojantis Vy-
dūno vardo fondas remia lietuvių stu-
dentų studijas ir vertingų knygų lei-
dimą, skiria Akademinio skautų sąjū-
džio garbės narių vardines mokslo
premijas, leidžia knygas, skelbia
rašinių konkursus.

Vydūno fondas, siekdamas įvyk-
dyti Gražinos Musteikienės testa-
mentą, įkūrė fil. Gražinos Mustei-
kytės vardinę stipendiją. Didžioji me-
cenatė labai mylėjo Lietuvos jaunimą,
juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateiti-
mi. Gražina Musteikienė, norėdama
įprasminti savo dukros Gražinos, per
anksti iškeliavusios į Amžinuosius
namus, prisiminimą, kreipėsi į Vydū-
no fondą su prašymu įsteigti stipendi-
ją lietuvių kilmės studijuojantiems
bei skautaujantiems jaunuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė baigė
biochemijos mokslus bakalauro laips-
niu St. Xavier kolegijoje, magistro
laipsniu University of Chicago. Vėliau
ji gilino savo studijas mikrobiologijos
srityje Sorbonne universitete Pary-
žiuje. Jos indėlis į akademikų skautų
veiklą buvo didelis. Gražina pasižy-
mėjo draugiškumu, kuklumu, nuošir-

dumu, darbštumu ir pareigingumu.
Kai ji mirė 1974 metais, ji buvo Vy-
dūno fondo įgaliotinė Illinois vals-
tijai. Artimos draugės prisimena fil.
G. Musteikytę kaip šiltą, mielą ir pro-
tingą asmenybę.

Stipendijos reikalavimai
ir kriterijai

Stipendija skiriama už Lietuvos
ribų teisėtai gyvenančiam/gyvenan-
čiai lietuvių skautui/skautei, akty-
viai dalyvaujančiam/čiai skautų veik-
loje.

Kandidatas turi būti bent dvejus
metus studijavęs universitete, kolegi-
joje, aukštojo mokslo įstaigoje. Sti-
pendiją kandidatas turi panaudoti
studijoms bet kurioje pripažintoje
mokslo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai

– Stipendijos prašymo anketa;
– Vėliausias oficialus pažymių

sąrašas („transcript”);
– Dviejų dėstytojų rekomendaci-

jos;

– Vieno skautų vadovo rekomen-
dacija.

• Fil. Gražinos Musteikytės var-
do stipendija yra vienkartinė.

• Prašymai nebus svarstomi, ne-
užpildžius visos anketos ir neprista-
čius visų dokumentų.

• Prie prašymo turite pridėti:
1. Nuotrauką;
2. Pilietybės dokumentacijos ko-

piją (JAV gimimo liudijimo, „Perma-
nent resident card”, valstybės paso);

3. Šiuo metu lankomos mokslo
institucijos vėliausią oficialų pažymių
sąrašą („transcript”);

4. Dviejų dėstytojų rekomendaci-
jas;

5. Vieną skautų vadovo rekomen-
daciją.

Stipendijos prašymo anketą su
visa dokumentacija grąžinti Vydūno
fondui iki birželio 30 d.

Stipendijos prašymo anketą gali-
ma gauti paskambinus Vydūno fondo
valdybos sekretorei Vidai Brazaitytei
tel.: 708-280-8678 arba parašius el.
paštu: vidabrazaitis@hotmail.com

Vydūno fondo teikiama fil. G. Musteikytės
10,000 dol. vardinė stipendija
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Vienatvė gali trumpinti
gyvenimą

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Paskutiniuosius trisdešimt metų John T. Cacioppo tyrinėja žmonių
ryšius ir atskirtumą. Savo knygoje, parašytoje kartu su William
Patrick, ,,Lonliness: Human Nature and the Need for Social Con-

nection” (,,Vienatvė: žmogaus prigimtis ir socialinių ryšių poreikis”) jis pri-
eina prie įdomios išvados: žmonės iš prigimties nėra savanaudžiai arba
tokiais turi būti, norėdami išsaugoti savo sveikatą ir siekdami pratęsti savo
genus. Su šia išvada baigiasi keletą dešimtmečių turėta nuostata, kurią
gynė britų biologas Richard Dawkins savo 1976 metais išleistoje knygoje
,,The Selfish Gene” (,,Savanaudiškas genas”), kurios veikiami tiek moks-
lininkai, tiek ir daugiau ar mažiau išsilavinę žmonės galvojo, kad paveldi-
mi ne tik genai, bet ir savanaudiškumas.

Senus įsitikinimus pradėjo griauti University of Chicago neuoropsi-
chologas Cacioppo. ,,Mes išsilaikome ir klestime, mūsų genai išsilaiko ir
klesti, nes socialiai esame vienas su kitu susieti”, – teigia jis. Jis mano, kad
jo teoriją paremia socialinės sąsajos priešingybė – vienatvė. Jis galvoja, kad
vienatvės skausmas yra biologinis gaidukas, panašiai kaip kūno skausmas
ar troškulys ir alkis. Alkio skausmas reiškia, kad norint išlikti gyvam rei-
kia valgyti. Skausmo jutimas apsaugoja asmenį nuo pavojų. Vienatvė yra
perspėjantis ženklas, reikalaująs pokyčių, norint atgauti genetinio išlikimo
potencialą ar galimybę. Vienatvės pajutimas apsaugoja žmogų nuo sociali-
nio atskirtumo.

Vienatvės pajutimas yra net svarbiau už buvimą vienumoje. Galima
turėti daug draugų, bendradarbių, socialinių ryšių ir vis tiek jaustis vie-
nišu. Svarbu ryšio kokybė, o ne jo kiekybė. Vedę žmonės yra mažiau vie-
niši, negu nevedę, bet ir jie nuo vienatvės nėra apsaugoti. Galima būti tiek
daug į kokį nors darbą įsitraukus, nerasti laiko bendrauti su savo gyveni-
mo partneriu ir jaustis vienišu. Tačiau vienatvė nėra vien tik bloga stadija.
Daugumai vienatvė yra tas gaidukas, primenąs, kad reikia kažką keisti.
Cacioppo mano, kad pasauliui reikia žmonių, kurie nuslysta į vienatvę, o iš
jos – į savanorystę visuomenės labui. Problema atsiranda tada, kai ta vie-
natvė per ilgai – metus ar ilgiau – užsitęsia.

Yra duomenų, rodančių, kad, palyginti su ankstyvesniąja karta, šiais
laikais socialinis atskirtumas yra didesnis, nors miestuose gyvena daugiau
žmonių, o bendravimas, paremtas internetu, yra palengvėjęs. 1985 metų
apklausoje pašnekovai buvo klausiami, kiek jie turi draugų. Dažniausiai
gautas atsakymas buvo ,,tris”. Panaši 2004 metų apklausa rado, kad ket-
virtadalio atsakovų atsakymas buvo ,,nė vieno”. Jau minėtoje knygoje Ca-
cioppo cituoja University of Michigan studiją, kur rasta, kad bet kokiu me-
tu 20 proc. žmonių jaučiasi nelaimingai atskirti. Tam, jo manymu, yra kele-
tas priežasčių. Šiais laikais žmonės tapo labiau judrūs, mažiau sėslūs. Kita
priežastis yra pailgėjęs gyvenimas. Su didėjančiu senėjimu didėja žmonių
skaičius slaugos ir kitokios priežiūros namuose. Per paskutinį dešimtmetį,
Assisted Living Federation of America žiniomis, tokių žmonių skaičius
pakilo iki 60 proc.

Keista, bet technologija gali būti dar viena atskirtumo priežastimi. Jei
technologija naudojamasi susitarti susitikti, ji prie atskirtumo mažinimo
prisideda. Tačiau jeigu priklausai Facebook ,,klubui”, turinčiam 4,000 na-
rių, kurių niekada nesi sutikęs, tokia draugystė yra tik iliuzija, didinanti
vienatvės jausmą.

Robert Putnam, politinių mokslų profesorius Harvard University, savo
knygoje ,,Bowling Alone” (,,Kėgliavimas su savimi”) aprašo, kaip sociali-
nis atskirtumas ardo visuomenines ir politines organizacijas. Cacioppo ra-
do, kad socialinė vienatvė turi įtakos žmonių sveikatai. Jo studijos, apė-
musios 5,000 Ohio State University studentus, vyresniųjų žmonių ir ben-
dros studijos su kitais mokslininkais Olandijoje ir Kinijoje rodo, kad fizio-
loginė ir psichologinė vienatvės kaina gali būti siaubinga.

Vieniši žmonės yra piktesni. Jie linkę valgyti maistą su daugiau cuk-
raus ir riebalų. Vienišųjų kraujo apytaka yra mažesnė, todėl padidėja aukš-
to kraujo spaudimo rizika. Seilių tyrimai rodo, kad vieniši žmonės pagami-
na daugiau kortizolio – įtampos harmono. Tai lygu pertemptam, įkaitintam
varikliui, kuris su laiku sumažina imunitetą, blogina miego kokybę ir pas-
partina protinį nykimą senatvėje.

Padidėjęs kortizolio gaminimas, Cacioppo manymu, yra vienatvės vys-
tymosi raidos dalis. Primityvus žmogus visą laiką buvo apsuptas baimės
plėšriems žvėrims. Tai kėlė įtampą. Socialiniai ryšiai buvo vienas iš būdų
su ta įtampa dorotis. Vienatvė yra ženklas, kad gaivinantys empatijos ir
palaikymo šaltiniai yra išdžiūvimo pavojuje. Vienatvė gali paliesti bet ką.
Pats Cacioppo dalijasi savo baime – jis manęs, kad vieniši žmonės yra nu-
tukę, neatletiški, vaikystėje buvę nepatrauklūs. Jo nuostabai, buvo rasta,
kad nėra įrodyto santykio tarp vienatvės ir kitų nepatrauklių veiksnių.

Gydymas nuo vienatvės yra tiek pat senas, kaip ir pati vienatvė. Pla-
čiai žinomas ,,vaistas” yra opiumas, kuris numarina skausmą. Jis taip pat
atjungia socialinį skausmą. Visa bėda, kad tas pats opiumas užmuša norą
bendrauti su kitais. Heroino prisipildžiusios motinos apleidžia savo kūdi-
kius. Tokie vaistai kaip ,,Vicodin” ir ,,Percocet” neturėtų būti išrašyti vie-
natvei gydyti. Niekada nereikia užslopinti vienatvės gaiduko, nes tai būtų
lygu alkio panaikinimui. Panaikinus alkį, žmogus nebevalgytų. Cacioppo
receptas nuo vienatvės yra savanorystė ir socialinių ryšių plėtojimas.

KÊSTUTIS MASIULIS

Susitikimuose su rinkėjais, ži-
niasklaidoje ir gaunamuose laiškuose
nuolat keliami tie patys klausimai.
Dėl įvairių aplinkybių tiksli informa-
cija dažnai nepasiekia žmonių, tačiau
juos pasiekia iškreiptos ir neteisingos
žinios. Žmonės suklaidinami ir negali
objektyviai vertinti Lietuvos įvykių,
politikos. Apžvelgsiu keturis daž-
niausiai girdimus mitus.

Mitas: A. Kubilius už 4,5 mln.
litų statosi „sau” rezidenciją

Tokias žinias aktyviai skleidžia
opozicija, tačiau tai tėra muilo burbu-
las arba mitas. Panagrinėjus doku-
mentus matyti, jog Ministro pirmi-
ninko rezidenciją nutarė statyti Ge-
dimino Kirkilo vyriausybė. Būtent ji
2006–2007 m. ir sudarė sąmatas su
prabangiais šviestuvais, sūkurinėmis
voniomis ir t. t. G. Kirkilo vyriausybė
tam išleido 3,5 mln. litų, o 2009-ai-
siais, krizės metais, tam išvis nebuvo
skirta pinigų. Šiemet vis dėlto buvo
nuspręsta statybas užbaigti, nes vals-
tybei per brangu mokėti už nenaudo-
jamo objekto šildymą ir priežiūrą, ta-
čiau specialistai vieningai tvirtina,
kad A. Kubilius į garsiąją rezidenciją
nespės įsikelti, nebent premjerautų
dar vieną kadenciją.

Kam reikalingos rezidencijos?
Aukščiausi šalių pareigūnai turi spe-
cialiai įrengtas vilas, dažnai ne po
vieną, nes jų darbas neapsiriboja dar-
boviete. Neretai tose rezidencijose
vyksta įvairūs susitikimai, svečių
priėmimai, neformalūs pašnekesiai,
parengiamieji politiniai pasitarimai,
gludinami nesutarimai, vyksta dis-
kusijos ir pan. Prisiminkime Didžio-
sios Britanijos premjero rezidenciją,
kurios netgi adresą rasite kiekvie-
name turizmo po Londoną vadove.
Premjerų darbas yra labai konkretus
ir tokiai veiklai atlikti savo namuose
jie gali paprasčiausiai neturėti tin-
kamų sąlygų.

Mitas: Ministerijos tyrimams
2009 m. išleido 70 mln. litų

Neseniai Valstybės kontrolė (VK)
paskelbė informaciją, kad ministeri-
jos dažnai nepagrįstai išlaidavo pirk-
damos tyrimus ir teisinius patari-
mus bei paminėjo 70 mln. litų. Visa
tai tiesa, tačiau tą faktą bandant
skandalu pavaizduoti, opozicija ten-
dencingai „pamiršta” pasigarsinti,
kad iš minimų milijonų net 60 mln.
litų yra išleista 2007-2008 m. Kitaip
tariant, savo pačių neūkišką elgesį
bando priskirti dabarties vyriausybei.
Pradėjus darbą naujajai Vyriausybei,
išlaidos buvo ypač sumažintos, ką ir
parodo VK atlikta analizė. Štai tyri-
mams 2008 m. išleista apie11 mln.
litų, o 2009 m. – tik 1 mln.; konsul-
tacijoms – 2008 m. 23 mln. litų, po
metų – 6 kartus mažiau.

Didžiausią dalį praėjusiais me-
tais Vyriausybė išleido teisinėms
paslaugoms pirkti, nes buvo uždaro-
mas „Leo LT”. Netvarkingai parengti
dokumentai ar menkiausia klaida
galėjo lemti 1 mlrd. litų nuostolį vals-
tybei ir teisminius ginčus tarptau-
tiniuose arbitražuose. Ar kas nors
abejoja, kad tokios išlaidos buvo ne-

reikalingos?

Mitas: konservatoriai įvedė
naują ir nereikalingą

PSD mokestį

Pridėtinės sveikatos draudimo
(PSD) mokestis buvo sugalvotas ir
priimtas 1996 m., o darbo grupei,
rengusiai įstatymą, vadovavo pats
Vytenis Andriukaitis, kuris dabar
PSD kritikuoja. Daug metų vyravo
paini padėtis, kai PSD buvo sujung-
tas su „Sodros” mokesčiu ir buvo
įmanoma nemokėti PSD, o nemo-
kantiesiems to niekas neprimindavo.
Tuo pat metu sveikatos sistemoje
nuolat trūko pinigų. Tik dabar sis-
tema išskaidrinta ir paaiškėjo, kad
Lietuvai reikia rinktis: arba dalis
žmonių neturės sveikatos draudimo
ir taps „antrarūšiais”, nes sunkios
ligos ar nelaimės atveju liks be gydy-
mo, arba yra nutariama, kad mokestį
moka visi ir visi yra apdrausti. Pasi-
rinkome šį kelią, nes jis yra teisingas
visiems. Tai vienas iš nedaugelių mo-
kesčių, kurio teikiama nauda pasi-
naudoja būtent tas, kas jį ir moka, o
nemokantieji labai rizikuoja.

Kas būtų, jeigu dalis žmonių ne-
mokėtų PSD ir neturėtų draudimo?
Galima tik priminti, kad vienos paros
kaina reanimacijoje Lietuvoje yra
7,000 litų, o vėžio gydymas atsieina
100 tūkst. litų. Ar kiekvienas pilietis
lengvai surinktų šitokias sumas pi-
nigų? Ar yra žmonių, įsitikinusių,
kad jie niekada nesirgs?

Mitas: KT pripažino neteisėtu
pensijų ir atlyginimų mažinimą

Konstitucinis Teismas (KT) pa-
skelbė ilgą Konstitucijos išaiškinimą,
kurį savaip „išaiškino” kai kurie poli-
tikai. Iš tiesų KT aiškiai pasakė, kad
esant sudėtingoms ekonominėms są-
lygoms galima sumažinti išmokas iš
valstybės biudžeto. Maža to, KT pa-
sakė, kad jas atstatyti reikia tik
visiškai pasibaigus krizei ir atstačius
biudžeto įplaukas. Nauja, ką pasakė
teisėjai, yra tik tai, kad visas išmokas
reikia sumažinti proporcingai. Vy-
riausybė, siekdama palaikyti socialinį
stabilumą, išmokas sumažino pro-
gresyviai: daugiau gaunantiems dau-
giau ir sumažino. Esu tikras, kad
Vyriausybė elgėsi teisingiau, o KT
sprendimas yra nejautrus netur-
tingiems žmonėms.

Juk 700 litų gaunančiam pensi-
ninkui yra daug skaudžiau netekti 10
proc., negu 7,000 litų gaunančiam
teisėjui. Šiuo KT sprendimu nepaten-
kintos ir pensininkų organizacijos,
kurios pripažino, kad Vyriausybės
sprendimas buvo socialiai teisinges-
nis. Nemanau, kad teisėjams, minis-
trams, Seimo nariams ir kitiems, di-
delius atlyginimus gaunantiems pa-
reigūnams reikėjo algas mažinti tik
tokiu pat mastu, kaip ir mažus atly-
ginimus gaunantiems. Deja, KT nu-
tarė kitaip. Bet ar reikia dėl to džiū-
gauti?

Bernardinai.lt

Prof. Kęstutis Masiulis – Seimo
narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos se-
niūno pavaduotojas.

ŠIŲ DIENŲ LIETUVOS
POLITIKOS MITAI
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Dainava mums miela ne tik dėl
brangių jaunystės prisiminimų ir
draugysčių, bet ir dėl savo gamtos.
Dainavos gamta yra mūsų labai myli-
ma ir apdainuota – „tenai miškai,
ežero krantai...”. Kiekvienas stovyk-
lautojas pasakys, kad Dainavos gam-
ta ypatinga – „ne taip, kaip namuo-
se”, ir tai tiesa. Privažiuojant prie
Dainavos iš Austin Road, tiesus ke-
lias per lygius kukurūzų laukus stai-
ga pasisuka, ir žinai, kad Dainavos
vartai jau čia pat. Tas besisukinėjan-
tis kelias rodo, kad Dainavos žemė
yra kaip tik ledynų paliktose more-
nose. Pasižiūrėjus į vietovės topog-
rafinį žemėlapį, aiškiai matyti more-
nų ruožas nuo šiaurės į pietvakarius
– kaip tik Dainavoje.

Aukštos vertės gamtos
pavyzdžiai

Morenų gamtovaizdis nepakarto-
jamas, o morenų gruntinis vanduo
palaiko jam būdingą augmeniją ir
gyvūniją. Praėjusią vasarą pas mus
apsilankę biologai rado net kelis
aukštos vertės gamtos pavyzdžius:
oak savanna, mesic forest, sedge
meadow ir prairie fen. Tokios gamtos
formos yra retai aptinkamos Michi-
gan valstijoje. Svarbiausias iš šių
aukštos vertės pavyzdžių yra dauge-
lio mūsų visai nematytas turtas, kurį
aš vadinu „Dainavos ozas”. Dainavos
stovyklos šiauriniame sklype yra ozas
– ilga siaura kalva, sudaryta daugiau-
sia iš smėlio ir žvyro. Šis kalvagūbris
susideda iš nuogulų, kurios klostėsi
ledyno viduje, vandens tirpsmo tėk-
mių vagose. Antras svarbiausias
aukštos vertės gamtos pavyzdys yra
mums dar geriau pažįstama vieta
tarp Spyglio ežero ir gamtos takelio.
Tiek šiaurėje aplink ozą, tiek pie-
tuose prie Spyglio aptinkama prairie
fen ir oak savanna arba oak openings
bendruomenė (angl. association).
Praėjusią vasarą apsilankę biologai
sudarė Dainavos augalų sąrašą.

Kodėl randami sveiki gamtos
pavyzdžiai Dainavoje?

Dainavos apylinkėje, kur žemė
lygi, laukai buvo ariami ir apsodina-
mi. Per trumpą laiką išnyko visos
ankstesnio amžiaus natūralios gam-
tos sėklos. Dainavos žemė nebuvo
ariama, nes ji labai kalvota, nelygi.
Čia daugiausia gamtai žalos padarė
galvijų ganymas. Tiesa, ganymo žala
yra švelnesnė negu laukų arimas.

Dainavos gamta:
jos reikšmė Michigan valstijai ir mums

Tad žemėje vis lieka natūralių augalų
sėklų, ir tie augalai veržiasi gyventi
taip, kaip ir kiti nenatūralūs auga-
lai.

Dabartiniai gamtos pažeidimai –
pavojai

Kenksmingi augalai daug kur
Dainavoje jau išstūmė natūralius
augalus. Garlic mustard daug kur
Michigan valstijoje visai užkariavo
gražius miškus. Ir Dainavoje šis
augalas plinta, ypač skautų pastovyk-
lėje. Autumn olive ir honeysuckle krū-
mai perėmė pamiškes ir veržiasi į
miškus. Ten, kur šitie krūmai auga,
tiesiog negali praeiti. Galima sakyti,
kad kenksmingi augalai ,,smaugia”
mūsų natūralią gamtą. Dažnais atve-
jais natūralūs, vietiniai augalai turi
gilias šaknis, o piktžolių, kenksmingų
augalų šaknys negilios. Tai leidžia
joms labai greitai plėstis. Jeigu ne-
stabdysime jų plėtimosi, su laiku

Dainavos gamta bus tiktai piktžolės
ir kiti kenkėjai. Jie veržiasi ir į mūsų
aukštos vertės gamtos vietas, nors
ten jų dabar mažiau. Antras pavojus
– nors ūkio gyvuliai nesigano Daina-
voje, ganosi stirnos (tiesa, stovyklau-
tojai jų nemato vasaros metu), kurios
nugraužia svarbius natūralius auga-
lus.

Kaip geriausia išsaugoti
Dainavos gamtos turtą?

Pirmiausia, kenksmingų augalų
naikinimas yra būtinas žingsnis,
norint palaikyti natūralią Dainavos
gamtą. Šių augalų grėsmė Dainavai
yra rimta. Piktžolių naikinimas ski-
riasi ir priklausomai nuo konkretaus
augalo. Pavyzdžiui, garlic mustard
pavasarį raunamas ranka. Autumn
olive ir honeysuckle krūmus geriausia
kirsti vasaros gale arba rudens metu,
tada jų likę kelmai nuodijami herbi-
cidu. Naikinimo būdai yra gerai
biologų suprasti, reikia tik tinkamų
priemonių ir darbo jėgos.

Antras būdas norint atkurti
Dainavos natūralią gamtą yra valdo-
mi gaisrai (controlled burn). Istori-
niais laikais gaisrai dažnai kildavo
Dainavos apylinkėje ir dauguma vie-
tinių augalų yra labai prisitaikę prie
jų. Sudeginti seni lapai duoda natū-
ralių trąšų augalams, praleidžia dau-
giau saulės spindulių – visa tai skati-
na sėklų daigumą. Gaisrai padeda
palaikyti atvirą ir pusiau atvirą
struktūrą, kurios daugelis natūralių
augalų reikalauja. Tai padidina retų
augalų rūšių buveines (habitat),
pavyzdžiui, stiff gentian.

Kodėl reikia saugoti natūralią
Dainavos gamtą?

Dainavos natūrali gamta duoda
mūsų stovyklautojams ir kitiems
lankytojams progą patirti nesugadin-
tą gamtą, kuri vis rečiau aptinkama.
Gamtos saugojimas yra visų mūsų
pareiga, o tokių aukštos vertės pa-
vyzdžių turėjimas čia pat praturtina
mūsų stovyklas. Tada Dainava tampa
šių gamtos pavyzdžių saugykla,
panašiai kaip ji jau dabar yra tapusi
mūsų kultūros, papročių ir dainų
saugykla.Daniel Kennedy, Michigan Department of Natural Resources, ir Brad Slaughter aplankė Dainavos pievas.

Michigan valstijos biologai Dainavos šiaurinėje dalyje esančioje pelkėje ap-
žiūri augančius eupatorium fistulosum (hollow-stemmed Joe-pye weed).

Michigan State University, Michigan
Natural Features Inventory biologas
Brad Slaughter, Dainavoje suradęs
retai Michigan aptinkamą gentianel-
la quinquefolia (stiff gentian).

PRANAS PRANCKEVIÇIUS

Dainavos stovyklavietė gerai jaunimo pažįstama, mylima vieta. Iš aukš-
čiausio taško Kryžių kalne matosi miškais apaugęs Rambyno kalnas ir širdies
formos Spyglio ežeras Dainavos centre. Gamtos grožis paveikia ir jaunus, ir
senus stovyklautojus. Ne vienas lankytojas pasidžiaugia, kad Dainavos gamto-
vaizdis primena Lietuvos kalnus ir miškus. Straipsnio autorius 2009 metų va-
sarą pakvietė įvairius gamtos specialistus, Michigan valstijos biologus aplankyti
Dainavą ir patarti, kaip išsaugoti Dainavos gamtos turtus.
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DERLINGI SKAUTIŠKI METAI
Siunčiu linkėjimus iš Kanberos,

Australijos, kur balandžio 27 dieną
atėjo kovo 26 dienos ,,Draugo” laik-
raštis. (Jei tai ne rekordinis kelionės
laikotarpis, tai bent vienas iš varžo-
vų.)

Noriu padėkoti Nijolei Nausėdie-
nei už labai gražų, teigiamą atsilie-
pimą apie Čikagos Kaziuko mugę
(,,Draugas”, 2010 m. kovo 26 d.).
Nausėdienė paminėjo Lietuvoje vy-
kusias Kaziuko muges, bet didesnę
straipsnio dalį paskyrė rašydama
apie Čikagos skautišką šurmulį.

Kaziuko mugės pasisekimas yra
platesnės visuomenės sėkmė, nes ne
tik skautai ir vadovai prisidėjo prie
jos ruošos, reikia prisiminti ir tėve-
lius, kurie veža savo vaikus į sueigas,
iškylas ir stovyklas; lituanistinės mo-
kyklos mokytojas ir mokytojus, kurie

padeda vaikams suprasti tėvynės
meilę; dvasios vadovus, kurie atidaro
duris į Dievo sukurtą grožį; ir net
prekybininkus, kurie menu ar kuli-
nariniais gaminiais pagauna mūsų
žvilgsnį; taip pat skautų bendradar-
bius. Gerb. Nausėdiene, kai aš buvau
paauglys, jūs buvote mano mokytoja!
Atrodo, kad tai buvo derlingi metai.
Ačiū už neužblėstančią viltį. Gero vė-
jo!

Dėkoju ir ,,Draugui”, kad paski-
riate trečiadienio antrą lapą skautiš-
koms žinioms ir pranešimams. Kas
savaitę laukiu atversti ,,Draugą” ir
paskaityti ,,Skautybės kelią”. Manau,
kad yra daugybė tokių skautų-skaity-
tojų.

Tomas Dundzila,
Vyriausios skautininkės

pavaduotojas ir Brolijos vadas

VADOVAS NIEKADA NEPRARANDA VILTIES
Su nuostaba perskaičiau Liudo

Kiršteino laišką „Drauge” (š. m. ba-
landžio 23 d.), kuriame skundžiama-
si, kad praradus turėtus grupėje jau-
nuolius ir jam nesant kataliku, jis
nustojo eiti skiltininko pareigas ir
tuo jo skautavimas užsibaigė. Geras
skautas vadovas yra visada laukia-
mas. Norint būti skautu tereikia
tikėti į Dievą ir atlikti nustatytas pa-
reigas, kurias uždeda tikinčiujų ben-
druomenė. Priklauso ir nuo vyresnio
vadovo skautijos ideologijos ir jos
nuostatų žinojimo.

Mane sudomino laiško autoriaus
pasakymas, kad jo grupės draugai,
palikę grupę ir įstoję pas ateitinin-
kus, dėl jų meilės maldai ir bažnyčios
lankymo buvo pravardžiuojami. Tai

Lietuvos Vyriausybės potvarkio, kai
ateitininkams buvo uždrausta viešai
organizuotis gimnazijose, pasekmė.
Šį negražų žodį komunistai prisegda-
vo visiems tikintiesiems.

Kai kurie asmenys, gyvenę Lie-
tuvoje, o vėliau išvykę iš jos, šitą žodį
vartodavo tikinčiuosius ir ateitinin-
kišką jaunimą paniekinti. Tai – save
žeminantis poelgis. Gal taip pravar-
džiuojami buvo ir skautai, kurie nuo-
širdžiai atlikdavo pareigas Dievui?

Laiško autoriui sulaukus vyres-
nio skautininko Vytauto Kamanto
amžiaus jau vėlu įsijungti į skautišką
veiklą, bet jis gali tapti Lietuviškosios
skautybės fondo aukotoju.

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL

NUSIKALSTAMUMAS LIETUVOJE
Rimvydas Sidrys, MD 2010 m.

vasario 3 d. ,,Drauge’’ rašė: ,,Koks
‘Draugo’ žurnalistas, nesulaukęs blo-
gų, Lietuvą žeminančių žinių, imasi
klastotės? Laukiu paaiškinimo ir at-
siprašymo.”

Iš tikrųjų nusikalstamumo padė-
tis Lietuvoje yra bloga. Nors oficialiai
registruoti statistikos duomenys ro-
do, kad tarp 2003–2007 metų nusi-
kalstamumai krito nuo 1,6 iki 1,3
proc., gyventojų apklausa rodo, kad
2007 metais net 60 proc. gyventojų
nukentėjo dėl nusikalstamų veiksmų,
tai yra 46 kartus daugiau negu ofi-
ciali statistika rodo.

Problema yra ta, kad dauguma
nusikalstamumo veikų nėra oficialiai
užregistruota, nes gyventojai netiki,
kad policija gali ką nors padaryti.

2008 metų apklausoje iš 1,001
apklaustų net 600 pranešė 2007 me-
tais nukentėję net 3,344 kartus. Atsi-
žvelgiant į tai, kad tuo metu Lietu-
voje buvo 2,626,939 gyventojai (tarp
15–75 metų), tai reiškia, kad realusis

nusikalstamumas buvo – 3,344 x
(2,626,939/1001) = 8,775,708 arba
223 kartus didesnis negu oficialus.

Iš 2007 metais 11 proc. policijai
praneštų nusikaltimų vos 0,4 proc.
buvo oficialiai registruoti. Iš tų 0,4
proc. registruotų vos puse buvo ištir-
ta, ir iš ištirtų vos pusė nusikaltimą
padarančių atsidūrė kalėjime. Tai
reiškia, kad Lietuvos teisingumas ka-
lėjimo bausme nubaudė tik 0,1 proc.
nusikalstamas veikas padariusius
asmenis 2008 metais.

Ir tą 0,1 proc. daugiausia sudaro
nevykėliai, beturčiai, girtuokliai, be-
darbiai, asmenys, neturintys pinigų
advokatams.

Informacijos šaltinis – ,,Juris-
prudencija”; ,,Mokslo darbai” 2008
11(113); 114–123. Nusikalstamumas
Lietuvoje: ko neparodo oficialioji sta-
tistika? Alfredas Kiškis. Mykolo Ro-
merio universiteto Teisės fakulteto
Kriminologijos katedra.

Algimantas Snarskis
Norton Summit, Australija
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

CLEVELAND, OH

DR. VIKTORAS STANKUS

Šv. Pranciškus, gimęs 1182 m.,
gyvenęs tik keturiasdešimt ketverius
metus, įkūrė brolių Pranciškonų or-
diną ir sudarė gyvenimo principus,
kurie teikia stiprybę, ramybę, meilę,
paguodą artimui ir visiems Dievo gy-
vūnams, tuo pačiu tobulinant ir save.
Tas ryžtas padėti artimui ir paskati-
no Pranciškonų ordino brolius Kre-
tingoje suburti onkologinius ligonius,
jų artimus ir draugus savanorius ir
įsteigti Klaipėdoje pirmąjį Lietuvoje
nuo vėžio sergantiems paslaugos cen-
trą – Šv. Pranciškaus onkologijos cen-
trą. Klaipėdos miesto savivaldybė ir
Klaipėdos apskrities viršininko ad-
ministracija centro statybai jau pa-
skyrė 2.4 ha sklypą, šiuo metu ren-
kamos aukos pastatyti Centrą.

Onkologijos centro rėmimo ko-
manda: Aldona Kerpytė, Centro di-
rektorė, pati vėžiu sirgusi, pranciš-
konas brolis Benediktas Jurčys, pro-
jekto vadovas, Liudovika Pakalkaitė,
projekto savanorė, prie jų Florida val-
stijoje prisijungęs torontiškis pranciš-
konas brolis Jonas Šileika, šį pava-
sarį aplankė Florida valstijos lietu-
viškus telkinius, Atlanta, Chicago,
Detroit, Cleveland, New York miestų
lietuvius. Susitikimų metu pasakojo
apie kuriamą vėžio centrą, ieškojo
pagalbos įgyvendinant projektą.

• • •
Po viešnagės Florida, Atlanta

lietuviškose bendruomenėse, Chicago
mieste rėmimo komanda aplankė
,,Draugo” ir ,,Amerikos lietuvio” re-
dakcijas. Cleveland aplankė LR gar-
bės konsulatą, ,,Dirvos” redakciją, Šv.
Kazimiero parapijos kleboną, LB
Ohio apygardos pirmininkės Nome-
dos Vucianienės namuose susitiko su
Cleveland lietuviais. Taip pat susitiko
su LB apylinkės vicepirmininku in-
formacijai dr. Viktoru Stankumi ir
Aušra Barzdukaite-Babickiene, kuri
aštuonerius metus talkino Pranciš-
konų ordinui Kretingoje. Visiems su-
sitikimams vadovavo LR gen. garbės
konsulė Ingrida Bublienė.

Cleveland norėta susipažinti su
Ireland Cancer Center ir garsių Cle-
veland Clinic veikla. Susipažinimas
buvo itin naudingas, mat buvo suda-
ryta proga akivaizdžiai pamatyti,
kaip toks centras galėtų veikti ir Lie-
tuvoje. Apsilankyta The Gathering
Place, pelno nesiekiančiame Vėžio
paramos centre (Cancer Support
Center), kur ieškota atsakymo, kaip
lietuviams įsteigti ir išlaikyti vėžiu
sergantiems centrą.

• • •
The Gathering Place centrą 1998

metais sumanė jo pradininkė, centro
direktorės Eileen Saffran, centras
pastatytas 2000 metais. Per dešimt
Centro gyvavimo metų 17,500 ser-
gančių vėžiu asmenų sulaukė para-
mos, jame apsilankė 100,010 šeimų ir
asmenų, norinčių paremti, padėti
sergantiems.

Centro direktorė Saffran gražiai
priėmė Lietuvos delegaciją, papasa-
kojo apie poreikius ir sunkumus stei-
giant, išlaikant tokį vėžio centrą, pa-
sidalijo mintimis, kaip teikti viltį,
paguodą sergantiems, jų šeimoms, ar-
timiesiems. Direktorė, Centro pro-
gramų direktorė Ellen Heyman ir
direktorė mitybai ir mankštai Beth
Roth paaiškino, kaip Centras teikia
psichologinę, moralinę paramą. Gru-
pės sudaromos pagal vėžio ligą, pa-
siūloma, į kurią ligoninę kreiptis, kur
gauti finansinę paramą, sudaroma
pagalbinė terapija: meno, daržinin-
kystės, muzikos, gydymo menų kaip
reiki, refleksilogija, masažas, taichi,
joga, mityba, siūlomas klasės ir pas-
kaitos, dalyvaujama grupėse, išvy-
kose.

Ypatingas dėmesys kreipiamas į
jaunus vaikus, sergančius vėžiu ar
turinčius sergančių tėvų, senelių.
Centro vaikų programos direktorė
Kathleen McCue sukūrė jauniems
2–6 metukų vaikams įrankį, kuris
padeda jiems  išgyventi, jų tėvelių,
senelių vėžio ligos tikrovę. Ji parašė
unikalią knygą ,,Someone I Love is
Sick: Helping Very Young Children
Cope with Cancer in the Family”.
Knygos puslapiai neįrišti, gali būti
pritaikomi atskirai kiekvienai šei-
mai. 

Sėkmingų Centro programų pa-
vyzdys yra trijų afroamerikiečių, pa-
čių sirgusių vėžiu (tarp jų ir buvusio
Cleveland mero Carl Stokes dukra
Cory Stokes), dalyvavimas Centro še-
šių savaičių rašymo programoje. Mo-
terys sukūrė spektaklį ,,From Breast
Cancer to Broadway”, kurį balandžio
24 d. parodė Cleveland ,,Play House”,
seniausioje JAV repertuarinio ir re-
gioninio teatro scenoje.

• • •
Lietuvos onkologinio centro ats-

tovai Cleveland pasisėmė daug žinių.
Jos, be jokios abejonės, papildys
Centro misiją, kurią vaizdžiai
apibūdino brolis Benediktas: ,,Šian-
dien mano sparnai reikalingi jam,
krentančiam į bedugnę. Aš galiu pa-
keisti ligoniui palatos sienas į me-
džius ir gėlynus, geležines lovas – į

Šv. Pranciškaus keliu 

Iš kairės: Brolis Jonas, Liudovika Pakalkaitė, POC direktorė Aldona Kerpytė,
The Gathering Place mankštos direktorė Beth Roth, The Gathering Place di-
rektorė Eileen Saffran, projekto vadovas, POC brolis Benediktas, LR garbės
gen. konsulė Ingrida Bublienė.                                     V. Stankaus nuotr.

draugus, grindis – į samanų pievas, o
lubas – į debesis ir dangų.”

Broliai pranciškonai ir būsimo
Centro darbuotojai laukia užsienio
lietuvių paramos statant pirmą tokį
slaugos centrą Lietuvoje. Lietuvoje
šios pagalbos laukia keli šimtai tūk-
stančių sergančių vėžiu, jų artimųjų,
draugų, bičiulių.

Šv. Pranciškaus onkologijos cen-
tras (pelno nesiekianti, nevyriausybi-
nė organizacija): Vilniaus gatvė 2 a,
LT-97129 Kretinga, Lithuania. Pro-
jekto vadovas Brolis Benediktas Jur-
čys: sjurcys@ gmail.com; direktorė
Aldona Kerpytė: akerpyte@gmail.
com; savanorė Liudovika Pakalkaitė:
Liudovika@ gmail.com
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Kiek bus galima reikalauti už
prarastą bagažą?

ELTA – Oro linijų klientai nuo
šiol už prarastą bagažą negalės rei-
kalauti daugiau nei 1,134,71 euro.
Tokias taisykles nustatė Europos Tei-
singumo Teismas Liuksemburge.
Teismas pažymi, kad į įvardintą su-
mą įtraukta tiek materialinė, tiek ir
nematerialinė žala. 

Teismas bylą dėl žalos atlyginimo
pradėjo nagrinėti po to, kai ispanas
keleivis pareikalavo, kad oro bendro-
vė grąžintų 2,700 eurų ir sumokėtų
500 eurų už ,,nematerialią žalą” už

prarastą bagažą. Teismo nutartyje
įvardinta suma yra didelė, nes buvo
paskaičiuota remiantis Tarptautinio
valiutos fondo specialiosiomis skoli-
nimosi teisėmis.

Agentūra ,,Dow Jones” pažymi,
kad teismo sprendimas naudingesnis
oro bendrovėms, o ne keleiviams.
Anksčiau oro bendrovės teigė, kad
dažniausiai žalos atlyginimo taisyk-
lės yra palankesnės keleiviams. Eu-
ropos Komisijos duomenimis, kiek-
vieną dieną pasaulyje prarandama
maždaug 90,000 bagažo vienetų. Eu-
ropoje šis skaičius siekia apie 10,000
vienetų.

VDU îvyko pirmas užsienio
lietuviû studentû klubo susitikimas

K. Uoka žada reikšti priekaištus
policijai ir žiniasklaidai

Lietuva pagal piratavimo
rodiklius prilygsta Kolumbijai

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Praėjusiais metais Lietuvoje nelega-
liai naudojamos programinės įrangos
dalis liko didelė ir siekė 54 procentus.
Programinės įrangos gamintojai šaly-
je nelegaliai naudojamą programinę
įrangą vertina 84,5 mln. litų, parodė
pasaulinis programinės įrangos pira-
tavimo tyrimas. Pagal nelegalios prog-
raminės įrangos dalį Lietuva prilygsta
kaimyninei Lenkijai, Kroatijai, taip
pat tokioms šalims, kaip Bahreinas ir
Kolumbija. Kaimyninėje Latvijoje ne-
legalios programinės įrangos dalis
siekia 56 proc., Estijoje – 50 proc.
Pasaulinį piratavimo lygio tyrimą jau
septintus metus atlieka organizacija
,,Business Software Alliance” (BSA)
kartu su tarptautine rinkos tyrimų
bendrove ,,International Data Corpo-
ration” (IDC). 2009 m. tyrimas atlik-

tas daugiau nei 100 pasaulio šalių. 
,,Nors nelegalios programinės

įrangos naudojimo lygis Lietuvoje iš-
liko nepakitęs, jis dar yra palyginti
aukštas. Dėl piratavimo praranda-
mos programinės įrangos gamintojų
pardavėjų ir paslaugų tiekėjų lėšos
gali atitolinti šio informacinių tech-
nologijų verslo atsigavimą mūsų šaly-
je”, – sakė su BSA Lietuvoje bendra-
darbiaujančio Verslo programinės
įrangos sąjungos prezidentas Ervinas
Leontjevas. 

Programinės įrangos piratavimo
lygis praėjusiais metais sumažėjo 54
pasaulio šalyse, o išaugo 19-oje. Pag-
rindinė šio augimo priežastis – didė-
jantys nelegalios programinės įran-
gos naudojimo mastai augančiose Ki-
nijos, Indijos ir Brazilijos ekonomi-
kose. 

Vilnius, gegužės 11 d. (ELTA) –
Seimo narys Kazimieras Uoka po ho-
moseksualų eitynių žada reikšti prie-
kaištus policijai ir žiniasklaidai, o dėl
savo veiksmų sako nesigailintis. Po-
licijos pareigūnai ketina kreiptis į
teismą, nes Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų atstovas
parlamente K. Uoka ir ,,tvarkietis”
Petras Gražulis per homoseksualų ei-
tynes gegužės 8 d. galimai kurstė ne-
ramumus.

,,Renkame medžiagą, žiniasklai-
dos pranešimus, turėsime priekaištų
kai kurioms žiniasklaidos priemo-
nėms, kurios paskelbė priešingos pu-
sės nuomonę, o mūsų nuomonės ne-
paklausė”, – sakė K. Uoka per
spaudos konferenciją Seime.

Jis pats tikino kaltas dėl nieko
nesijaučiąs, o už viešosios tvarkos už-
tikrinimą atsakingus policijos parei-
gūnus kaltino ambicijų rodymu ir sa-
kė nesupratęs, kodėl pasibaigus ho-
moseksualų renginiui skirtam laikui
policija vis tiek saugojo teritoriją ir
neįleido ten protestuotojų.

,,Policija neteisėtai mus sulaikė.
Jokios teisės neturėjo liestis prie mū-
sų. Mane tempė 100 metrų”, – savo
versiją dėstė K. Uoka. Paleistas poli-
cininkų parlamentaras sakė nuėjęs
prie eitynių dalyvių bei organizatorių ir
jiems pareiškęs, kad jų renginio laikas
yra pasibaigęs, ir paprašęs pasišalinti.

Per seksualinių mažumų eitynes
,,Už lygybę” viešąją tvarką saugoję
pareigūnai įsiaudrinusiems protes-
tuotojams per garsiakalbius nuolatos
kartojo, kad užtvarai dėl jų pačių sau-
gumo bus nuimti jiems išsiskirsčius.
Pasak sostinės policijos viršininko
Kęstučio Lančinsko, vienoje vietoje
protestavo apie 1,000 žmonių, taip
pat ir ,,murzininkai”, buvę parlamen-
tarai Stanislovas Butkevičius, Algir-
das Paleckis ir Vytautas Šustauskas. 

Susidūrimų renginio prieigose
neišvengta. Protestuotojai kelis kar-
tus renginio pusės link metė dūmų
užtaisus, į eitynių dalyvius skriejo
tai, ką protestuotojai turėjo rankose –
dešrelės, plastikiniai buteliai, vienas
sviestas akmuo sužalojo žurnalistą.
Yra sulaikyti trys jo sužalojimu įta-
riami asmenys, jiems gresia baudžia-
moji atsakomybė. Yra iškelta ir dar
viena baudžiamoji byla. Pasak K.
Lančinsko, iš viso buvo sulaikyta 19
asmenų, be minėtų atvejų, kitus bus
siekiama patraukti administracinėn
atsakomybėn už tai, kad turėjo su sa-
vimi neleistinų daiktų: dujinių gink-
lų, dūminių, garsinių granatų.

Renginį saugojo apie 500 policijos
pareigūnų, raitoji policija, kinologai
su šunimis, Nerimi plaukiojo kateris,
kurio prireikė bandant nuvyti gumi-
ne valtimi atplaukusius protestuoto-
jus, padangėje zujo sraigtasparniai.

Rietavas, gegužės 11 d. (ELTA) –
Lietuvos miškų lankytinų vietų sąra-
šas pasipildė rekordine liepa – ją su-
daro 30 kamienų. Žadvainių girinin-
kijoje (Rietavo urėdija), Spraudės kai-
me, augantį išskirtinį medį neseniai
visai Lietuvai atskleidė ją prižiūrintis
Petras Turskis. ,,Liepos perimetras
krūtinės aukštyje yra beveik 9 metrai.
Nesu tikras, kad tai rekordas, bet to-
kio skersmens liepos, turinčios tiek
kamienų, Lietuvoje nežinau”, – sakė
rekordinį medį prižiūrintis P. Turskis.
Oficialaus patvirtinimo apie rekordo
pasiekimą miško savininkas teigė dar
neturįs. Gamtos paminklą šeiminin-
kas nori pavadinti savo – ,,Petro Gi-
rinio” vardu. Apie 80 metų privačia-
me miške augantis medis, šeimininko
teigimu, jau yra sulaukęs turistų dė-
mesio. Privačių miškų savininkų aso-
ciacijos vadovas Rytis Kuliešis sako,
kad tokie unikalūs gamtos paminklai
gali ir turi tapti turistų traukos centrais.

Svarbu ñinoti

Vyriausyb∂ neketina mažinti mokesçiû 
Vilnius, gegužės 11 d. (Bernar-

dinai.lt) – Vytauto Didžiojo univer-
sitete (VDU) įvyko pirmasis bendras
Lietuvos išeivių studentų klubo
(LISK) prie Pasaulio lietuvių akade-
mijos susitikimas. Jo metu Lietuvos
aukštosiose mokyklose studijuojan-
tys užsienio lietuviai nusprendė su-
siburti į vieną klubą, kad būtų leng-
viau užmegzti ryšius ir įgyvendinti
bendrus projektus.

„Prieš 20 metų VDU buvo at-
kurtas kaip pasaulio lietuvių univer-
sitetas – tai mums iki šiol svarbu  or-
ganizuojant studijas, mokslo tyrimus,
ruošiant socialinius ir kultūrinius
projektus. Esame atviri naujiems, li-
beraliems projektams, tad labai
džiaugiamės susibūrusiu Lietuvos iš-
eivių studentų klubu”, – kalbėjo VDU
prof. Auksė Balčytienė.

Kaip teigė viena susitikimo ren-
gėjų, Pasaulio lietuvių akademijos
(PLA) projekto vadovė Vida Bagdo-
navičienė, bendras LISK leis ne tik
padėti studijuoti atvykstantiems už-
sienio lietuviams sėkmingai pritapti
Lietuvoje, susipažinti su gimtosios
šalies kultūra, gamta, bet ir užmegzti
naujus ryšius. 

„Išeivijos studentai – lyg tiltas,
per kurį mes galime pasiekti lietuvių
bendruomenes užsienyje, kitų šalių
mokslo centrus, plėsti bendradarbia-
vimo ribas ir turėti dar daugiau gali-
mybių įgyvendinant bendrus tiks-
lus”, – teigė PLA vadovė.

Patys užsienio lietuvių  studentai
susitikimo metu noriai dalijosi nau-
jomis idėjomis ir sutiko, kad toks klu-
bas labai reikalingas ne tik jiems, bet
ir ateityje į Lietuvą studijuoti atvyk-
siantiems išeiviams. 

„Iki šiol veikė tik Vilniaus lietu-
vių išeivių studentų klubas, tad Kau-
ne ir kituose miestuose studijuojan-
tys išeiviai turėdavo nedaug galimy-
bių prisijungti prie jo veiklos. Dabar,
atsiradus bendram užsienio lietuvių
studentų klubui, nebeliks jokių kliū-
čių, kiekvienas norintis galės tapti
nariu”, – teigiamomis emocijomis da-
lijosi iš Punsko atvykusi VDU stu-
dentė Jūratė Pečiulytė.

Susitikimo metu taip pat buvo iš-
rinkti už klubo veiklą Kaune atsa-
kingi studentai. Artimiausiu metu
jau planuojamas antras klubo narių
susitikimas ir pirmųjų bendrų pro-
jektų įgyvendinimas.

Vilnius, gegužės 11 d. (Delfi.lt) –
Nors ministras pirmininkas Andrius
Kubilius sako, jog Lietuvos Vyriau-
sybės priemones, kurių ši ėmėsi no-
rėdama suvaldyti krizę, teigiamai
vertina JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton ir milijardierius
Steve Forbes, tačiau, pasak jo, kitais
metais vadžios nebus atleistos ir ma-
žinti mokesčių neketinama. 

Taip premjeras A. Kubilius atsa-
kė į klausimą, ar neketinama kitą-
met sumažinti pridėtinės vertės mo-
kesčio (PVM) maisto produktams.
„Jeigu norime ateityje išvengti tokių
problemų, su kuriomis susiduria
Graikija, jei mes norime išvengti gali-
mų kokių nors neramių nuotaikų
tarptautinėse finansų rinkose įtakos
mums, mes turime ir toliau laikytis

labai griežtos finansų politikos”, – po
viešnagės JAV spaudos konferencijoje
sakė A. Kubilius. 

Pasak politiko, jį labiau „jaudi-
na” ne mokesčių mažinimo ar pana-
šūs klausimai, o klausimas, kaip rei-
kės biudžeto deficitą nuo 8 proc. šie-
met sumažinti iki 5 proc. kitąmet.
Tačiau A. Kubilius paneigė, jog atei-
tyje ketinama didinti kuriuos nors
mokesčius ar karpyti įvairias išmo-
kas. Premjeras taip pat paneigė gali-
mybes apmokestinti senatvės pensi-
jas, kaip kad siūlo Tarptautinis valiu-
tos fondas (TVF). Pasak jo, šis klausi-
mas nėra svarstomas, o esą piliečiai
turėtų nudžiugti matydami, kad Lie-
tuvai, kuri TVF neprašė paskolos, jo
siūlymai nėra privalomi, kaip kad
Latvijai, kuri iš TVF skolinosi.

Susitikimo dalyviai. Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

ELTA nuotr.
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MADRIDAS
Dėl ugnikalnio pelenų debesų

darbą stabdyti priversti 7 Ispanijos
oro uostai. Pirmieji darbą sustabė
Tenerifės, La Palmos, La Gomera oro
uostai, maždaug po valandos –  Sevi-
lijos, Chereso bei Badajoz oro uostai.
Skrydžių apribojimai Ispanijos oro
erdvėje tebegalioja nuo gegužės 10 d.

LONDONAS
Beveik trys ketvirtadaliai britų

yra svarstę galimybę emigruoti iš
šalies, dažniausiai – į Australiją, rodo
atlikto tyrimo duomenys. 31 proc. ap-
klausos dalyvių yra nepatenkinti
prasta Didžiosios Britanijos ekono-
mikos padėtimi ir tai įvardina kaip
pagrindinę galimos emigracijos prie-
žastį. Dar 23 proc. apklaustųjų šalį
ketina palikti dėl darbo galimybių
nebuvimo, o 19 proc. – dėl praėjusios
savaitės parlamento rinkimų rezul-
tatų. 

BARSELONA
Tyrimų rezultatai patvirtino,

kad Ispanijos karalius Chuan Karlos
I, kuriam praeitą savaitgalį iš vieno
plaučio buvo pašalintas navikas, vė-
žiu neserga, pranešė ligoninė Barse-
lonoje, kurioje buvo gydomas monar-
chas. 72 metų karalius buvo operuo-
tas, siekiant pašalinti vieną įtartiną
darinį iš jo dešiniojo plaučio. Gydy-
tojai jau anksčiau sakė, jog tyrimai
neatskleidė jokių to auglio supikty-
bėjimo požymių. 

PARYŽIUS
Šiaurinėje Prancūzijos dalyje ati-

daromas vieno garsiausių šiuolaiki-
nio meno muziejų – Paryžiaus Pom-
pidou centro – padalinys, kuriame
bus rodoma šimtai rečiausių šiuo-
laikinio meno šedevrų. Meco mieste
iškilusiame pastate galima bus paro-
dyti bent jau dalį iš maždaug 65,000
Paryžiaus muziejaus saugyklose už-
sibuvusių darbų. 

TEHERANAS
Skridęs iš Kabulo Afganistano

oro bendrovės ,,Ariana” lėktuvas
sėkmingai nutūpė Afganistano Kan-
daharo mieste po to, kai skrydžio
metu buvo mėginta jį užgrobti ir pas-
kui nukreipti jį į Kandaharą, kad
sudužtų mieste. Šį mėginimą sužlug-
dė lėktuve buvę oro saugumo tarny-
bos darbuotojai. Afganistano vidaus
reikalų ministerija pranešė, kad už-
puolikas, mėginęs užgrobti lėktuvą,
apklausiamas.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

praėjus dvejiems metams po pasi-
rašymo, pakartotinai pateikė į Kon-
gresą patvirtinti susitarimą su Rusija
dėl bendradarbiavimo taikaus ato-
minės energijos panaudojimo srityje.
Šis dokumentas buvo pasirašytas dar
2008 m. pavasarį, gegužės 13 d. nu-
siųstas į JAV Kongresą. Tačiau anks-
tesnio šalies prezidento George W.
Bush administracija atšaukė jį, nuo-
gąstaudama, kad susitarimas nebus
patvirtintas. 

* * *
Jungtinių Valstijų valstybės sek-

retorė Hillary Clinton susitiko su
Afganistano valdžios pareigūnais ir
už uždarų durų vykstančiame susi-
tikime patikino šalies prezidentą
Hamid Karzai, kad Jungtinės Valsti-
jos vykdys jo šaliai duotus įsipareigo-
jimus saugumo bei šalies atstatymo
srityse ir po to, kai išves savo pajėgas
iš Afganistano. 

* * *
Smarkios audros, kurios pras-

linko per Jungtinių Valstijų pietines
lygumas, nusinešė penkių žmonių
gyvybes, o dar dešimtis sužeidė, taip
pat sugriovė daug namų, vartė sunk-
vežimių puspriekabes ir elektros lini-
jas. Gegužės 10 d. keli tornadai buvo
užregistruoti Oklahoma ir Kansas
valstijose, kai per tuos lygumų regio-
nus praslenkančios audros pažėrė
beisbolo kamuoliukų dydžio ledėkų ir
paliko be elektros tūkstančius žmo-
nių. 

* * *
Namų kainos pirmąjį 2010 metų

ketvirtį augo beveik 60 proc. JAV
miestų. Nacionalinės nekilnojamo
turto agentų asociacijos duomenimis,
vidutinė namų kaina antrinėje rinko-
je pirmąjį ketvirtį augo 91 iš 152 did-
miesčių, o 29 miestuose kainų augi-
mas buvo dviženklis. Vidutinė namų
kaina visoje šalyje siekė 166,100 JAV
dolerių. 

Ukrainoje – opozicijos ir
prezidento šalininkû protestai

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Julijos Tymošenko bloko (JTB) ir Uk-
rainos susivienijimo ,,Laisvė” atsto-
vai gegužės 11 d. susirinko į piketą
priešais Ukrainos Aukščiausiosios
Rados pastatą Marijos parke. Tuo pat
metu Ukrainos prezidento Viktor
Janukovyč ir Regionų partijos šali-
ninkai susirinko aplink Aukščiausio-
sios Rados pastatą. 

Iš viso prie parlamento susirinko
jau maždaug 2,000 opozicijos atstovų
ir apie 2,000 Regionų partijos šali-
ninkų.

JTB ir ,,Laisvė” šalininkai pro-
testuoja prieš ,,išdavikišką Ukrainos
prezidento Viktor Janukovyč reži-
mą”, sakė akcijos organizatoriai.

Akcijos dalyviai laikė vėliavas su
,,Laisvės”, JTB ir ekspremjerės Julija
Tymošenko vadovaujamos partijos
,,Tėvynė” simboliais, taip pat tauti-
nes vėliavas, plakatus su užrašais
,,Janukovyč! Sustok! Neparduok Uk-
rainos!”. Jie taip pat dalijo ,,Laisvės”

partinius laikraščius ir Ukrainos
gynimo liaudies komiteto deklara-
cijos tekstą, kurį pasirašė kai kurios
opozicinės politinės jėgos gegužės 5 d.

Opozicijos šalininkus į demons-
traciją sukvietė buvusi ministrė pir-
mininkė J. Tymošenko, metų pra-
džioje pralaimėjusi prezidento rinki-
mus. Provakarietišką stovyklą ypač
erzina rusų laivyno bazės Sevasto-
polyje nuomos sutarties pratęsimas.
Ši sutartis užtikrina Ukrainai pigių
rusiškų dujų tiekimą. Opozicija bai-
minasi naujų sutarčių su Rusija,
kurios gali tik dar labiau susaistyti
Ukrainą su Maskva. 

Kitos savaitės pradžioje į Kijevą
laukiama atvykstant Rusijos prezi-
dento Dmitrij Medvedev. Praėjusį
mėnesį provakarietiškų jėgų pasipik-
tinimą sukėlė Rusijos premjero Vla-
dimir Putin pasiūlymas sujungti
abiejų šalių valstybines energetikos
bendroves. 

Londonas, gegužės 11 d. (,,Reu-
ters”/BNS) –  Didžiosios Britanijos
Konservatorių ir Liberalų demokratų
partijų vadovai susitiko aptarti gali-
mą valdžios pasidalijimą po rinkimų,
kurie neišryškino kurios nors vienos
partijos daugumos, todėl nagrinėja-
ma koalicinės vyriausybės galimybė.
Konservatorių partijos vadovas Da-
vid Cameron ir Liberalų demokratų
partijos vadovas Nick Clegg susitinka
jau antrą kartą.

Tuo tarpu Didžiosios Britanijos

premjeras Gordon Brown pergudravo
savo oponentus, paskelbdamas apie
sprendimą atsistatydinti, tačiau
nemaža dalis jo vadovaujamos Leibo-
ristų partijos narių šį žingsnį laiko
pavėluotu. Šis jo pareiškimas atvėrė
kelią leiboristų deryboms dėl valdžios
pasidalijimo su Liberalų demokratų
partija.

Jei derybos būtų sėkmingos, lei-
boristai išsaugotų valdžią, nors pra-
laimėjo labai įtemptus visuotinius
rinkimus, per kuriuos nė viena par-
tija neužsitikrino daugumos parla-
mente.

G. Brown pareiškimas išmušė
pagrindą iš po kojų pagrindinei opo-
zicinei Konservatorių partijai, visą
savaitgalį vedusiai derybas su libe-
ralais demokratais, kurie, daugumos
apžvalgininkų nuomone, veikiausiai
vadovaus vyriausybės sudarymui.

D. Cameron vadovaujami toriai
praėjusią savaitę vykusiuose visuoti-
niuose rinkimuose laimėjo daugiau-
siai vietų, tačiau neužsitikrino aiš-
kios daugumos, kad galėtų vieni su-
daryti vyriausybę.

,,Viliuosi, kad liberalai demokra-
tai priims teisingą sprendimą, kuris
duos šiai šaliai tvirtą, stabilią vy-
riausybę, kurios jai labai reikia ir
reikia skubiai”, – sakė D. Cameron.

Britanijoje tariamasi dèl koalicinès
vyriausybès

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

EUROPA

Opozicijos šalininkus į demonstraciją sukvietė buvusi ministrė pirmininkė J.
Tymošenko, metų pradžioje pralaimėjusi prezidento rinkimus. SCANPIX nuotr.

Britanijos premjeras G. Brown pa-
skelbė vėliausiai rudenį pasitrauk-
siantis iš Leiboristų partijos vadovo
pareigų.                    SCANPIX nuotr.



8                           DRAUGAS, 2010 m. gegužės 12 d., treçiadienis

Padėkos kelionė JAV – 2009 metai

VIRGIS STAKÈNAS
Specialiai „Draugui”

Intro 

Sumanymas surengti koncertinę
kelionę po JAV gimė dar prieš Los
Angeles išvyką 2008-siais. 2006 metų
vasarą Laurynas „Larry” Misevičius,
bankininkas, žinomas JAV lietuvių
visuomenės veikėjas-aktyvistas, pa-
siūlė pervažiuoti su koncertais per di-
džiąsias Amerikos lietuvių kolonijas
švenčiant stambiausios finansinės-
labdaros lietuvių organizacijos Lie-
tuvių Fondo 45-metį. (Vėliau išaiškė-
jo, kad šiai kelionei buvo planuojama
kviesti Vytautą Kernagį, bet dėl pra-
sidėjusios ligos šis atsisakė.) Tačiau
šiam projektui iš mano pusės trukdė
3 veiksniai: 1. Ta vasara man buvo
itin perpildyta darbų, ir ankstyvą ru-
denį (kai buvo planuojama kelionė)
būčiau buvęs dar neatsigavęs; 2. Per
trumpas pasiruošimo laikas (2 mėne-
siai); 3. Per ilga kelionės trukmė (gal
2 mėnesiai ir ilgiau). Abipusiu suta-
rimu kelionės sumanymas buvo nu-
keltas į kitus laikus (o man atsisakius
dėl Lietuvių Fondo temos, šią misiją
atliko estrados dainininkai Liveta ir
Petras Kazlauskai). 

Už metų sugrįžom prie iškelto
kelionės tikslo – Laurynas buvo ma-
no kelionės į angelų miesto Los An-
geles tradicinę 22-ją šventę „Lietuvių
dienos” organizatorius ir vadovas.
Laiko turėjom pakankamai. Koncer-
tine kelione nevadinčiau savo trum-
piausio ligi šiol viešėjimo JAV laiko –
beveik savaitė. Buvo gerai – ne per
ilga, ne per karšta (LA spalį kaip LT
nekepinančią vasaros dieną). Tvar-
karaštis buvo tiek prifarširuotas1

veiksmo (ačiū, puikiems šeiminin-
kams, seniems ir naujiems drau-
gams, už talką, gerą pačių organizaci-
ją ir padėties išmanymą), kad nuvei-
kiau visko lyg per kokias 2 ilgas sa-
vaites. Nors buvo ir netekčių, nusivy-
limų. Ši kelionė leido patikrinti
jungtis, pasimokyti iš klaidų. 

Tad jau 2009 metų kovo pabaigo-
je buvo užvestas variklis paruošia-
miesiems naujos kelionės darbams
(patirtis rodo, kad ruoštis normaliai
reikia ne mažiau 6 mėnesių). Pra-
džioje tam skirdavau laiko kasdien,
bet priešokiais. Po vasaros jau nuo-
sekliau – vėl kasdien bet jau po va-
landą ir ilgiau. Paskutinę savaitę –
kasdien po 5–6 valandas. Manau, pa-
našiai dirbo ir Laurynas. Jis nebuvo
samdomas vadybininkas – tad nei
galėjau reikalaut iš jo, nei galėjau
sumažint savo krūvį. Dirbom ranka
rankon. Jis dirbo kaip draugas, eik-
vojo savo laiką ir jėgas, nesitikėda-
mas jokio materialinio atlygio. Jo in-
dėlis – neišmatuojamas. Liksiu sko-
lingas iki grabo2 lentos. Ar bent iki

vasaros.
Teisybės dėlei negaliu nutylėt ir

to, kad mano koncertinės kelionės
planavime pravertė kai kurios Lau-
ryno pamokos prisijungiant prie Ko-
lorado3 Romo surengtos pop muzikos
grupės „Sekmadienio” koncertinės
kelionės po JAV, įvykusios pora mėne-
sių prieš maniškį.

Atramos tašku tapo ŠALFASS
metinis suvažiavimas Klyvlende (Cle-
veland). Apie šią šerdį ir buvo augi-
namas visas koncertinės kelionės
kūnas. Klyvlendiškių pasiuntiniai
pasirodė Lietuvoje 2009-tų liepą.
Pakviečiau juos stebėt IX bardų festi-
valį „Akacijų alėja”, kur jie dar kartą
patvirtino savo ketinimų mane kvies-
ti rimtumą (Deja, savo biografijoje
turiu ir liūdnų pavyzdžių, kai dėl
organizatorių nors ir gerų norų, bet

nepakankamo profesionalumo ar
kitu atveju – dėl gudraus/naivaus ko-
mercinio avantiūrizmo mano kon-
certinės kelionės į JAV toliau kalbų ir
nesiekdavo. Reikia labai žiūrėti, su
kuo kalbiesi.)

Turiu alergiją4 vietiniams skry-
džiams (tarpžemyniniams – tiek to.
Būtinybė). Esu tiek prisimakalavęs5

po Amerikos oro uostus, kad pykina
jau nuo minties, kad vėl reiks tara-
banytis6 su savo vindzliukais7 kaip
kokiam kupranugariui (2 lagaminai
+ sunkus krepšys ant peties ir, be
abejo, gitara, kuri iškart sukuria vis
naujų problemų. Uosto oficieriai nori
ją imt į bendrą bagažą, o aš – neduot.
Taigi instrumentas! Muzikos!! Sudo-
vysit!!!8. Taip ir kariaujam. Kol kas
dar 10:2 laimėdavau aš. Bet jėgos
silpsta... O ir nauji saugos reikalavi-
mai po nesenų bandymų susprogdint
lėktuvą dar griežtėja.)

Be to, esu labai „įdomus” skry-
džių saugos tarnyboms. Atrodo, jie
taip ir laukia, kol pagaliau pasirodys

Virgis. O tada jau kaifuoja9 – išrengia
net iki triusikų10 (taip yra buvę... ir
dar mano mylimam Kolorade), kabi-
nėjasi prie visokių guzikiukų11, fin-
tikliuškų12... Ir būtinai reikia iščiupi-
nėt petnešų metalinius laikiklius.
Tiesa, padėkoja – „Thanks for coop-
eration”, bet tie kooperatyvai būna
reti reti...

Ir čia kaip Dievo palaimą pame-
nu 3 parų kelionę per trečdalį Ame-
rikos nuo LA iki Denverio (Denver)
Algio Vaitkaus keravojamu13 automo-
biliu. Įspūdžiai iš tos kelionės neduo-
da miegot iki šiol. Vien jau ką sako
buvimas legendiniame kelyje ,,Route
66”... O kur dar oficialūs ir neofi-
cialūs ryšiai su indėnais, trakerių14

viešbutukai su trakerių kava, pra-
sivėrusios Žemės stebuklas Didžia-
jame Kanjone (Big Canyon), laukiniai
žirgai... Dar teberašau apie tai bliu-
zą...

Tada ir vėl panorau keliaut že-
me. Laurynui teko paplušėt, kol su-
planavo kelionę – kad būtų logika,
kad būtų įmanomas atokvėpis, kad
tarp taškų15 nebūtų ilgesnio kelio nei
7 val. Deja, ne viskas pavyko – kad ir
netikra Baltimorės (Baltimore)
korta. Galų gale iškilo gretimos vals-
tybės klausimas – Kanada (Canada).

Laurynas gerai skirstė jėgas ir
kaip spaudos profesionalas: aš „turė-
jau” gerą presą16. Tiesa, teko pakan-
kamai paplušėt ir pačiam – apgalvo-
tai atsakant į interviu klausimus, ieš-
kant, atrenkant ir siunčiant nuo-
traukas.

Kelionė 

Jau Rygos oro uoste paslaugus
klerkas17 išskyrė mane iš visos eilės
ir, paėmęs bilietą, sutvarkė visas re-
gistracijas. Žmona Ra sakė tai geras
ženklas – kelionė neprailgs. Patikė-
jau.

Frankfurte atrodė, kad padusiu.
Reikėjo su stora striuke+gitara+kie-

ta taše18 ant peties (pasak Giedrytos,
akardijonu) nukakt kaip iš Šiaulių į
Kuršėnus. Ir dar greitai – bėhom19.
Suplukau. Už tai migracija manim
nesidomėjo. Išvis. Netikrino. Tik
pasų kontrolės budžikėj20 toks bloz-
nas21 „milicininkas” pakrapštė nagu
paso nuotrauką – ar neperklijuota.

Pažadėta gera vieta lėktuve iš
tikro buvo „gera”, tiksliau – šalia
„geros vietos”, prie tualeto. Privalu-
mas tik, kad norint „ant puodo”, tai
buvo greta. Už praėjimo, lygiagrečiai
eilėje, atsisėdo seniux22. Panašus į
Einšteiną: žilas visas, papūstais plau-
kais – kaip kokia karūna, su ūsais.
Stiuardeskos23 apspito jį paslaugu-
mu. Mane nustebino, kad užsisakė
brendžio. Dar pagalvojau – matai, ma-
tai – Dievo karvytė, o kaip pavaro... 

Jau skrendant virš Airijos (kur
Pelėda budi), seniux24 pradėjo kuis-
tis. Kuitėsi, iki kol baigėsi GB (Di-
džioji Britanija). Stiuardeska vėl kaip
mat čia. Siūlo jam. Ir vėl atneša bren-
džiuko. O aš paprašau wiskiaus25.
Žiūri žvairai. Bet vis tiek atneša. Tik
kad kaip tam katinėliui – ant dugno.
Po to stiuardeska ir vėl rodo savo man-
dagumą ir susirūpinimą seniuku. Vis
jo klausia ir klausia – gal ko nori. 

Kažkur prieš Grenlandiją staiga
mane perskrodžia mintis: taigi se-
niux nesupranta, ką mergička anam
sako! Taip ją ir perspėju. Šitoji su-
trinka, pakviečia kaliegę26. Jau abi
pradeda kamantinėti. Matau, kad
seniux dar ir stipriai neprigirdi...
Tada jau sukyla globėjiškos mintys.
Turėdamas patirties, kaip bendraut
su neįgaliais (mano pirmoji profesija
– defektologija, ir popierių turiu), lė-
tai, aiškiai, garsiai, artikuliuodamas,
skiemenuodamas, klausiu jo. Angliš-
kai, vokiškai ir (kadangi kitaip dau-
giau nemoku) ruskai27. Mano nuos-
tabai – į šitą atsiliepia. Stiuardesinis
biuras nuščiūva: „Ne kažin koks, ale
jau vertėjas!” Taip ir bendraujam.
Sužinau seniuko kuisimosį priežastį
– ieško 100 dolerių banknoto. Pade-
du. Išrausiam visas kišenes. Tada ir
visus vindzliukus. Nerandam. Laikas
poilsiui. Po to seniux vėl pradeda kuis-
tis. Dabar jau neranda ir paso. Ieš-
kom paso. Suprantu, kad pasas turi
būt, kitaip lėktuvan nebūt įleidę. Vėl
šukuojam kišenes ir vindzliukus28.
Nėra. Ant tuščios gretimos sėdynės
(iš jos jau mandagiai pabėgo neapsi-
kentęs akiniuotas studenčiokas) at-
kaltės matau apykaklę, t. y. kalnierių.
Seku žvilgsniu toliau. Ogi akurat29 –
ten seniuko užgrūstas ploščius30.
Sakau, nori, Tamsta, parodysiu foku-
są31. Seniux išsigandusio barsuko
žvilgsniu tik žiūri ir nekalba. Įsitiki-
nęs drąsiai imu ploščių į ranką, kišu
delną į vidinę kišenę ir... ištraukiu jo
pasą. Seniux sprogina akis. ,,Paža-
luista – vaš pasport.”32 Seniux džiau-
giasi, bet kartu ir biškį33 šnairuoja...

Bus daugiau.

Tik atskridęs, pokalbuosi su ,,America LTV”, New York.

Suku būtų ir suskaičiuoti, kiek dainininkų, menininkų ir kitų meno sričių
atstovų apsilanko pas mus per metus. Dažniausiai apie jų koncertus, pasirody-
mus parašo vietiniai žurnalistai ar lietuviškų telkinių atstovai. Ypač retai savo
kelionės įspūdžiais daugiau nei vienu ar dviem sakiniais pasidalija mūsų
svečiai. 

Išimtis yra JAV lietuviams jau neblogai pažįstamas dainininkas iš
Lietuvos Virgis Stakėnas, kuris visų savo ilgesnių koncertinių kelionių metu
bando rašyti dienoraštį arba kelionės užrašus. Tokį dienoraštį jis rašė ir savo
viešnagės JAV 2009 metais metu, kurį ir siūlome mūsų skaitytojams. 

Dienoraštis, priskiriamas atskiram literatūros žanrui, visuomet leidžia
žvilgtelėti į rašančiojo vidų: jo mintis, išgyvenimus, įvykių vertinimą. Todėl
redaguojant V. Stakėno kelionės užrašus stengtasi, kur galima, išlaikyti auto-
riaus kalbą ir vartojamus žodžius, neretai atskiestus tik vienam Stakėnui ar jo
profesijos atstovams būdingo žargono, angliškų, rusiškų ir kitų kalbų žodžių.
Skaitytojų patogumui tokius žodžius ar jų junginius paaiškinome arba iš-
vertėme. Malonaus skaitymo!

Redakcija

1 Prigrūstas, prikimštas.
2 Karsto.
3 Gyvena Colorado valstijoje.
4 Man nepatinka.
5 Laiko praleidęs.
6 Važiuoti, trankytis.
7 Manta, ryšuliai, krepšiai.
8 Sugadinsite.
9 Mėgaujasi.
10 Apatinių kelnaičių.
11 Sagučių.
12 Mažmožių.
13 Vairuojamu.
14 Sunkvežimių (angl. trucks) vairuotojai.
15 Sustojimo vietų.
16 Spaudą.
17 Tarnautojas.

18 Krepšiu.
19 Bėgte.
20 Būdelėje.
21 Liesas.
22 Senelis.
23 Palydovės.
24 Seniukas.
25 Iš anglų kalbos: whiskey.
26 Kolegę.
27 Rusiškai.
28 Ryšuliukus.
29 Tikrai.
30 Lietpaltis.
31 Pokštą.
32 Iš rusų kalbos: ,,Prašom, Jūsų pasas.“
33 Truputį. 
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Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

ÎVAIRÙS

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org

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

* 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 kor-
ta, kalba angiškai, vairuoja. Tel. 312-
593-5903.

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

* Moteris ieško bet kokio darbo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
507-4607.

Ta pati informacija, neišskiriant
ir klaidingai nurodytos rašytojo gimi-
mo datos, pakartota Broniaus Vaške-
lio knygoje87. Iš tikrųjų V. Alanto-dra-
maturgo plunksnai priklauso ketu-
riolika veikalų scenai. Nedera pa-
miršti pjesių, parašytų Lietuvoje ir
pastatytų Lietuvos dramos teatruose
1932 (Užtvanka), 1933 (Gaisras Lie-
tuvoje) ir 1942 (Gyvenimas iš naujo)
metais. Jos neišspausdintos, nes tų
pjesių rankraščių rašytojas su savim
neišsivežė. Iki šiol nėra žinomas jų
likimas.

Tačiau B. Vaškelis teisus, tvirtin-
damas, jog veikalai, skirti išeivijos
mėgėjų scenai, – „tai patriotinės te-
matikos ir nesudėtingų konfliktų
pjesės”, kurių „personažai yra ryškiai
dviejų spalvų – teigiami ir neigiami”,
o „komedijos perdėm pramoginio
pobūdžio”. Šito neginčijo ir pats auto-
rius, knygos87 įžangoje pažymėjęs, jog
„ras čia skaitytojas visokio žanro pje-
sių. Jų tarpe bus ir grynai pra-
moginio pobūdžio komedijų”. Kitokio
pasirinkimo autoriui, atsidūrusiam
toli nuo profesionalaus teatro scenos,
regis, nebuvo: arba rašai, atsižvelg-
damas į tremties scenos, į mėgėjų
teatro reikalavimus ir galimybes,
arba išvis nerašai. Žinoma, dar buvo
galima rašyti į stalčių.

*
1963 metai įsimintini ir dar

dviem įvykiais. Visų pirma, V. Alantui
sukako šešiasdešimt, ir Detroito lie-
tuviai surengė jam skirtą paminė-
jimą. Jis įvyko Lietuvių namuose ko-
vo šešioliktąją. Būta nemažai gražaus
triukšmo, sveikinimų, linkėjimų,
komplimentų, o rašytojui bene svar-
biausia buvo tai, kad minėjime daly-
vavo įvairių pažiūrų tautiečiai.

Išliko jubiliato pasisakymas. Be
jau gerai žinomų dalykų tąkart
pasakyta ir viena kita mažiau girdėta
mintis. Prisiminęs, kokį didelį įspūdį
dar mokyklos suole jam padarė J.
Tumo-Vaižganto Pragiedruliai, rašy-
tojas kalbėjo, kad Vaižgantas, ne kas
kitas, pravėrė jam duris į be galo
platų, spalvingą ir įvairų lietuviškos
dvasios pasaulį. Trokšdamas savo
tautai laisvės, gerovės ir garbės, V.
Alantas ne sykį vis prisimindavęs
Vaižganto žodžius, kai jis atsipr-a-
šinėjo Dievą, kad gal net ir jo taip
nemylėjęs, kaip tą „padliecą” lietuvį.
„Daug naktų praleidau galvodamas
apie savo tautą ir svajodamas apie jos
ateitį, bet niekad nė vienai akimirkai
nepatikėjau, kad priešai užkals ją
grabe”, – reziumavo rašytojas. 

Tų pat metų gegužės dvidešimt
penktąją įvyko dar vieno V. Alanto
dramos veikalo – Kyla vėtra ūkanose
– premjera. Jį pastatė Detroito Alkos
sambūris. Sulaukė autorius ir didelio
pasisekimo, ir daug sveikinimų bei
komplimentų.

Kita premjera suvaidinta, praė-
jus beveik pustrečių metų – 1965 m.
lapkričio 6 d. Tąkart Dramos mėgėjų
sambūris, vadovaujamas režisierės Z.
Arlauskaitės-Mikšienės, pastatė ke-
turių veiksmų komediją Žmonos por-
tretas. Autorius, regis, liko nelabai
patenkintas: „Publikos buvo kaip
reta daug: pritrūko kėdžių. Suvaidino
pusėtinai, mėgėjiškai. Veikalas pa-
sisekimo turėjo, bet publikoje kilo daug

ginčų dėl veikale iškeltų problemų”.
Įdomi pastaba: honorarą auto-

rius paskyrė žygiui į Jungtines Tau-
tas paremti.

*
Šešiasdešimt šeštieji paženklinti

Dirvos novelės konkurso premija. Ji
buvo įteikta Clevelande rugsėjo dvi-
dešimt ketvirtąją per redakcijos ru-
deninį balių. Premiją pelnė dvi no-
velės, išspausdintos laikraštyje. No-
velės antraštė: Viskas galėjo ir kitaip
susiklostyti.

V. Alantas sugrįžo į Detroitą kaip
niekada patenkintas. Anot paties ra-
šytojo, tiek komplimentų ir sveiki-
nimų savo gyvenime dar niekada ne-
buvo sulaukęs. 

Retas atvejis: situacija pasikarto-
jo lygiai po metų. Tik šįkart, laimėjęs
Dirvos novelės konkurso premiją,
neturėjo galimybės nuvykti jos atsi-
imti. Užtat sveikintojų žodžiu ir
laiškais netrūko.

*
Šešiasdešimt septintųjų rugsėjyje

V. Alantas paskutinį kartą tapo
bedarbiu – Fordo fabrikai sustreika-
vo, ir šįkart ilgam. Po trijų savaičių
nedarbo ranka darytame įraše tokia
pastaba: „Smarkiai sumažėjo paja-
mos: unija temoka po 30 dol. per sa-
vaitę.”

Čia yra ir viltingesnių žodžių:
„Smarkiai kibau į literatūrinį darbą.
(...) Noriu baigti didelį (...) šių dienų
gyvenimo romaną Amžinasis lietuvis.
Jei pavyks baigti, imsiuos toliau
rašyti Šventaragį.” 

*
O tai – ypatingo dėmesio vertas

įrašas. Jis darytas 1968 m. kovo 29 d.,
šeštadienį:

„Iš mano kambario durys atviros
į balkoną. Šviečia ankstyvo pavasario
saulė ir švilpauja tarp stogų neramūs
vėjai. Šiandien buvau nuvykęs į fab-
riką paskutinį kartą – išėjau į pensiją.
Jaučiuos taip, lyg būčiau išlindęs iš
tamsaus, paišino urvo į saulę ir švie-
są. Nuo pečių nukrito didelė, slegian-
ti našta. Fordo fabrikuose pradėjau
dirbti 1949 m. rugpjūčio 1 d. Pasibai-
gė beveik 20 metų užtrukęs prakaito,
neišpasakyto nuovargio, pažeminimų
ir nuoskaudų laikotarpis. Kentėjau
dantis sukandęs, nesiskundžiau, bet
kentėjau. Fabrikas atėmė patį kūry-
bingiausią mano gyvenimo laikotar-
pį. Rašiau ir tais metais, bet rašiau
pripuldamas, sirgdamas, pasigrieb-
damas laisvą valandėlę per pertrau-
kas fabriko užkandinėse ir labai daug
svajodamas prie mašinos, kai užimtos
tik rankos, o galva laisva. Turiu daug
ir labai didelių sumanymų, bet kažin
ar beužteks laiko jiems įgyvendinti,
kažin ar beužteks laiko... Sveikata
labai skųstis negaliu, bet metai – bai-
giu 66-sius. Sujaukė Lietuvos priešai
mūsų gyvenimą: ką mano generacija
bus padariusi Lietuvai? Ji traukiasi iš
gyvenimo nusivylusi, pažeminta ir iš-
niekinta. Ar beišgirs jos balsą atei-
nančios lietuvių tautos kartos? Už
lango laigo veržlus pavasaris, bet
mano širdyje – ruduo. Nebegaliu juo
džiaugtis kad ir išėjęs po 20 metų į
šviesą iš dvokiančio fabriko. Dar no-
rėčiau galvoti apie gyvenimą, bet gal
dar dažniau lanko mane mintys apie
Amžinybę”.                 Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 25

87 B. Vaškelis. ŽVILGSNIS IŠ ATOKIAU. – Vilnius: Versus aureus, 2004. – P. 230.

Įspūdingo dydžio karstinė įgriu-
va atsivėrė vos už kelių kilometrų
nuo Biržų. Šįmet tai jau dvidešimtoji
šiose apylinkėse atsiradusi smeg-
duobė, praneša ,,Lietuvos žinios”.

Didžiausia šįmet smegduobė pra-
sivėrė Ežerėliuose. Šio kaimo gyven-
tojas Aivaras Bajoras vieną rytą buvo
pažadintas galingo gausmo, kuris jam
labai priminė didžiulės mašinos va-
riklio riaumojimą. Garsas vyrą nu-
vedė į pievą už šimto metrų nuo gyve-
namojo namo. Tačiau įprastai dailios
pievos nebuvo likę nė ženklo. Jos
vietoje rudavo ir akyse raukšlėjosi
žemė. Priėjęs dar arčiau, A. Bajoras
išvydo duobę, kuri pamažu virto
didžiule, kone keliolikos metrų skers-
mens smegduobe. 

Kai specialistai nuvyko matuoti
duobės, jos gylis buvo 8, o skersmuo –
13,2 metro. Šiuo metu duobės kraštai
ir toliau smenga, tad ji platėja. Biržų
regioninio parko geologo Benjamino
Dagio teigimu, ilgainiui visos karsti-

nės įgriuvos įgauna piltuvo formą.
Mažesnė, bet labai įspūdinga

smegduobė šįmet atsivėrė ir Vyto bei
Rimutės Jareckų sodyboje Kirkiluo-
se. Iš pradžių buvusi šulinio dydžio
duobė ilgainiui virto septynių metrų
pločio bei 3,5 metro gylio įgriuva.

Apie didžiules įgriuvas namų
kiemuose gali papasakoti dažnas
Biržų regioninio parko gyventojas,
nes jų čia suskaičiuojama per dešimtį
tūkstančių. (...) Biržuose keliama
versija, kad dėl besiveriančios žemės
kalti kitados čia žemes valdę didikai
Radvilos. Būtent jiems, XVI amžiuje
užtvenkusiems pro Biržus tekančias
Apaščios ir Agluonos upes, radosi pir-
masis Lietuvoje dirbtinis ežeras,
pavadintas Širvėna. Manoma, kad
dirbtinai atsiradęs didžiulis vandens
plotas tirpdo požeminius gipso klo-
dus, todėl veriasi ir smenga apylinkių
žemė.

BNS

Margumynai

Biržų rajone „plyšta“ žemė
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
specialiai „Draugui”
iš Lietuvos

„Lietuviais esame mes gimę” –
šiais dar 1879 metais laikraštyje
„Lietuviška Ceitunga” Tilžėje išs-
pausdinto poeto Jurgio Zauerveino
ei lėraščio žodžiais pavadinta paroda,
šiuo metu keliaujanti per Lietuvos
miestus ir miestelius. Paroda sureng-
ta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pasiūlymu, ją parėmė buvęs
Tau tinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriau sy bės. 

Ši kilnojama paroda buvo ati da -
ryta dar pernai lapkričio mėnesį Tus -
kulėnų rimties parko memorialinio
komplekso konferencijų salėje, o po
to pradėjo kelionę po įvairius Lie tu -
vos miestus ir miestelius. Ji jau pabu-
vojo Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Kė -
dainiuose, šiuo metu ją galima pa ma -
tyti Marijampolėje, prezidento Kazio
Gri niaus memorialiniame muziejuje,
po to keliaus į Kybartus, Plungę ir ki -
tas Lietuvos vietas.

Aštuoniolikoje moderniai daili -
nin kės Skirmantės Vaitkevičiūtės pa -
rengtų stendų – skirtingos dvasios ir
poreikių emigrantų gyvenimas įvai -
rio se pasaulio šalyse. Tokia paroda
Lietuvoje rodoma pirmąjį kartą.

Atidarydamas parodą Marijam -
po lėje, jos kuratorius, buvęs PLB
valdybos Kultūros reikalų komisijos
pirmininkas Leonas Narbutis sakė,
kad nebuvo lengva atrinkti tinkamą
medžiagą parodai, kuri yra sukaupta
įvairiuose archyvuose. Jis teigė, kad
šiuo metu pasaulyje veikia 41 už sie -
nio Lietuvių Bendruomenė, o jas vie -
nija PLB, kurios ištakos siekia dar

1932 metus. 
Būtent tada buvo įkurta Drau -

gija užsienio lietuviams remti, kurios
veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis
karas. Jam baigiantis apie 60,000 lie -
tuvių pasitraukė į Vakarus, ir, siekda-
mi išlaikyti savo tapatybę, susibūrė į
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Tokios bendruomenės sumanytoju
laikomas prelatas Mykolas Krupavi -
čius, raginęs visomis jėgomis išlaikyti
Lietuvą ir lietuviškumą.

Parodos stenduose – daug iškal -
bin  gų fotografijų, skaičių, faktų.
Dau geliui krenta į akis vienišas žmo-
gus, kuris eina vieškeliu su lagaminė -
liu rankose ir nežino, kas jo laukia
atei tyje. Kitas stendas primena 1949
metais Vokietijoje, Augsburg mieste
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto paskelbto Lietuvių Chartos
dokumento žodžius, kurie ir šiandien
neprarado savo aktualumo: „Lietuvis
lieka lietuviu visur ir visada. Savo
tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę
lietuvis perduoda ateities kartoms,
kad amžinai gyventų”.

Parodoje yra daug įdomių archy -
vinių fotografijų, kurios platesniam
gy ventojų ratui Lietuvoje beveik ne -
žinomos. Tarp jų – ir priminimas apie
1940 metus, kai Lietuvių Bend ruo -
menės atstovai netrukus po Lietuvos
okupacijos tų metų rudenį kreipėsi į
tuometį Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentą Franklin Roosevelt dėl
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo ir įteikė jam svarbų dokumentą. 

Į Marijampolę L. Narbutis atvy -
ko ne vienas – kartu pasiėmė ir vos
prieš kelias dienas į Lietuvą atvy ku -
sią poetę Eglę Juodvalkę. Jis sakė,
kad pats gimė Lietuvoje, o E. Juod -
valkė – Amerikoje. Kelis poezijos rin -
kinius ir romaną išleidusi poetė ir
žurnalistė, „Draugo” bendradarbė
renginio me tu paskaitė savo eilėraš-
čių, labai šiltai bendravo su klausyto-
jais, papasa kojo, kaip svarbu buvo
visais laikais iš saugoti lietuvybę ir tai
nebuvo sun ku tiems, kurie to norėjo.
E. Juod val kė, kaip ir kiekvienais me-
tais, Lietu voje viešės iki vasaros vidu-
rio, dalyvaus gegužės pabaigoje vyk-
siančiuose „Poezijos pavasario 2010”
renginiuo se.

„Kiekvieną kartą, kai atvykstu į
Lietuvą, stengiuosi apsilankyti įvai -
riose vietose ir kuo daugiau pamatyti.
Marijampolė man mažai žinoma, no -
rėčiau ją daugiau apžiūrėti, bet tam
vis pritrūksta laiko. Labai norėčiau
apsilankyti ir Vilkaviškyje, pamatyti
mano geros bičiulės dailininkės Mag -
da lenos Stankūnės parodą Paežerių
dvare”, – sakė E. Juodvalkė. 

Parodoje 
„Lietuviais esame mes gimę”

išeivijos gyvenimo vaizdai

Parodos stenduose – Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės istorija.

Leonas Narbutis ir Eglė Juodvalkė.             Algio Vaškevičiaus nuotraukos

„Antakalnio vigilijos”
Prisipažinkime, nedažnai skaito-

me poezijos knygas. Tad ir siūlyti
skaitytojui skaityti poezijos knygą –
sudėtinga. Tačiau ,,Draugo” knygy-
nėlyje esančią A. Baltakio lyrikos
rinktinę ,,Antakalnio vigilijos” vis tik
noriu pasiūlyti. Š. m. vasario 15-ąją
poetas atšventė savo aštuoniasde -
šimtmetį. Tai vienas žymiausių šiuo-
laikinių Lietu vos poetų. A. Baltakis
yra vienas iš labiausiai dainuojamų
poetų, jo eilėms muziką parašė tokie
kompozitoriai kaip A. Bražinskas, A.
Raudonikis. Pats poetas rašė: ,,Dau -
giausiai dainų atsirado be mano pas-
tangų: kompozitoriai iš mano knygų
išsirinkdavo jiems patikusius eilėraš -
čius ir juos paversdavo dainomis. Ta -
čiau būta ir kitokių atvejų, kai iš
an k sto žinojau, kad rašau tekstą dai -
nai…” (Baltakis A. ,,Žvirblių žie ma -
vie tė”. Vilnius, p. 103).  

Manau, kad ,,Antakalnio vigili-
jas” poetas skiria savo sukakčiai. Šiai
knygai A. Baltakis parinko geriau-
sius eilėraščius iš 1980–2010 m. kū -
rybos. Juose atsispindi šio laiko – su
Lietuvos gyvenimo lūžiu, su tūks-
tan t mečio riba – poeto jausmai ir ap -
mąs tymai. Tai kitoniškas, atskiras jo
kū rybos kelio tarpsnis, nors ir čia
jam svarbiausios tiesos – žmonių
bend ravimo vertės, kasdienybės ir
būties ryšio, at viro paprasto kalbėji-
mo – yra iš likę. 

Knygos paskutiniame viršelyje –
rašytojas ,,Post scriptum” rašo: 

,,Po eilėraščių rinkinio ‘Straz -
diškio elegijos’ (1979) ištisą dešimt -
me tį tęsėsi dviprasmiška situacija,
ba lansavimas tarp rašymo ir nerašy-
mo: per metus sukurpdavau vos vie -
ną kitą eilėraštį, o tarpais – ir nė vie -
no.

Ir tik Sąjūdžio prižadintas vėl
ėmiau aktyviau bičiuliautis su poezi-
jos mūza. Po keturiolikos metų pau -
zės pasirodė eilėraščių rinkinys
‘Atodūsis’ (1993), o vėlesniais metais
– dar du lyrikos rinkiniai ‘Vie nuo -
lynas’ (1998) ir ‘Žvirblių žiemavietė’
(2005). Vėliau keletą metų triūsiau
prie dienoraščių knygos ‘Gimiau pa -
čiu laiku’ (2008) ir vis dažniau ėmiau

galvoti, ar ne pats laikas at sisveikinti
su poezija.

Beje, panašiai mąsčiau ir išėjus
mi nėtoms ‘Strazdiškio elegijoms’.
Lyg ir atsisveikindamas su poezija
1980 metais išleidau stambų tomą su
Stasio Krasausko iliustracijomis ‘Ma -
ra tonas. Lyrikos rinktinė. 1965–
1979’.

Manau, kad naujoji rinktinė, api-
manti trijų dešimtmečių kūrybą, dėl
suprantamų priežasčių iš tikro bus
atsisveikinimas su žanru, kuriam
tar navau, nors ir ne visad ištikimai,
nuo ankstyvos jaunystės iki gilios se -
natvės.” (Algimantas Baltakis)

Nesinori, kad poetas nustotų
kurti. Te jo eilės ir toliau plinta dai-
nomis. Skaitytojams, mėgstantiems
poeziją, siūlau paskaityti šį eilėraščių
rinkinį.

Knygos kaina  – 20 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant knygą prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

ALGIMANTAS BALTAKIS 

Ar daug žmogui reikia?

Gyvenimu skųstis tikrai negaliu.
Mane daug kas myli, aš daug ką

myliu.

Turiu aš kam ranką širdingai 
paspaust,

Turiu prie ko galvą nuvargęs 
priglaust.

Ar daug žmogui reikia? Tik 
duonos riekės,

Tik vandenio tyro, tik savo
kertės.

Tik darbo, kurs mielas. Šiek tiek 
šilumos.

Ir tai – tik todėl, kad nejaustum
žiemos.

Ar daug žmogui reikia? Žolės po
medžiu.

Žvaigždelės vienos tarp daugybės
žvaigždžių.

Beribėje jūroje reikia bangos,
Užtykštančios tau ant krūtinės

nuogos.

Ar daug žmogui reikia? Padangės
taikios,

Kurioj ne bombonešiai – 
paukščiai lekios.

Tarp daugelio žemės vingiuotų
kelių –

Vienintelio kelio. Nereikia kelių…

Kad žemę mylėtum, nekeiktum
dangaus,

Dar reikia – nors vieno – bičiulio
brangaus.

Ar daug žmogui reikia? Aš galvą 
suku…

Ir maža, ir daug… Atsakyti 
sunku…

Algimantas Baltakis. Antakalnio
Vigilijos: lyrikos rinktinė. – Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2010, 216 p.
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A. BUKONTIENÈ
Kaliningrado srities Uljanovo 
vid. mokyklos lietuviû kalbos ir
etnokultùros mokytoja 

2000-ųjų metų pavasarį Kalinin-
grado srities lietuvių kalbos mokyto-
jų asociacijos pirmininkas Aleksas
Bartnikas sukvietė krašto mokslei-
vius, besimokančius lietuvių kalbos, į
Černiachovsko pedagoginę kolegiją į
pirmąją lietuvių kalbos olimpiadą.
Jos tikslas – ugdyti teigiamą moks-
leivių požiūrį į lietuvių kalbą, žadinti
kalbinio bendravimo motyvus, norą
kalbėti lietuviškai, patikrinti kalbėji-
mo, skaitymo, gramatikos ir rašybos
įgūdžius. Mokiniai dalyvavo raiškiojo
skaitymo konkurse, skaitė ir atpasa-
kojo tekstą, atsakė į klausimus, kūrė
dialogą, atliko užduotis raštu. 

Per dešimtmetį užaugo nauja
moksleivių karta, pasikeitė kai kurie
mokytojai, bet lietuviškas žodis, atė-
jęs iš amžių glūdumos, tebeskamba
Kaliningrado srityje. Kasmet mo-
kyklų, kur dėstoma lietuvių kalba
arba vedamas lietuvių kalbos ir etno-
kultūros fakultatyvas, moksleiviai
susirenka Černiachovsko industrinė-
je-pedagoginėje kolegijoje į tradicine
tapusia olimpiadą. 

Šiais mokslo metais olimpiada
jubiliejinė – dešimtoji. Joje dalyvavo
32 moksleiviai. Panašūs ir olimpiados
tikslai: kad mokydamiesi ir bendrau-
dami lietuviškai moksleiviai patirtų
teigiamų emocijų, kad susidarytų lie-
tuvių kalbos žinių ir įgūdžių sistema. 

Moksleiviai, suskirstyti į 4 gru-
pes, deklamavo pasirinktą lietuvių
poeto eilėraštį, skaitė poezijos kūri-
nio ištrauką arba pasakojo tema „Iš
mūsų didžiosios praeities”, o 5–11
klasių moksleiviai dar atliko užduotis
raštu. 

Komisija, vertindama mokinių
žinias, atsižvelgė į taisyklingą jų ta-
rimą, kirčiavimą, intonaciją, gebėji-
mą pasakoti, mokėjimą taisyklingai
reikšti mintis, į kūrybiškumą.

* * *
Černiachovsko industrinės-peda-

goginės kolegijos direktorė Komar-

nickaja Jelena Anatoljevna pasi-
džiaugė, kad stiprinami ryšiai su
Lietuva, nes sritis tarptautinė, lin-
kėjo tęsti šią tradiciją ateityje, sau-
goti savo istorines šaknis ir kultūrą. 

Susirinkusius sveikino Kalinin-
grado srities lietuvių kalbos mokyto-
jų asociacijos pirmininkas A. Bartni-
kas, linkėjo gražaus bendradarbiavi-
mo, sėkmingo pasirodymo ir pristatė
svečius: Lietuvos Respublikos Už-
sienio reikalų ministerijos skyriaus
vedėją Algimantą Misevičių ir vyr.
specialistę Aušrą Dumbliauskienę,
Lietuvos Respublikos konsulato Ka-
liningrade darbuotoją Rimantą Mar-
tikonį, Černiachovsko kultūros ir
sporto skyriaus vedėją Koževnikovą
Svetlaną Valerjevną, Mažosios Lietu-
vos fondo atstovę Rūtą Mačiūnienę. 

Olimpiados dalyviai pabuvojo ko-
legijos žaidimų kambaryje, susipaži-
no su istorinio muziejaus rodiniais.
Mokytojai aptarė aktualius darbo
klausimus. Asociacijos pirmininkas
A. Bartnikas kalbėjo apie asociacijos
atliktą darbą, supažindino su darbo
planu 2010-iesiems metams.

* * *
Geriausiai pasirodę moksleiviai

buvo apdovanoti Kaliningrado srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos
diplomais, asmeninėmis dovanėlė-
mis.

1–4 klasių grupėje už puikų pa-
sirodymą meninio skaitymo konkur-
se diplomus gavo Kazačenko Vasilijus
(Kaliningrado 4-oji vidurinė mokyk-
la, mokytojas A. Karmilavičius), Ko-
lesnikova Julija (Nemano 2-oji vidu-
rinė, mokytoja Vida Martišauskienė),
Pušinaitytė Vlada (Gusevo 5-oji vid.
mokykla, mokytoja I Triūba), Sav-
čenko Nikita (Malomožaisko pagrin-
dinė mokykla, mokytoja Ksavera By-
tautienė), Riabova Viktorija (Sovets-
ko 3-oji vidurinė mokykla, mokytoja
Vitalija Kovalenko), Sermonaitytė
Eugenija (Černiachovsko 4-oji vidu-
rinė mokykla, mokytoja O. Drusei-
kaitė).

5–11 klasių moksleivių grupėje
diplomus už meninį skaitymą gavo:
Atkočaitytė Kristina (Jasnoje vid. m-

A † A
MARYTEI JANICKIENEI

mirus, reiškiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą vyrui
JURGIUI ir dukrai su šeima bei kartu liūdime.

Sofija ir Stasys
Florida

Jubiliejinė olimpiada

kla, mokytoja A. Bursteikienė), Sir-
vydaitė Zoja (Timiriazevo vid. m-kla,
mokytoja A. Bursteikienė); Grikšaitė
Kristina (Nemano 2-oji vid. m-kla,
mokytojas Jonas Glinskis) diplomą
gavo už gramatinę užduotį. 

Rimkutė Justina (Uljanovo vid.
m-kla mokyt. E. Bukontienė) gavo du
diplomus: už meninį skaitymą ir gra-
matinę užduotį. 

Visi kiti olimpiados dalyviai už
dalyvavimą buvo apdovanoti asociaci-
jos Padėkos raštais ir dovanėlėmis,
kurias paruošė LR Užsienio reikalų
ministerija ir Mokytojų asociacija. 

Už nuoširdų ir atsakingą peda-
goginį darbą Kaliningrado srityje
puoselėjant lietuvišką žodį, palaikant

ir stiprinant jaunosios kartos ryšį su
Lietuva, už moksleivių paruošimą
olimpiadai srityje dirbantiems lietu-
vių kalbos ir etnokultūros mokyto-
jams įteikti LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos ir Kaliningrado srities re-
gioninės lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos Padėkos raštai.

Lietuviškais posmais, dainomis ir
šokiais susirinkusius sveikino Čer-
niachovsko moksleiviai. Kelionės į
olimpiadą išlaidas apmokėjo Mažo-
sios Lietuvos fondo atstovė R. Mačiū-
nienė. Už sklandžiai organizuotą
lietuviško žodžio šventę olimpiados
dalyviai dėkoja asociacijos pirminin-
kui A. Bartnikui, dėstytojai O. Dru-
seikaitei.

Olimpiados dalyviai. J. Glinskio nuotraukos

URM skyriaus vedėjas A. Misevičius dėkoja kolegijos dėstytojai O. Drusei-
kaitei.

Eilėraštį deklamuoja Ragainės 2-
osios vid. mokyklos mokinė Kolesni-
kova Julija.
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IEÕKO GIMINIÛ�...

�Gegužės 14–16 dienomis nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p. Nerijos tunto
skautai rengia daiktų išpardavimą
prie didelio balto garažo, kuris yra
Pa   saulio lietuvių centro šiaurinėje
pas tato pusėje. Gautos lėšos bus
skiriamos Rako stovyklai, MI. No rin -
tys atvežti daiktus pardavimui pra -
šome skambinti tel.: 630-247-8629.
Renkame: rūbus, batus, knygas, žais-
lus, sporto priemones, baldus, įran -
kius, reikmenis virtuvei, reikmenis
vaikams, papuošalus ir t.t. Galintys
atvykti į talką praneškite sesei Aldo -
nai el. paštu: weirlia@msn.com

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Brighton Park Lietuvių Bend -
ruo menės gegužinėje, kuri vyks ge gu -
žės 16 d., sekmadienį, 11 val. r. po šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo parapijoje, bus
pristatytas skulptoriaus Ramojaus
Mozoliausko projektas – Dariaus ir
Gi rė no atminimo lenta, kurią ruošia-
masi atidengti Midway tarptautinia-
me oro uoste. Gegužinėje dalyvaus
svečias iš Lietuvos lakūnas, misionie-
rius kun. Sau  lius Juozaitis, lakūnas
Ričardas Gri nius ir kiti garbingi sve-
čiai. Kavi nė je bus rodomas filmas
apie kovo 11-osios minėjimą Midway
oro uoste. Jū sų laukia skanūs pietūs
ir šokiai. Gros A. Barniškio ansamb-
lis. Įė jimas – 5 dol. Daugiau informa-
cijos gauti ir sta lus užsisakyti galite
pa skambinę tel.: 708-703-7114 (Vilija
Vakarytė) ar ba tel.: 773-627-2137
(Algi mantas Bar niš kis).

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai t. Antanas Saulaitis, SJ ir dr.
Mindaugas Vygantas maloniai kvie -
čia norinčius Lemont apylinkėse ste -
bė ti pavasarinį paukščių gyveni mą.
Stebėjimui vadovaus paukščių ži no -
vas Tadas Birutis. Susitikimas pla -
nuo jamas šeštadienį, gegužės 22 d.,
nuo 8 iki 11 val. r. Po stebėjimo –
priešpiečiai ir pabendravimas. Apie
dalyvavimą prašome pranešti el. paš -
tu: lithjesuit@hotmail.com arba pa -
lik ti žinutę tel.: 630-243-6234 atsa -
kik lyje. Smulkesnė informacija bei
pa tarimai bus suteikti užsiregistra -
vusiems. 

�Knygyne ,,57th Street Books”
(1301 E. 57th Street, Chicago, IL)
gegužės 25 d., antradienį,  6 val. v. vyks
susitikimas su Lai monu Brie džiu ir
Elizabeth No vickas, ku  ri išvertė R.
Gavelio kny gą ,,Vilniaus poke ris” į
anglų kal bą. Tel. pasitei ravi mui: 773-
684-1300.

�Theatre Building Chicago
(1225 W. Belmont Ave., Chicago, IL
60657) gegužės 27–30 dienomis vyks
spektaklio ,,CTA: Coming To Ame ri -
ca” premjera. Spektaklyje – emigran -
tų, kažkada atvykusių gyventi į Čika-
gą, gyvenimo istorijos. Viena istorijų
– gerai čikagiečiams pažįstamo baleto
šokėjo, choreog rafo, mokytojo Jau nu -
čio Puodžiūno,  daugelį metų turėju-
sio baleto mokyklą ir studiją Mar que -
tte Park, gyvenimo istorija. Spek -
takliai ketvirtadienį ir penktadienį

prasidės 8:15 val. v.; šeštadienį, sek-
madienį – 2 val. p. p. Bilietų kai nos:
suaugusiems – 25 dol., senjorams –
23 dol. studentams – 15 dol. Bilietus
galite nusipirkti: www.ticketmaster.
com/venue/57406/ arba užsisakyti tel:
773-327-5252. Šeštadienį, gegužės 15
d., nuo 5 val. p.p. iki 8 val. v. adresu:
300 Church St., Evanston, IL 60201
vyks susitikimas su šio spektaklio
atlikėjais. Įėjimas nemokamas.

�Bir želio 16 – liepos 28 dieno mis,
trečiadieniais, muzikos mėgėjai vėl
ga lės gėrėtis Met  ropolitan Opera
spektakliais kino teatruose. Šis sezo -
nas pradedamas opera ,,Aida”, kurio-
je matysime lietuvę Violetą Urmaną
(birželio 16 d.). Birželio 23 d. bus
rodoma ,,Romeo ir Džiuljeta”, liepos
7 d. – ,,Eugenijus One ginas” su gar-
siąja Renee Fleming ir gerai ame ri -
kiečiams pažįstamu rusų baritonu
Dmitrij Chvorostovs kij. Liepos  14 d.
bus rodoma opera ,,La Boheme”,
liepos 21 d. – ,,Tu randot” ir liepos 28
d. sezoną užbaigs opera ,,Karmen”.
Visų kino seansų pradžia – 6:30 val. v.
Nusipirkti bilietus ir sužinoti, ko -
kiuo se kino teatruose vyks operų ro -
dy mai galite sužinoti apsilankę tin-
klalapyje metopera.org/hdlive

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, ga -
li ma rasti internete adresu: www. lith
uaniangolf.com, kur taip pat gali -
ma ir užsiregistruoti. Turnyrą remia
,,Li ber ty Mutual In surance”.  Vakare
vyks iškilminga puo ta. Daugiau in -
for  maci jos gausite pas Daivą Rugie -
niū tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą
Griš kelį tel.: 312-315-5739.

�Kun. Kęstutis A. Trimakas bir -
že lio 20 d., sekmadienį, kviečia visus
į Padėkos šventę. Padėkos Mi šios 9
val. r. Šv. Antano šventovėje (15 St. ir
50 Ave. gatvių sankryža, Ci ce ro).
Aka deminė ir meninė programa,
Gar bės daktaro regalijų kun. K. Tri-
makui įteikimas – 11 val. r. bei vai šės
– 12 val. p. p. vyks Willow brook Ball-
room salėje (8900 S. Ar cher Rd., Wil-
low Springs). Auka  25 dol. asmeniui.
Kreiptis į dr. Romą Kup rienę tel.:
708-447-9319.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

�Baltimore Lietuvių festivalio
rengimo komitetas praneša, kad 38-
sis Lietuvių festivalis įvyks Catons-
ville Ar mory, 130 Meillor Ave., Ca-
tonsville, MD, gegužės 22–23 dieno-
mis nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Skambės
lietuviška muzika, akį trauks lietu-
viški tautiniai šokiai, veiks karinė
paroda, meno dar bų, lie tuviškų kny-
gų parodos-pardavimai, bus skanaus
lietuviško maisto. Įė jimas – 4 dol.
Daugiau informacijos tel. 410-646-
0261 (Marytė Patlabaitė).

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Atsisveikinimo su Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonu AN TANU MARKUMI

pietūs vyks Willow brook Ballroom salėje 
(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 
ge gu žės 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p.

Bi lie tų kaina – 30 dol. asmeniui. 
Dau giau informacijos gauti ir bilietus už si sa ky ti galite tel. 773-776-4600.

LB Lemonto Socialinių reikalų skyrius gegužės 5 d., trečiadienį, pakvietė vi-
suomenę atvykti į su   sitikimą su socialinių mokslų magistre Vi li ja Aukš tuoliene.
Pasiklausyti V. Aukštuolienės paskaitos ,,Ką turėtų žinoti su laukusieji 60-ies?”
atvyko nemažas būrys žmonių (nuotraukoje). Susitikimas vyko Bočių me nė je,
Pasaulio lietuvių centre.                                     Gedimino Kazėno nuotr.

Kreipiuosi į Jus prašydama pa -
galbos – surasti artimus gimines. Ma -
no teta Zenaida Kutka (mergautinė
pa vardė Stonkutė) į JAV emigravo
1930 m. ir gyveno ten iki pat mirties. 

Ji buvo sukūrusi šeimą ir turėjo
vaikų – dukterį ir sūnų. Zenaida ir jos
vyras Edward Kutka palaikė ryšius
su seserimis  Lietuvoje, kol patys bu -
vo gyvi. Tačiau  jau daugiau nei 10
metų jų nėra tarp gyvųjų. Mirusios ir
jos vyriausios seserys Lietuvoje. Dar
yra gyva viena sesuo ir brolis, kurie
labai nori sužinoti savo sesers pa -
laidojimo vietą,  apie jos vaikų gyve-
nimą, suruošti susitikimą Lietuvoje.

Per internetinę duomenų bazę
man pavyko sužinoti tik jos ir jos vy-
ro tikslias gimimo ir mirties datas.
Žinau paskutinį adresą, kur jie gy ve-
no ilgus metus. Teta Zenaida Kutka
gimė 1911 m. sausio 30 d., mirė 1992

m. lapkričio 13 d. Jos vyras Edward
Kutka  gimė 1918 m. kovo 31 d., mirė
1999 m. sausio 11 d.  Jie gyveno adre-
su: 159 S. Hale St., Palatine, IL
60067

Prašau padėti surasti jų dukrą ir
sūnų. Jeigu mano duomenys teisingi,
tai dukra buvo Donna Kutka, o sūnus
– Ronald Kutka. Taip pat žinau, kad
Donna turėjo dvynius Michael ir
Brian, tačiau tiksliai nežinau jos vyro
pavardės (vienu metu ji buvo Donna
Kelley).

Būsiu dėkinga už bet kokias nau-
jienas. Man galite rašyti adresu: Me -
guvos g. 13, Klaipėdos reg., Nor man -
tų km., LT 92357 Lietuva arba pas -
kambinti mobiliuoju tel.: +370 699
17182 arba darbo tel.: +370 46
363111. 

Vilija Miniotienė

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  durio Vakarų apygardos
suvažiavimas įvyks gegužės 29 d.

Pasaulio lie tuvių centre, 14911 127th St., Le mont. 
Kviečiame dalyvauti apygardai priklausančių apylinkių valdybų narius,

apygardoje rinktus JAV LB tarybos narius ir apylinkių atstovus.
Registracija prasidės 11:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 12:30 val. p. p.

IÕ ARTI IR TOLI...


