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•Sporto naujienos.
Futbolas. Automobiliai.
Beisbolas (p. 2, 9)
•Pilietybė – tik katilas
košės (p. 3)
•D. Puškorienė: Dialogas
privalo būti tęsiamas (p.
4, 11)
•S. Dariaus nuopelnai
Lietuvos sportui (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•Kovok! (6) (p. 9)
•,,Seklyčioje” lankėsi LR
generalinis konsulas (p.
10)

Rusai nepasirengê svarstyti okupacijos
žalos atlyginimo Lietuvai

Pasaulio jaunimas
renkasi Australijoje

Vilnius, liepos 10 d. (Bernardi-
nai.lt) – Per 130 atstovų iš Lietuvos
susirinko į Australijos miestą Mel-
burną, kur pradedami Pasaulio jau-
nimo dienų, vyksiančių liepos 15 –
21 d. Sidnėjuje, renginiai. Lietuvių
piligrimus priėmė Melburno lietu-
viai, atvykusieji dalyvaus Melburno
vyskupijos parengtoje programoje.
Kaip praneša vietinė žiniasklaida,
antrajame pagal dydį Australijos
mieste Melburne tai pirmas toks
didžiulis jaunimo susibūrimas. Šioje
vyskupijoje dalyvauja apie 50 tūks-
tančių dalyvių iš viso pasaulio.

Po programų, organizuojamų
įvairiose Australijos vietovėse, jau-
nimas susiburs Sidnėjuje, kur daly-
vaus Nukelta į 6 psl.Mirè ilgametè BALFo

pirmininkè

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Š. m. liepos 8 d., 8 val. vakaro mi-
rė pasižymėjusi ir iškili JAV lietuvių
visuomenės veikėja Maria Juozaitytė-
Rudienė, Bendro Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondo – BALFo – pirmininkė.
Į BALFo veiklą įsitraukė nuo pat jo
įkūrimo 1944 m., o nuo 1954 m. buvo
BALFo direktorė. Nuo 1960 m. ėjo vi-
cepirmininkės pareigas. 1972 m. bu-
vo išrinkta pirmininke ir tose parei-
gose buvo iki šių dienų.

Visą savo gyvenimą aktyviai da-
lyvavo lietuvių ir amerikiečių organi-
zacinėje veikloje, eidama atsakingas
pareigas – BALFe, Lietuvos Vyčiuo-
se, Lietuvių Moterų klube, Šv. Kazi-
miero Seselių rėmėjų draugijoje, Lie-
tuvių Romos Katalikų federacijoje.
Rūpinosi lietuviškų mokyklų išlaiky-
mu, finansavo vadovėlių leidimą, rė-
mė Čikagos lietuvių operos pastaty-
mus. Daug metų buvo tarptautinės
šalpos organizacijos CARE direktorė.

Maria Juozaitytė-Rudienė gimė
1914 m. birželio 29 d. Westville, IL, ir
ten praleido savo vaikystę. Šeimai
persikėlus į Čikagą, lankė Šv. Kazi-
miero mergaičių akademiją, po to įs-

tojo į De Paul universitetą, kurį baigė
1936 metais.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) –
Rusijos visuomenė nei psichologiš-
kai, nei istoriškai nepasiruošusi
svarstyti sovietų okupacijos žalos at-
lyginimo Lietuvai klausimą. Ši tema
Rusijos žmonėms nepriimtina, teigia
darbą Lietuvoje pradėjęs naujasis
Rusijos ambasadorius Vladimir
Chkhikvadzė.

Ketvirtadienį atsakydamas į
žurnalistų klausimus rusų diploma-
tas, be kita ko, teigė pasigendąs žur-
nalistų geranoriškumo.

,,Ši tema nepriimama Rusijoje ir
politiniame, ir buitiniame lygmenyje
– tai faktas. Žmonės nepasirengę

svarstyti šios temos psichologiškai,
istoriškai, savo auklėjimo, savo išsi-
lavinimo prasme. Mes skirtingai
žvelgiame į mūsų istoriją kai kuriais
klausimais – šiuo atveju į Antrojo
pasaulinio karo istoriją. Reiškia, turi
ateiti laikas ir sudarytos sąlygos,
kad tai aptartume. Kaip pavyzdys –
Rusija neturi taikos sutarties su Ja-
ponija, bet tai netrukdo mums svars-
tyti problemas, bendradarbiauti,
vystyti santykių”, – po susitikimo su
Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu
žurnalistams sakė Rusijos ambasa-
dorius.

Diplomatas nekomentavo praė-

jusią savaitę Rusijos Valstybės Dū-
mos priimto pareiškimo, kuriame
Lietuvos veiksmai įvardijami kaip
neva keliantys grėsmę Europos sau-
gumui. Anot jo, Dūma, taip pat ir
Lietuvos Seimas – įstatymų leidžia-
mosios valdžios, kurios turi teisę pri-
imti įvairius pareiškimus ir išvadas.

Kita vertus, V. Chkhikvadzė pri-
pažino, jog pastaruoju metu Rusijos
ir Lietuvos santykiai yra kiek atvėsę.
Jis čia pat pridūrė, kad diplomatija –
menas gludinti aštriuosius kampus,
ieškoti bendros kalbos ir spręsti
tarpvalstybines problemas. Tokių
problemų, anot ambasadoriaus, la-
bai nedaug.

V. Chkhikvadzė neslėpė nepasi-
tenkinimo kai kuriais žurnalistų
klausimais. Paklaustas, kaip vertina
savo pirmtako Boris Cepov ankstes-
nius viešus pareiškimus, vadinant
Lietuvą ,,skandalistų šalimi”, nauja-
sis Rusijos ambasadorius kreipėsi į
žurnalistą: ,,Jūs užduodate klausimą
ir nematau geranoriškumo. Buvęs
ambasadorius – labai nusipelnęs ir
patyręs diplomatas.”

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas
teigė, jog susitikime aptartos svar-
bios abiems valstybėms temos – re-
admisijos sutartis, tranzito į Kali-
ningradą klausimai, okupacijos žalos
klausimas. Seimo vadovas pažymėjo,
jog pačiame pirmajame susitikime su
naujuoju ambasadoriumi požiūriai
kai kuriais klausimais išsiskyrė, ta-
čiau dėl jų bus kalbama ir tariamasi
būsimuose susitikimuose.

A. a. Maria Juozaitytė-Rudienė.
BALFo nuotr.

Naujasis Rusijos ambasadorius V. Chkhikvadzė pripažino, jog pastaruoju metu
Rusijos ir Lietuvos santykiai yra kiek atvėsę. Alfa.lt nuotr.
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FUTBOLAS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

,,Lituanicos” veteranai – trečioje 
vietoje

Dvejus metus (2006 ir 2007) čem-
pionais tapusi seniausiojo ir vieninte-
lio Šiaurės Amerikoje lietuvių futbolo
klubo ,,Lituanica” veteranų ekipa
šiemet turėjo pasitenkinti trečiosios
vietos taure. Čikagoje jau 58 metus
gyvuojančio futbolo klubo atstovai
šiais metais užėmė dvi trečiąsias
vietas, kiek anksčiau ją iškovojo vyrų
vienuolikės futbolininkai, o dabar jų
pavyzdžiu pasekė ir veteranai (32
metų amžiaus ir vyresni žaidėjai).

„Illinois Metropolitan Alte Her-
ren” lygoje lietuviai pirmąjį ratą ir
šiemet baigė pirmi, nors ant kulnų
jiems lipo dar senesnio Čikagoje
sporto klubo – vokiečių „Schwaben”
futbolininkai, kurie norėjo susigrą-
žinti prieš dvejus metus iškovotą
čempionų vardą. Tai jiems pavyko,
kai vien tik birželio mėnesį „Litua-
nicos” atstovai „prapylė” dvejas
rungtynes prieš gana silpnas koman-
das: birželio 7 d. buvo nusileista
„Croatia” vienuolikei (3:8), o birželio
21 d. – ir „Calisia” klubo futboli-
ninkams (0:3). Taip buvo ne tik pra-
rastos galimybės išsaugoti čempionų
vardą, bet nepasisekė užimti nė ant-
rosios vietos – teko pasitenkinti tre-
čiąja iš vienuolikos komandų.

Taigi pirmieji, kaip jau minė-
jome, buvo „Schwaben” veteranai,
kurie iš 16 susitikimų laimėjo 11, tris
kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė
tik dvi nesėkmes. Jų įvarčių santykis
– 45:17, o surinktų taškų kapitalas –
36. Antroje vietoje likę „Concordia”
futbolininkai pelnė 9 pergales, 3 kar-
tus sužaidė taikiai ir 4 kartus pra-
laimėjo. Įvarčių santykis – 51:33, taš-
kų – 30. Po jų sekė „Lituanica” – taip
pat 9 pergalės, dvejos lygiosios ir 5 pra-
laimėjimai. Lietuviai, kurių įvarčių
santykis 42:33, sukaupė 29 taškus.

Kitas vietas iškovojo: ketvirtąją –
„Lions” (27 taškai); penktąją – Po-
lonia” (27 taškai); šeštąją – „Vikings”
(25 taškai), septintąją – „Croatia” (19
taškų), aštuntąją – „Calisia” (18
taškų), devintąją – „Green-White”
(12 taškų) Lentelės gale liko dvi
lenkų komandos – ,,Cracovia” (12) ir
,,Lightning” (11).

Nepaisant prarastos vietos, „Li-
tuanicos” veteranai nenusimena ir
rudenį prasidėsiančiose 2008–2009
metų pirmenybėse vėl žada kovoti dėl
aukščiausių apdovanojimų. O dabar
dalis komandos žaidėjų rungtyniaus
Lietuvių futbolo vasaros lygoje.  

E. Š.

Futbolo varžybos 
Čikagos lietuvių šventėje

Paskutinį birželio mėnesio sa-
vaitgalį Summit miestelio parke
Čikagos pietvakarinėje dalyje su-
ruoštų ,,Lietuvių dienų” programoje
svarbią vietą užėmė sporto varžybos.
Daugiausia susidomėjimo sukėlė fut-
bolo rungtynės.

Dvi dienas keliose parko aikštėse
vyko trejos ,,Lituanicos” klubo lygos
rungtynės, taip pat buvo surengtas
penkių komandų tarptautinis fut-
bolo turnyras. Lietuvių futbolo lygos
susitikimuose ,,Vilniaus” ekipa 4:2
nugalėjo Kėdainių ,,Nevėžį”, o „Lie-
tuvėlės” futbolininkai rezultatu 6:4
įveikė „Šiaulių” komandą.

Lietuvių „Lituanicos” futboli-
ninkai laimėjo ir tarptautinį turnyrą,
iškovoję visas ketverias rungtynes.
Mūsiškiai įveikė arabus net 10:0, taip
pat „sausu” 6:0 rezultatu buvo
nugalėti ir lenkai. Pusfinalyje lietu-
viai laimėjo (5:3) prieš ukrainiečių
ekipą. Tada finale turėjo gerokai pa-
prakaituoti, kol palaužė (4:3) Mek-
sikos atstovų pasipriešinimą. 

Marijampolės futbolininkai 
turi naują stadioną

Suvalkijos sostinės Marijampolės
komanda, sėkmingai žaidžianti stip-
riausioje Lietuvos futbolo – A lygoje,
sužaidė pirmas rungtynes naujai
pastatytame stadione.

Liepos 7 d. naujame stadione su-
valkiečiai sužaidė lygiosiomis (0:0) su
dabartiniais A lygos čempionais –
Kauno FBK ,,Kauno” ekipa. Šių run-
gtynių pirmame kėlinyje geriau pa-
sirodė šeimininkai, bet po pertrau-
kos kauniečiai irgi pradėjo grasinti
varžovų  vartams. Tačiau nė vienai
komandai įvarčių pelnyti nepavyko.
Šį susitikimą stebėjo rekordinis
žiūrovų skaičius – 6 tūkstančiai.

Po šio susitikimo ,,Kaunas” iš 14
rungtynių turi 28 tšk., o ,,Sūduva” iš
13 rungtynių – 27 taškus. Toliau ri-
kiuojasi Panevėžio „Ekranas” (21),
Vilniaus „Vėtra” (20), Vilniaus „Žal-

giris” (14), „Šiauliai” (12), Klaipėdos
„Atlantas” (12), „Šilutė” (3).

Panevėžys nusileido norvegams

Panevėžio „Ekrano” futbolo vie-
nuolikė, kuri dalyvauja tarptauti-
nėse UEFA „Intertoto” varžybose,
namuose 1:3 nusileido norvegams.
„Ekranas” negalėjo atsispirti prieš
stiprią Norvegijos Trondheim ,,Ro-
senborg” ekipą.

Po pirmojo kėlinio norvegai pir-
mavo 2:1, o po pertraukos savo per-
galę sustiprino dar vienu įvarčiu.
Dabar šių komandų laukia antrosios
rungtynės Norvegijoje, kurios turės
išaiškinti, kas pateks į tolimesnį ratą.
Atrodo, tam daugiau vilčių turi
Norvegijos futbolininkai.

Andrius Skerla rungtyniaus
Lenkijoje

Lietuvos valstybinės rinktinės
žaidėjas Andrius Skerla pasirašė
dvejų metų sutartį su Balstogės ,,Ja-
giellonia” klubu, kuris Lenkijos fut-
bolo čempionato aukščiausioje lygoje
užėmė 14-ą vietą. Praėjusį sezoną šis
31 metų gynėjas rungtyniavo 6-oje
vietoje likusioje Kielcų „Korona”
ekipoje. Tai jau septintasis klubas šio
futbolininko karjeroje.

Lietuvos futbolo sirgaliai siautė
Latvijoje

Po liepos 2 d. Rygoje vykusių
Baltijos lygos ketvirtfinalio rung-
tynių tarp vietos ,,Skonto” ir Vil-
niaus „Žalgirio” (jas laimėjo rygiečiai
2:1) lietuviai sirgaliai sukėlė nera-
mumus. Už stadiono ribų lietuviai
sukėlė muštynes, po kurių policija
sulaikė keliolika žmonių ir nuvežė į
policijos būstinę. Ten policija surašė
12 administracinės teisės pažeidimų
protokolų už chuliganizmą. Jau ne
pirmas kartas, kada Lietuvos sir-
galiai pasižymi savo blogu elgesiu
Latvijoje. Gerokai didesnis lietuvių
siautėjimas įvyko gegužės mėnesio
pabaigoje.

Akimirka iš futbolo rungtynių, vykusių ,,Lietuvių dienose”. 
Jono Kuprio nuotr.
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Čekijoje – trečioji 
N. Naujokaičio 

pergalė
Europos automobilių kroso 2007

metų čempiono vardą ginantis Šakių
TSK klubo sportininkas Nerijus
Naujokaitis itin viltingai pradėjo šių
metų pirmenybes. Bet po dviejų iš
eilės pergalių čempionato pradžioje,
po trečiojo ir ketvirtojo etapų varžy-
bų Bauskėje ir Vokietijoje Nerijui
nepavyko net užkopti ant nugalėtojų
pakylos.

Tačiau po penktojo etapo lenk-
tynių, pasibaigusių Nova Pakos (Če-
kija) kelyje, ant aukščiausiojo stiebo
vėl plaikstėsi Lietuvos trispalvė, o
nugalėtojo garbei aidėjo mūsų šalies
himnas.

Po praėjusio etapo varžybų,
kuriose šakietis tenkinosi ketvirtąja
vieta, Nerijus negrįžo į Lietuvą ir
pasiliko Vokietijoje, kur kartu su jam
talkinančiais meistrais visą laisva-
laikį skyrė jo „Volkswagen Polo”
automobilio tobulinimui. 

Nukelta į 9 psl.

Nerijus Naujokaitis

AUTOMOBILIAI
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Ar geros rankos 
neubagauja?      

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Birželio 20 d. ,,Draugo’’ ,,Laiškai, nuomonės, komentarai’’ skyrely-
je Julija Šimkienė pasipiktinusi, kad išeivija, turėdama geras są-
lygas užsidirbti dolerių ir prabangiai gyventi, negali susiremon-

tuoti savo mokyklų, nupirkti savo vaikams knygų, surengti dainų ir šokių
šventes, apsimokėti mokesčius už televiziją, radijas, laikraščius ir t. t.
,,Didelė gėda!’’ – rašo ji. Bandydama sugėdinti, dar siūlo ir savo receptą:
,,O kam reikalinga tiek daug tų lietuviškų organizacijų, laikraščių, radijo
stočių ir t. t. Sumažinkite ir nereikės būti elgetomis.”

Jos pasiūlymu tikrai negalėjo pasinaudoti Kanados lietuvių kultūros
taryba, ,,Tėviškės žiburiuose’’ (2008 m. birželio 10 d.) pristatyta kaip nau-
ja visuomeninė organizacija. Organizacija jau yra įregistruota Ontario
provincijos vartotojų ir verslo ministerijoje kaip pelno nesiekianti visuo-
meninė organizacija. Du organizacijos tikslai: pirmasis – padėti išlaikyti
lietuviškus papročius, kultūrą Kanadoje ir panaudoti visas galimybes lie-
tuviams dalyvauti Kanados kultūriniame gyvenime. Antrasis tikslas –
stengtis užmegzti glaudesnius ryšius su Lietuvos kultūros įstaigomis ir
organizacijomis, paveldo išsaugojimo ir meno draugijoms bei atlikėjais ir
menininkais. Pranešime nieko nesakoma apie organizacijos lėšas. 

Už akių Julijai Šimkienei užbėgo ir Bendras Amerikos Lietuvių Šal-
pos Fondas (sutrumpintai – BALFas). Elvyra Vodopolienė dar š. m. gegu-
žės 9 d. ,,Draugo” laidoje pranešė, kad užsidaro ši garbinga šalpos organi-
zacija, įkurta 1944 metais. 2008 m. balandžio 12 d. BALFo direktorių su-
važiavime Čikagoje buvo nutarta šią organizaciją uždaryti. Tarybos pir-
mininkas dr. Pranas Budininkas teigė, kad jau daug metų, kai dėl am-
žiaus ir fizinės būklės retėja ilgametės dirbusių ir pasišventusių veikėjų
eilės ir neįmanoma surasti, kas užimtų jų vietas. Straipsnyje pastebėta,
kad smarkiai sumažėjo ir aukotojų skaičius. ,,Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, įsisteigė naujos organizacijos, susidarė įvairios lietuvių veikėjų
grupės, kurios taip pat rūpinasi šalpa.” 

Kitokioje padėtyje yra viena iš tų labdaros organizacijų, įsisteigusių
su Lietuvos nepriklausomybės atstatymu. Tai ,,Lithuanian Mercy Lift’’
(LML) organizacija, Dalios Kavaliauskienės aprašyta ,,Amerikos lietu-
vio” savaitraštyje (2008 m. gegužės 24 d.), o Laimos Apanavičienės –
,,Drauge’’ (2008 m. birželio 13 d.). Vien faktas, kad dvi skirtingos kore-
spondentės organizaciją įdomiai aprašė dviejuose laikraščiuose liudija,
kad organizacija nėra merdėjimo stadijoje. Paskaičius abu straipsnius ši
nuojauta pasitvirtina. ,,Organizacijos nariai džiaugiasi, kad jiems nu-
traukti savo veiklos neleidžia rėmėjai ir aukotojai, kurie vis siunčia pini-
gus į sąskaitą, o kadangi tuos pinigus reikia kažkam paskirti, tai tenka ne
tik tęsti seniau pradėtas vykdyti programas, bet ir pradėti naujas” – rašo
D. Kavaliauskienė. 

LML ne tik padeda ligoninėms, bet ir kūdikių bei vaikų globos na-
mams, senelių, ligonių su negalia įstaigoms. Kas aukoja šiems geriems tik-
slams? Atsakymą duoda L. Apanavičienė. Pasirodo, LML sąrašuose yra
daugiau nei 9,000 aukotojų pavardžių. Kartą metuose siunčiami laiškai su
prašymu aukoti, kasmet organizuojamos loterijos. Gaunami palikimai.
Kasmet į LML iždą pervedama daugiau nei 100,000 dol. ir jie visi išleidžia-
mi vykdomoms programoms Lietuvoje. 

Turime daugybę organizacijų įvairiose vystymosi stadijose. Dienraš-
tis ,,Draugas” kopia į pirmojo šimtamečio užbaigtuves. Rako ir Dainavos
jaunimo stovyklos bei Jaunimo centras atšventė savo 50-ius metus. JAV
LB prieš keletą metų paminėjo savo 50-metį, o Lietuvių Fondas artėja prie
auksinės sukakties jubiliejaus. Uždarinėjamos garbaus amžiaus sulauku-
sios ir aptuštėjusios lietuviškos parapijos. Rūpinamasi susitelkusios ar-
chyvinės medžiagos išsaugojimu. Tai dalis išeivijos realybės. Organizaci-
jos, kaip ir žmonės, pereina per vaikystės, žydėjimo, bujojimo ir merdėji-
mo/mirties stadijas.

Pavasarį įvykusiame Lietuvių Fondo narių suvažiavime buvo siūloma,
kad LF nepelno siekiančioms organizacijoms už tam tikrą nuošimtį sko-
lintų pinigus. Tai būtų dar vienas investavimo būdas. Plačiau šią mintį iš-
dėstė Rimas Domanskis savo straipsnyje ,,Lietuvių Fondo vaidmuo puo-
selėjant lietuviškų organizacijų kapitalą” (,,Draugas”, 2008 m. birželio 27
d.). Jis primena, kad JAV veikiantys fondai nuolatos ieško įvairių investa-
vimo galimybių ir formų. ,,Jeigu JAV Lietuvių Bendruomenė per savo vie-
tines apylinkes ir kitas lietuvių organizacijas parodytų savo ryžtą ir pra-
dėtų telkti lėšas, Lietuvių Fondas galėtų suteikti reikalingas paskolas (su
rinką atitinkančiomis paskolų palūkanomis) šiems tikslams ir planams
įgyvendinti.” Tai originalus, ateitin žvelgiantis pasiūlymas.

Paminėjau keletą organizacijų, kurios savo veiklą remia, J. Šimkie-
nės žodžiais tariant, ,,elgetavimu”. Ji savo laiške to žodžio į kabutes ne-
dėjo. Pagal žodyną, ,,elgeta’’ yra tas, kas vaikšto prašinėdamas išmaldos,
pavargėlis. Kitas panašus žodis yra ,,ubagas’’. Žodyne ,,ubagauti’’ ir ,,el-
getauti’’ reiškia tą patį. Duodamas ir pavyzdys – ,,Geros rankos neuba-
gauja”. Iš tikrųjų, daugeliu atvejų, mūsų išeivių labdaros bei kultūrinės
organizacijos ne tik kad turi geras, stiprias rankas, bet ir ,,ubagauja”.
,,Ubagauja” ar ,,elgetauja” ne sau, bet dėl vargan ir skurdan patekusių
tautiečių, nesvarbu, kur jie begyventų. Tad į jos keletą klausimą ,,O kam
reikalinga tiek daug lietuviškų organizacijų…?” reikia atsakyti kitu klau-
simu – ,,O kas nutiko, kad turime tiek daug lietuvių, gyvenančių varge,
skurde ir netektyje?” 

PILIETYBĖ – TIK 
KATILAS KOŠĖS 

BRONIUS NAINYS

Niujorko lietuviai džiaugėsi, svei-
kindami pas juos atvykusį premjerą
Gediminą Kirkilą ir dėkojo jam už
paramą, patyrę, kad kaip tik šiomis
Amerikoje svečiavimosi dienomis Lie-
tuvos Seimas didele balsų persvara
priėmė dvigubos pilietybės įstatymą.
Susitikimas malonus abiem pusėm.
Tačiau jis gali būti ir per ankstyvas,
nes vos tik balsavimui pasibaigus –
78 už, 4 prieš, 9 susilaikė – tuojau pat
pasigirdo ūžimas prieš. Įstatymas ne-
atitinka Konstitucijai ir nelogiškas,
aiškina jį tarptautinės teisės žinovas
teisės mokslų daktaras Dainius Žali-
mas, primindamas, kad, gavęs skun-
dą, Konstitucinis Teismas šį Seimo
nutarimą tuojau paverstų niekiniu.
Taigi to paties Konstitucinio Teismo
2006 metais lapkričio 16-tosios spren-
dimu užvirta, daug triukšmo sukėlusi
pilietybės košė pradėjo kunkuliuoti iš
naujo. Dar nepriklausomybės prieš-
aušryje iškilęs užsienyje gyvenančių
lietuvių klausimas toli gražu nebaig-
tas nė šiuo Seimo sprendimu. Prezi-
dentas turi jį vetuoti, šaukė kiti įsta-
tymo priešininkai.

Lietuvos pilietybės klausimas
išeiviams pasidarė labai jautrus, kai
jie suprato, kad dar prieš nepriklau-
somybės atkūrimą nė kokių valsty-
binių teisių neturinčios sovietinės
Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. pri-
imto, visus išeivius nupilietinusio,
įstatymo laikosi ir 1990 m. kovo 11 d.
Lietuvą nepriklausoma valstybe pa-
skelbęs Atkuriamasis Seimas. Tai
išgirdus, tiesiog akys iš kaktos iššoko.
Ypač sovietinio okupanto iš Tėvynės
išvytiems lietuviams. Juk jie per visą
okupacijos laikotarpį kiek galėdami
užsienyje darbavosi, padėdami Tė-
vynėje likusiems kovoti dėl Lietuvos
nepriklausomybės ir atliko daug nau-
dingo politinio darbo savo gyvena-
muose kraštuose, o nepriklausomybę
atgavusi toji Tėvynė juos išmetė.
Tiesiog nesuvokiama padėtis: dėl Lie-
tuvos valstybės laisvės su okupantu
grūmęsi lietuviai jau nebe piliečiai, o
prieš tą laisvę petis petin kartu su
okupantu kovoję, kovojusius dėl lais-
vės žudę enkavedistai, kagėbistai,
stribai bei kiti jo paslaugūnai – pil-
nateisiai piliečiai ir sprendžia užsie-
nyje gyvenančių lietuvių likimą. Ko-
kia čia teisybė? Ar nereikėjo jos ieš-
koti?

Šio klausimo išsamus aiškinima-
sis, man žinomas – pirmas Ameriko-
je, įvyko 1991 m. rudenį Čikagoje,
Jaunimo centre, kai čia lankėsi At-
kuriamojo Seimo pirmininko pava-
duotojo Česlovo Stankevičiaus vado-
vaujama Seimo narių grupė. Pasita-
rime dalyvavau kaip „Pasaulio lietu-
vio” redaktorius. Nors pasitarimas
buvo neoficialus, tačiau visgi pras-
mingas ir paveikus. Seimo nariai mū-
sų ryškinamą tikrovę stipriai pajuto.
Po poros asmeniškų pokalbių su Č.
Stankevičiumi ir pasikeitimo laiš-
kais, gavau jau oficialų jo pasirašytą
pranešimą, aiškinantį, kad 1991 m.
gruodžio 5 d. Lietuvos Seimas priėmė
naują pilietybės įstatymą, pripažįs-
tantį Lietuvos pilietybę tiems išei-
viams, kurie ją turėjo prieš okupaciją
ir iš Tėvynės pasitraukė arba kaip
nors kitaip buvo priversti iš jos išvyk-
ti tarp 1940 m. birželio 15-tos ir 1990

m. kovo 11-tos. Tačiau ir sąlyga: jie
negali turėti kito krašto pilietybės.
Atkuriamojo Seimo pirmininko pava-
duotojo pranešimas paskelbtas ,,Pa-
sausio lietuvio” 1992 m. sausio laido-
je (nr. 1/267).

Nors šis įstatymas buvo didelis
žingsnis į priekį, nes, klausimui iški-
lus į viešumą, išeivių atžvilgiu iš Tė-
vynės pasigirdo daug priešiško nusi-
teikimo – atskris ,,amerikonai” su
maišais pinigų, viską išpirks ir mums
nieko nebeliks – tačiau jis, ypač toji
sąlyga, išeivių netenkino. Jos reikėjo
atsikratyti. Užmojo ėmėsi 1992 m.
liepos pradžioje Lemonte įvykusio
VIII Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės seimo išrinkta nauja PLB valdy-
ba. Darbas užsitęsė visą jos kadenci-
jos laikotarpį, penkerius metus. Ta-
čiau 1997 m. irgi liepos pradžioje IX
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei-
mui susirinkusiam Vilniuje – pirmas
toks įvykis PLB istorijoje – jau galė-
jom pranešti apie vėl naują Pilietybės
įstatymą be jau minėtos sąlygos ir
pratęstą net iki ketvirtos kartos.
Įstatymas sakė, kad Lietuvos piliečiai
gali būti iki okupacijos pradžios
turėję jos pilietybę išeiviai, jų vaikai,
vaikaičiai ir provaikaičiai, nepaisant,
ar jie buvo kartu ir gyvenamojo kraš-
to piliečiai, ar ne. Atliktas darbas bu-
vo sunkus, bet atlyginimas irgi geras:
vienas iš didžiųjų lietuviškos išeivijos
tikslų pasiektas. Vėliau Seimo suda-
ryta Armino Lydekos vadovaujama
komisija įstatymą dar pagerino, pri-
derindama jį ir prie po 1990 m. kovo
11-tos iš Lietuvos išvykusių trečia-
bangių reikalavimų.

Šis įstatymas, be jokių bėdų,
veikė devynerius metus, ir, atrodo,
visi buvo patenkinti. Kol viena Sei-
mo, kartu ir JAV LB-seimo komisijos,
narė, nežinia kieno įkvėpimu, tik
savo pačios ar kurios nors grupės var-
du apskundė jį Konstituciniam Teis-
mui. Netrukus, 2006 metais lapkričio
16 d., jo sprendimas: įstatymas prieš-
tarauja Konstitucijai. Sužinota stai-
ga, po devynerių metų veiklos. Ir taip
buvo užkaistas didelis katilas košės.
Ją maišė PLB valdyba, Amerikoje –
JAV LB Krašto valdyba ir bent dvi
privačios grupuotės, kelios grupės ki-
tuose kraštuose, trys komisijos – Sei-
mo, premjero, PLB – seimo ir keli
žinomi teisininkai patarėjai Lietuvo-
je, beveik kiekviena grupė sau, visiš-
kai nekreipdamos dėmesio į kitas,
nesistengdamos savo veiksmų bent
kiek suderinti. Koks gaminys iš to-
kios košės galėjo išvirti? Tad ir ne-
reikia stebėtis, kad Europoje ir Šiau-
rės Amerikoje gyvenantiems lietu-
viams Lietuvos pilietybė buvo pri-
pažinta, o Australijoje ir Pietų Ame-
rikoje gyvenantiems – ne. Dėl to ir
siekiama įgrūsti jį atgal į katilą ir
šutinti toliau. Kodėl šis nesudėtingas
klausimas taip susipynė?

Juk pagal Konstituciją Lietuvos
valstybė yra lietuvių tautos kūrinys.
O lietuvių tautą sudaro lietuviai. Visi
lietuviai, ne tik tie, kurie gyvena tė-
vynėje. Tad ar ne visi jie priklauso
Lietuvos valstybei? Tačiau sienomis
apibrėžtos valstybės ribose šalia lie-
tuvių nuolat gyvena dar apie 20 nuo-
šimčių kitataučių. Todėl pagal isto-
rines, taip pat ir pagal žmogiškąsias,
tradicijas, jie irgi turi priklausyti tai
pačiai valstybei. Nukelta į 9 psl.
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Į šiais metais gegužės 12-16 die-
nomis Lietuvos Respublikos Seime
Vilniuje vykusius LR Seimo ir PLB
komisijos posėdžius išvykę išeivijoje
gyvenantys Komisijos nariai be kitų
dalykų turėjo ginti ir išeivijoje gyve-
nančių lietuvių teisę į Lietuvos pilie-
tybę, jiems priėmus kitos valstybės
pilietybę. Ar tai jiems pavyko, apie
pačią posėdžių sesiją, priimtus nuta-
rimus ir nuveiktus darbus kalbame
su viena iš Komisijos narių Dalia
Puškoriene. (Pokalbis įvyko prieš
š. m. birželio 30 d. Lietuvos Respub-
likos Seimo priimtą dvigubos piliety-
bės įstatymą, kuriame numatomi 7
atvejai, kada kitos užsienio valstybės
pilietybę priėmę lietuviai galės iš-
laikyti ir LR pilietybę. Kadangi minė-
tas pilietybės įstatymas dar nėra
patvirtintas LR prezidento Valdo
Adamkaus, o žiniasklaida mirga mar-
ga nuo pasisakymų už ir prieš pri-
imtą įstatymą, manome, jog D. Puš-
korienės mintys apie dvigubą piliety-
bę tinka ir šiai dienai.)

– Gerbiama Dalia, kuo svarbi
buvo ši Komisijos posėdžių sesi-
ja? Kokios buvo priimtos rezoliu-
cijos? Kokie, Jūsų nuomone, bu-
vo pasiekti laimėjimai?

– Manau, kad kiekviena šios Ko-
misijos sesija, kaip ir jos pradininkės
LR Seimo ir JAV LB Komisijos, yra
svarbi jau vien dėl to, kad tai tiesiogi-
nis ir labai prasmingas ryšys tarp
Lietuvos ir užsienyje gyvenančių
lietuvių. Emigracijai sparčiai padi-
dėjus, ši Komisija rūpinasi ne tik Lie-
tuvą ir jos gyventojus liečiančiais
klausimais, bet taip pat užsienyje
gyvenančių lietuvių poreikiais, lietu-
vybės ir ryšių su tėvyne išlaikymo
problemomis. Šį kartą palietėme
daug visiems opių klausimų, išklau-
sėme pranešimus, parašėme rezoliu-
cijas bei kreipimusis į atsakingas
institucijas. 

– Vienas iš svarbiausių klau-
simų, kuriuos Komisija planavo
nagrinėti sesijos metu, buvo dvi-
gubos pilietybės klausimas. Kas
buvo nuveikta šiuo klausimu? Ar
priimtas koks nors kompromisi-
nis susitarimas? Su kokiomis
nuotaikomis ir nuojautomis su-

grįžote į Ameriką?
– Į pilietybės klausimą mes žvel-

giam ne kaip į dvigubos pilietybės,
bet pilietybės, įgytos gimstant, teisės
klausimą. Komisijos posėdyje išk-
lausėme tam klausimui spręsti su-
darytos darbo grupės vadovo Armino
Lydekos informaciją apie parengtą
naują Pilietybės įstatymo projektą,
Seimo nario Andriaus Kubiliaus in-
formaciją apie jo inicijuotą ir Seimui
pateiktą įstatymo projektą, taip pat
kitų posėdžio dalyvių nuomones apie
susidariusią padėtį sprendžiant dvi-
gubos pilietybės problemas. Komisija
kreipėsi į Seimo pirmininką Č. Jur-
šėną, prašydama surengti bendrą
visų projektų autorių ir suintere-
suotų institucijų, įstaigų, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės, visuomeni-
nių organizacijų, mokslo įstaigų ats-
tovų pasitarimą, siekiant kuo grei-
čiau surasti sprendimą, leidžiantį
kuo didesniam Lietuvos piliečių skai-
čiui išlaikyti Lietuvos pilietybę, įgijus
kitos šalies pilietybę. Komisiją šiame
pasitarime atstovautų Komisijos

pirmininkė Laima Mogenienė. Pasi-
tarimo dalyviams radus optimalų
sprendimą, Komisija prašė svarstyti
Lietuvos Respublikos pilietybės klau-
simą ypatingos skubos tvarka. Šiuo
klausimu rašėme rezoliuciją, kurioje
konstatavome, kad siūlomi sprendi-

mai dar neišsprendžia dvigubos pi-
lietybės problemos, ir atkreipėme
dėmesį į 2007 m. balandžio 20 d. tuo-
metinės LR Seimo ir JAV LB Komi-
sijos rezoliuciją, kurioje buvo siūloma

priimti Lietuvos Respublikos piliety-
bės įstatymo pataisas, leisiančias
Lietuvos Respublikos piliečiams, įgi-
jusiems pilietybę gimstant, jų vai-
kams, vaikaičiams ir provaikaičiams
išsaugoti Lietuvos Respublikos pilie-
tybę. Rezoliucijoje pažymėjome, kad

Lietuvos Respublikos Konstitucija
garantuoja prigimtinę teisę į Lietu-
vos Respublikos pilietybę, įgytą gim-
stant. Todėl kreipėmės į Lietuvos
Respublikos Seimą dar kartą siūlyda-
mi papildyti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 32 straipsnio trečiąją
dalį arba ir 18 straipsnį nuostata, kad
nei pilietis, nei jo palikuonys nepra-
rastų Lietuvos Respublikos piliety-
bės, įgytos gimstant, prieš savo valią. 

Sunku apibūdinti, su kokiomis
nuotaikomis ir nuojautomis sugrįžau
į Ameriką. Nesu pesimistė, bet būtų
naivu galvoti, kad pilietybės klausi-
mas bus taip lengvai išspręstas.
Dialogas privalo būti tęsiamas. Tauta
– kaip šeima, kuriai kiekvienas jos
narys yra brangus, kaip motina,
kurios vaikai išsiblaško po platųjį
pasaulį, bet ji jų neišsižada, nesmer-
kia, o su ilgesiu laukia sugrįžtant, jais
džiaugiasi, didžiuojasi. Buvo, yra ir
bus įvairių priežasčių, dėl kurių lietu-
viai iš Lietuvos išvyko savo noru, kar-
tais ne savo noru, o dažnai priversti
aplinkybių, kurių jie negali paveikti.
Taip pat yra daug priežasčių, dėl
kurių išvykusieji priėmė kitos valsty-
bės pilietybę, tačiau jie liko lietuviai –
ištikimi, mylintys savo tėvynę ir, kaip
netolima praeitis įrodo, kovojantys
už Lietuvos laisvę ir jos interesus.
Lietuva neturi gamtos turtų – nei
aukso, nei naftos. Lietuvos turtas yra
kiekvienas lietuvis. Lietuva save pris-
tato kaip drąsi tauta! Ar Lietuva
turės drąsos savo vaiką, išvykusį į
platųjį pasaulį, atstumti, nepripažin-
ti jo savo šeimos nariu? Aš Lietuva
pasitikiu ir viliuosi, kad pilietybės
klausimas bus išspręstas teisingai. 

– Atskiro dėmesio susilaukė
ne tik Lietuvoje, bet ir JAV
nevienareikšmiškai vertinamas
Lietuvos televizijos į užsienį
transliavimas ir konkrečiai –
,,TV Lituanica” projektas, kurį
remia tiek PLB, tiek ir JAV LB.
Kokia šiandieninė šio projekto
padėtis? Ar po šios sesijos JAV
LB vis dar ketina remti ,,TV
Lituanica” projektą?

– Lietuvos televizijos transliavi-
mo į užsienį klausimai, kaip ,,TV
Lituanica” projekto vykdymas, lietu-
viškų programų sklaidos galimybės
už Lietuvos ribų, Lietuvos naciona-
linės televizijos atitikimas Lietuvos
nacionalinio   Nukelta į 11 psl.

Posėdžių atidarymas. Kunigas Ričardas Doveika, Seimo pirmininkas Česlo-
vas Juršėnas, Komisijos pirmininkės Dalia Puškorienė ir Laima Mogenienė.

Seimo ir PLB Komisijos narės-atstovės nuo PLB: Irena Gasperavičiūtė
(Lenkija), Joana Kuraitė (Kanada), Jadvyga Kurselienė (Austrija). 

LR Seimo ir PLB Komisijos posėdžių dalyviai.                                                                                   Olgos Posaškovos nuotr.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

Stepono Dariaus 
nuopelnai Lietuvos sportui
EDVARDAS ŠULAITIS

Minint drąsiųjų lakūnų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą 75-sias metines, norisi pa-
žvelgti ir į Stepono Dariaus didžiulį
įnašą į Lietuvos sporto istoriją.

Šis 1897 m. sausio 9 d. Žemaitijo-
je (Klaipėdos apskrityje) gimęs mūsų
tautietis buvo vienas iš didžiųjų
sporto organizatorių ir pradininkų
Lietuvoje tais laikais, kada sportas
ten žengė dar tik pirmuosius žings-
nius.

Jis buvo visapusiškas sportinin-
kas, pats kultivavęs daugelį sporto
šakų: futbolą, boksą, krepšinį, len-
gvąją atletiką, ledo ritulį, beisbolą.
Steponas ne tik pats žaidė, bet ir pro-
pagavo šias sporto šakas tarp lietu-
vių.

Darius 1922 m. buvo išrinktas
Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos
(LFLS) pirmininku ir jai vadovavo
trejus metus. Tuo laikotarpiu jis už-
mezgė ryšius su užsienio valstybių
sportininkais: Estijos, Latvijos, Vo-
kietijos (1922 m.) ir Čekoslovakijos
(1925 m.), suorganizuodamas tarp-
tautines futbolo rungtynes. Keletą
metų jis gynė LFLS komandos ir Lie-
tuvos futbolo rinktinės vartus.

Kurį laiką Darius dirbo Lietuvos
sporto lygos (LSL) centro komitete, o
nuo 1923 m. buvo naujai įsteigtos
„Lietuvos futbolo lygos” pirmininku.
1926 m. jo nuopelnu buvo įsteigta
„Beisbolo lyga”, tačiau jam apleidus
Lietuvą, ji nustojo gyvuoti ir praėjo
daugel metų, kol ji vėl buvo atgai-
vinta.

Šio darbštaus vyro pastangomis
buvo pradėtas „Sporto” žurnalo
leidimas, o pats Darius tapo aktyviu
jo bendradarbiu. 1924 m. jis parašė
knygelę „Beisbolo žaidimas”, kurią
išleido Lietuvos kariuomenės vyr.
štabo karo mokslo skyrius. 1926 m.
išėjo jo parašyta knygelė „Basketbolo
žaidimas” (krepšiasvydis) kartu su
Lietuvos sporto lygos oficialiomis
basketbolo taisyklėmis 1926–1927
metams. Tai buvo Lietuvos sporto ly-

gos leidinys Nr. 3. Jis buvo išspaus-
dintas „Valstybės” spaustuvėje Kau-
ne.

Reikia pažymėti, kad LFLS pir-
mininko S. Dariaus pastangomis, pa-
gal jo planą ir brėžinius, o iš dalies ir
lėšomis – Kauno Ąžuolyne buvo
įrengtas pirmasis Lietuvos sporto
stadionas. Šio projekto įgyvendini-
mas iš jo autoriaus pareikalavo daug
pastangų bei jėgų. Tas buvo atlikta
1924–1925 metais. 

Darius taip pat buvo pagrindiniu
Lietuvos aeroklubo, įkurto 1927 m.,
steigėju.

Ir Dariaus žmona (jų vestuvės
įvyko 1924 m.) taip pat buvo sporti-
ninkė, vėliau tapusi mokytoja. Su šia
moterimi – Jaunute Škėmaite, Da-
rius susilaukė dukros Nijolės (1925
m.).

1927 m. pavasarį, gavęs iš Lietu-
vos kariuomenės atostogų, Darius
išvyko į Ameriką atsiimti piniginės
kompensacijos už dalyvavimą I pa-
sauliniame kare ir aplankyti namiš-
kių. Išleistuvių metu jis prasitarė, jog
atgal į Lietuvą parskris lėktuvu. 

Tas pasakymas, tuomet palaiky-
tas pajuokavimu, iš tiesų pasitvirti-
no ir visi žinome, kad jis (kartu su
kitu lakūnu – Stasiu Girėnu) išsi-
ruošė žygiui į Lietuvą 1933 m. vasa-
rą. Deja, tas skrydis nebuvo sėkmin-
gas ir jų lėktuvas ,,Lituanica” sudužo
netoli gimtosios Lietuvos – Vokietijos
(dabar – Lenkijos teritorija) miškuo-
se. 

Savo skrydį Darius ir Girėnas
skyrė ir aukojo, kaip jie sakė, „Tau,
Jaunoji Lietuva”, nes „lietuvių tauta
laukia iš savo vaikų ir drąsesnių
žygių”.

Tai kilnūs šių drąsių lietuvių
žodžiai, kurių neturėtų užmiršti mū-
sų tautiečiai, nesvarbu, kur jie gy-
ventų.

Gaila, kad su Dariaus mirtimi
Lietuva neteko ne tik drąsaus la-
kūno, bet ir puikaus sportininko ir
sporto organizatoriaus, kuris dar
galėjo daug padaryti ir sporto srity-
je.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

KARAS IRAKE: BÙTINYBÈ AR ÎGEIDIS?

Susirašinėjant su Aleksu Vitku-
mi A. Vitkus vienur sako: „Gal ir Jū-
sų teisybė, kad prezidentas Bush
norėjo Irake nuolat laikyti savo ka-
riuomenę. Bet jei pateisintume tokią
Amerikos politiką, tai turėtume pa-
teisinti ir bet kokios kitos didelės
valstybės nelegalius žingsnius mažes-
nių valstybių atžvilgiu. Ar to norė-
tume?” Rašydamas A. Vitkui dėl jo š.
m. gegužės 28 d. ,,Drauge” išspaus-
dinto straipsnio turėjau galvoje, kad
laikyti Amerikos kariuomenę Irake
buvo ne vien prezidento Bush noras,
bet būtinybė. Esu įsitikinęs, kad
Amerikai pradedant karą Irake, pir-
miausia rūpėjo įkelti koją į Artimuo-
sius Rytus ir ten pasilikti. Pretekstas:
pirma reikėjo sutrukdyti Hussein pa-
sigaminti atominę bombą, antra,
užtikrinti Vakarų valstybėms nenu-
trūkstantį benzino tiekimą. Preteks-
tas rimtas ir remtinas.

Dabar, kada ten prieš Amerikos
ir sąjungininkų kariuomenę kovoja
teroristai, iškilo dar didesnė būtinybė
juos nugalėti ir laikyti ten savo ka-
riuomenę visą laiką. Kas atsitiktų,
jei, pavyzdžiui, įsigalėję teroristai
Irake susprogdintų visus naftos šal-
tinius? Po kokios savaitės amerikie-
čiai, ypač nedirbantys, būtų nupės-
tinti. Gal benzinas būtų parduo-
damas tik su kortelėmis. Tokios gali-
mybės labai rimtos, nes Irako teroris-
tų gretose yra daugiausia svetimša-
liai, kurie be jokios priežasties žudo
nekaltus žmones tik vien dėl to, kad
įbaugintų kitus, kad jie kaip avys be
pasipriešinimo pasiduotų. Jie naikina
Irako turtus, sprogdina tiltus ir
griauna namus.

Reikia suprasti tas motinas, ku-
rių sūnūs kariauja Irake ir Afganis-
tane, bet reikia gailėtis tų, kurie ne-
įvertina Irako konflikto svarbos. Mes
turime teroristus nugalėti. Amerika
dar nėra tokia ištižus, kad būtų lin-
kusi teroristams pasiduoti.

Kalbėjau kartą tuo klausimu su
viena ponia. Ji šimtu procentų buvo
už tai, kad būtų kuo greičiau baigtas
karas Irake ir Amerika iš Artimųjų
Rytų pasitrauktų. Man paklausus,
kodėl ji be jokių sąlygų nori pasi-
duoti, ji atsakė, kad, karui užsitęsus,
gali pašaukti ir jos anūką. Ją užtik-
rinau, kad tokios galimybės labai
menkos. Man paklausus, ką ji darytų,
jei teroristai masiškai pradėtų griau-
ti Ameriką, ji atsakė: „Pabėgčiau į
Kanadą.”

Tikriausiai A. Vitkus su mano
išvedžiojimais nesutiks. Galėtumėm
tą klausimą daugiau panagrinėti.
Tema svarbi. Gal atsirastų ir daugiau
asmenų, kurie norėtų tuo klausimu
pasisakyti. Visa bėda, kad čia yra
įveltas naftos klausimas ir Amerika
nenori prisipažinti, kad ji iš dalies ko-
voja dėl savo naudos. Bet jei mes sie-
kiame, kad tos gamtos gėrybės būtų
užtikrintos visam moderniam pasau-
liui, mūsų ketinimai yra kartu ir
altruistiniai.

P. S. Dėl nepopuliaraus karo Ira-
ke ir prezidentas Bush darosi nepo-
puliarus. Bet ir prezidentas Truman
buvo savo laiku nepopuliarus, o da-
bar yra laikomas vienu iš protingiau-
sių  Amerikos prezidentų.

Petras Jokubka
St. Pete Beach, FL

DÈL JAV LB APYGARDÛ IR APYLINKIÛ
RENGINIÛ

Š. m. liepos 3 d. ,,Draugo” ketvir-
tadienio numeryje, ,,Laiškų, nuomo-
nių ir komentarų” skyriuje, Rožė Ra-
žauskienė parašė apie JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos ruošiamą
gegužinę, kuri įvyks liepos 27 d. Atei-
tininkų namuose. 

Kiekviena apygarda ar apylinkė
ruošia renginius savo vietovėse. Kvie-
čia visus, ypač iš kitų vietovių, todėl
ir skelbia tai laikraščiuose. Tikrai
būtų malonu, jeigu į tuos renginius
atvyktų svečiai iš kitų apygardų bei

apylinkių. Kadangi atstumai tarp
apygardų, apylinkių yra dideli, nėra
praktiška vykti tokį atstumą vien tik
dėl mažo masto renginio.  

Šventės, į kurias suvažiuoja žmo-
nės iš visų apygardų ir apylinkių, yra
šokių, dainų ir sporto.

Mūsų apygardos ir apylinkės
laukia visų lietuvių, nesvarbu, kur jie
gyvena.

Aušrelė Sakalaitė
JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos pirmininkė

SEPTYNI JAV LIETUVIÛ IÕEIVIJOS STEBUKLAI
Siūlau įtraukti Lituanistikos ty-

rimo ir studijų centrą (LTSC) į išeivi-
jos 7 stebuklų sąrašą. Taip pat ma-
nau, kad Tautinių šokių šventės irgi
yra vertingi užsiėmimai ir  susibuvi-

mai, kurių organizavimui reikia di-
delių sugebėjimų ir pasišventimo.
Taip pat už juos balsuoju. 

Dalė Lukienė
Silver Spring, MD  

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

Steponas Darius atsisveikina su savo mama prieš skrydį. 
Nuotrauka iš ,,Margučio” žurnalo 1933 m. liepos 25 d.

Atsiliepimas į A. Vitkaus straipsnį



6 DRAUGAS, 2008 m. liepos 11 d., penktadienis       

Mirè ilgametè BALFo pirmininkè�

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) –
Naujoms Darbo kodekso pataisoms
besipriešinantys verslininkai reika-
lauja atšaukti pataisas ir kaltina
Seimą sveiko proto stoka.

,,Manome, kad Lietuvos Res-
publikos Seimo nariai suvokia, jog jų
elgesys prieštarauja ekonominei ir
socialinei logikai, tačiau noras iš-
garsėti priimant griaunančius
sprendimus, sukeliant šalies ekono-
minėje ir socialinėje erdvėje su-
maištį, peržengia sveiko proto ri-
bas”, – rašoma verslininkų atvirame
laiške.

Laišką pasirašė nemažai versli-

ninkus vienijančių organizacijų. At-
viras laiškas nusiųstas prezidentui,
Seimo pirmininkui, premjerui.

Liepos 1 d. įsigaliojusios Darbo
kodekso pataisos numato, kad dar-
buotojams, dirbantiems viršvalandi-
nį ar nakties darbą arba švenčių ir
poilsio dienomis, turi būti mokama
ne mažiau kaip pusantro jų valandi-
nio atlygio (mėnesinės algos), o už
darbą poilsio ar švenčių dienomis –
ne mažiau kaip dvigubai. Tačiau pa-
pildoma dalis turėtų būti apskai-
čiuojama remiantis Vyriausybės nu-
statytu vidutinio darbo valandos už-
mokesčiu.

Verslininkai kaltina Seimâ�
sveiko proto stoka

Pasaulio jaunimas renkasi Australijoje 

Lenkai domisi ,,Mažeikiû�
naftos” akcijomis

Vyriausybès vadovas� žada
pigesnê� šilumâ�

Kompiuteriû îsilaužèliû� išpuolis –
tik ledkalnio viršùnè�

Atkelta iš  1 psl.                  
Nuo 1942 m. kartu su vyru inži-

nieriumi Antanu Rudžiu įsteigtoje
plieno gaminių įmonėje „Rockwell
Engineering Co.” ilgus metus dirbo
administratore iki įmonės uždarymo.
Daug metų vadovavo 1968 metais įs-
teigtai lietuviškai radijo programai.

Už nuopelnus karitatyvinėje ir

katalikiškoje veikloje buvo pagerbta
popiežiaus Jono Pauliaus II, jai buvo
įteiktas medalis „Pro Ecclesia et Pon-
tifice”. Už nuopelnus lietuvių tautai
2003 m. vasario 16 d. prezidento Val-
do Adamkaus buvo apdovanota  Vy-
tauto Didžiojo ordino Komandoro
kryžiumi.

BALFo info

Vilnius, liepos 10 d. (Delfi.lt) –
Premjeras Gediminas Kirkilas neat-
sisako užmojų sušvelninti būsimą ši-
lumos kainų augimą, pasitelkdamas į
pagalbą nepriklausomus auditorius.
Tuo tarpu atremdamas kritiką dėl
mažiausos algos ir socialinių išmokų
indeksavimo atsižvelgiant į infliaciją
Vyriausybės vadovas aiškina, esą in-
deksavimas vienokia ar kitokia forma
bus atliekamas.

„Mes sieksime sumažinti kainas,
– teigė G. Kirkilas. – Kol kas Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (VKEKK) sprendimas – pa-
tariamo pobūdžio. Atliksime neprik-
lausomą auditą, ar kainos pagrįstos.
Gal nepriklausomas auditas atsakytų
į klausimą, kur galima taupyti.”

Anot ministro pirmininko, pag-
rindinė šilumos brangimo priežastis
yra augančios naftos ir dujų kainos,
tačiau tikrąją padėtį esą galės atsk-
leisti auditoriai.

Kaip jau buvo skelbta, šildymas
vilniečiams kitą sezoną turėtų brangti
daugiau kaip 50 proc. Šis sprendimas

yra privalomas. VKEKK patvirtino
naują centralizuotai tiekiamos šilu-
mos kainą – 22,56 ct/kWh.  Prasidė-
jus šaltajam sezonui gerokai paleng-
vės ir kitų miestų gyventojų pinigi-
nės.

Bandydamas atlyginti didėjan-
čias išlaidas maistui, kurui ir šildy-
mui, Seimas priėmė įstatymą, pagal
kurį mažiausia alga, pensijos ir kitos
socialinės išmokos priklausys prie in-
fliacijos.

Prezidento Valdo Adamkaus dar
nepasirašytas įstatymas iš karto su-
laukė Europos Sąjungos (ES) ekono-
mikos ir pinigų politikos komisaro
Joaquin Almunia kritikos. Jo teigi-
mu, kainas suvaldyti turintis įstaty-
mas kaip tik lems jų kilimą. 

Savo ruožtu Lietuvos vadovas
pareiškė galintis šio dokumento ne-
pasirašyti. Pasak G. Kirkilo, nors Eu-
ropos Komisija nepataria imtis pana-
šių priemonių, ES narės gali priimti
sprendimus, kurie padėtų atlyginti au-
gančias išlaidas.

Atkelta iš 1 psl. XXIII
Pa-saulio jaunimo dienose (PJD),
pava-dintose „Kai ant jūsų nužengs
Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galy-
bės ir tapsite mano liudytojais” (Apd
1,8). Paskutinės keliaujančios PJD
vyko Kelne, Vokietijoje 2005 m.,
prieš jas – Toronto, Kanadoje (2002
m.), Ro-moje, Italijoje (2000 m.).

Oficialiai pirmosios Pasaulio
jaunimo dienos buvo švenčiamos Ro-
moje 1986 m. Verbų sekmadienį.
Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas
dvejus metus vis kitoje šalyje, o tar-

piniais metais minimos visose vys-
kupijose. Temą jaunimo dienoms iš-
renka pats popiežius ir ja remdama-
sis paskelbia savo sveikinimą Verbų
sekmadienio išvakarėse.

Pasaulio jaunimo dienų svar-
biausia dalis – vigilija ir šv. Mišios su
popiežiumi Benediktu XVI. Joje da-
lyvaus 125,000 jaunų piligrimų –
daugiau nei per 2000 m. Olimpines
žaidynes. Liepos 19 d. (šeštadienį)
Sidnėjuje vyksianti Pasaulio jauni-
mo dienų naktinė vigilija bus tiesio-
giai rodoma per televiziją.

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) – Bir-
želio pabaigoje kompiuterių įsilaužė-
lių puolimą patyrusi Lietuva steigia
Kompiuterių įvykių tyrimų padalinį.

,,Elektroninės bankininkystės,
elektroninės valdžios projektai skati-
na neteisėtą veiklą. Reikia nuolat
spręsti kompiuterių saugumo proble-
mas”, – teigė susisiekimo ministras
Algirdas Butkevičius.

Birželio mėnesio pabaigoje  vykęs
kibernetinis išpuolis, sudarkęs Lie-
tuvos interneto svetaines uždrausta
sovietine simbolika – tik ledkalnio
viršūnė, teigia informacinių techno-
logijų specialistai. Anot jų, tai tėra tik
parodomasis veiksmas, kuriuo siekta
parodyti programišių galybę.

Informacinių technologijų saugu-
mo srityje dirbančios įmonės ,,SATi”
direktorius Gintautas Švedas mano,
kad šiuo metu tikrųjų įsilaužimų
skaičius daug didesnis. ,,Rimti kiber-
netiniai nusikaltėliai visuomet sten-
giasi išlikti nepastebėti ir nori pas-
lapčia naudotis aukos kompiuterio
duomenimis bei jį valdyti”, – teigia G.
Švedas.

Manoma, kad šiuo metu didelė
dalis įmonių kompiuterių ir tinklala-
pių yra užkrėsti vadinamaisiais ,,tro-
jų arkliais”. Slapčia įdiegę šiuos vi-
rusus įsilaužėliai gali sužinoti ne tik
įmonės verslo paslaptis, bet ir pasi-
naudoti jos kompiuteriu kaip prie-

danga įsilaužti į kitas sistemas.
Įsilaužėlių akiratyje – ne tik in-

terneto svetainės, bet ir duomenų iš-
tekliai, paprasti kompiuteriai. Kiber-
netiniai nusikaltėliai sugeba išgauti
klientų bei darbuotojų duomenis,
elektroniniu būdu užsisakyti prekių
kito asmens ar įmonės vardu, taip pat
iš svetimų banko sąskaitų pasisavinti
pinigus. Anot specialisto, ypač pažei-
džiamos įmonės ir įstaigos, kurios tu-
ri kompiuterizuotas gamybos linijų
valdymo, paslaugų teikimo ar prekių
užsakymo internetu sistemas.

Dauguma įsilaužėlių naudojasi
programinės įrangos spragomis, ku-
rios gali būti ištaisomos įdiegus at-
naujinimus. Ne išimtis – ir dabarti-
niai įsilaužimai – svetainių prieglobos
paslaugų tiekėjai nepakankamai pri-
žiūrėjo savo serverius, laiku neįdiegė
atnaujinimų ar naujos programinės
įrangos.

Įsilaužimų išvengti padeda spe-
cializuotos paslaugos arba programi-
nės įrangos. Lietuvoje jau trejus me-
tus svarstomas tinklų saugumą rapi-
brėžiantis įstatymo projektas. Tiki-
masi, kad jį priėmus būtų išspręsta
daugelis problemų dėl informacinių
sistemų apsaugos bei įvykių tyrimo.

Valstybės saugumo departamen-
to nuomone, yra grėsmė, kad panašūs
išpuoliai  gali kartotis, nes ateityje to-
kia grėsmė didės visame pasaulyje. 

Alytus, liepos 10 d. (ELTA) – Atnaujinta simbolinį pavadinimą gavusio
tilto per Nemuną ties Alytumi statyba.  Lietuvos tūkstantmečio tilto statybą
žadama baigti 2009 metų vasarą. Šio tilto statyba pradėta prieš 20 metų, ta-
čiau dėl lėšų trūkumo darbai ilgam nutrūko. Pernai iš valstybės finansuojamų
programų gavus 7 mln. litų šiam tiltui rugsėjį jo statyba atnaujinta. Tilto ilgis
– 275 metrai. Iš viso Lietuvos tūkstantmečio tilto projekto įgyvendinimas kai-
nuos 40 mln. litų. Tai bus šešioliktas tiltas per Nemuną Lietuvos teritorijoje.

ELTOS nuotr. 

Vilnius, liepos 10 d. (ELTA) –
Lenkijos susivienijimo ,,PKN Orlen”
valdybos pirmininkas Vojciech Hey-
del susitikime su premjeru Gedimi-
nu Kirkilu domėjosi galimybėmis
nupirkti likusias valstybės valdomas
,,Mažeikių naftos” akcijas ir įsigyti
dalį ,,Klaipėdos naftos” akcijų.

Susitikę su ministru pirmininku
G. Kirkilu naujosios ,,PKN Orlen”
valdybos nariai taip pat aptarė pro-
duktotiekio iš Mažeikių į Būtingę ir
Klaipėdą statybos galimybes.

Pasak V. Heydel, ,,Mažeikių na-
fta” labai suinteresuota savo pro-
dukciją geležinkeliu gabenti tiesiai į
Lenkiją, o ne per Baltarusiją, kaip
yra dabar.

,,Mažeikių nafta”, V. Heydel tei-
gimu, per pirmąjį šių metų ketvirtį
perdirbo 832,5 tūkst. tonų žaliavos,

arba apie 60 proc. daugiau nei per-
nai per tą patį laikotarpį. AB ,,Ma-
žeikių nafta” grupė per pirmuosius 3
šių metų mėnesius, negalutiniais
duomenimis, patyrė 6,6 mln. litų
grynojo nuostolio. ,,Mažeikių naf-
tos” pajamos per pirmąjį šių metų
ketvirtį pasiekė 3,619 mlrd. litų, o
pernai per tą patį laikotarpį jos su-
darė 1,579 mlrd. litų. Neigiamos įta-
kos finansiniams rezultatams turė-
jo krosnių kuro gamybos visame pa-
saulyje sumažėjimas.   

Po susitikimo su premjeru G.
Kirkilu Lenkijos susivienijimo
,,PKN Orlen” valdybos pirmininkas
V. Heydel pabrėžė, kad įmonė ,,Ma-
žeikių nafta” suinteresuota Lietuvos
rinką aprūpinti geros kokybės dega-
lais, bet apie jų kainas kalbėti nepa-
noro. 
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Tbilisis, liepos 10 d. (,,Reuters”
– BNS) – Jungtinės Valstijos nori pa-
siųsti žinią Iranui, jog jos gins savo
sąjungininkus nuo galimų puolimų,
ketvirtadienį pareiškė JAV valstybės
sekretorė Condoleezza Rice.

,,Labai rimtai vertiname savo įsi-
pareigojimus padėti apsiginti mūsų
sąjungininkams, ir niekas neturėtų
manyti, jog yra kitaip”, – sakė ji žur-
nalistams Tbilisyje, atsakydama į
Irano aukščiausiojo vadovo ajatolos
Ali Khamenei padėjėjo grasinimus
,,paskandinti ugnyje” Izraelį.

,,Nemanau, kad iraniečiai nežino
apie Jungtinių Valstijų pajėgumus ir
galimybes tai padaryti”, – sakė C.
Rice, baigdama trumpą apsilankymą
Gruzijoje.

Antradienį A. Khamenei padėjė-

jas Ali Shirazi sakė, kad Iranas ,,pas-
kandintų ugnyje” Izraelį ir Persijos
įlankoje esantį JAV laivyną, atsaky-
damas į bet kokius JAV puolimus,
nukreiptus prieš Irano branduolinės
programos objektus.

C. Rice taip pat sakė, jog Vakarų
šalys Iranui pasiūlė nuolaidas mai-
nais į programos sustabdymą ir pa-
ragino Teheraną jas priimti.

,,Mes taip pat nutiesėme kelią,
kuriuo eidamas Iranas galėtų prisi-
jungti prie tarptautinės bendruome-
nės” , – sakė JAV valstybės sekretorė.

Pasak jos, Iranui laikas ,,pereiti į
teisingąją tarptautinės bendruome-
nės pusę. Iranas turėtų kalbėti bū-
tent apie tai, o ne grasinti Amerikai
ir Amerikos sąjungininkams, nes iš
to jiems nebus jokios naudos”.

C. Rice pažadèjo apginti
sâjungininkus nuo Irano

JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice kalba spaudos konferencijoje, vykusioje
po susitikimo su Gruzijos prezidentu Michail Saakašvili Tbilisyje.      Reuters nuotr.   

Dèl gaisrû California valstijoje
gelbèjami gyventojai

Los Angeles, liepos 10 d. (AFP–
BNS) – Per 14 tūkst. žmonių buvo iš-
keldinta iš vieno miesto šiaurinėje
California dalyje dėl nesuvaldomų
miško gaisrų, kurių visoje valstijoje
kilo šimtai.

Vėjo genamos liepsnos antradie-
nio rytą prasiveržė per priešgaisri-
nes linijas kaimo vietovėje netoli Pa-
radise miesto, esančio už 144 km į
šiaurę nuo Sacramento, ir per kelias
valandas sunaikino beveik 40 namų,
pranešė gelbėjimo tarnybos.

Paradise gelbėjimo operacijų cen-
tro direktorius Chuck Rough sakė,
jog padėtis naktį šiek tiek pagerėjo,

tačiau su 19,8 tūkst. hektarų apėmu-
siu gaisru kovojančios gaisrininkų
brigados turėjo atsitraukti dėl karš-
čio bangos. Pasak gelbėjimo centro
direktoriaus, iki šiol iškeldinta 14
tūkst. iš 27 tūkst. Paradise gyvento-
jų. Gaisras miesto apylinkėse jau su-
naikino 40 gyvenamųjų namų ir 10
ūkinių pastatų.

Šis gaisras yra vienas iš 323
California valstijoje užregistruotų
gaisro židinių. Pragariška gaisrų ban-
ga kilo birželio 20 d., žaibui padegus
perdžiūvusius nacionalinio parko
miškus. Nuo to laiko iš viso užregist-
ruota apie 1,800 gaisrų.

BRIUSELIS
Albanija ir Kroatija trečiadienį

žengė svarbų žingsnį link NATO, tuo
tarpu Makedonija įstrigo dėl nesibai-
giančių ginčų su Graikija dėl šalies
pavadinimo. NATO būstinėje Briu-
selyje 26 šalių narių ambasadoriai pa-
sirašė prisijungimo protokolus, kad
Albanija ir Kroatija galėtų tapti di-
džiausios karinės sąjungos narėmis.
NATO pareigūnai vis dėlto oficialiai
patvirtino, kad Makedonija, kaip ir
Albanija bei Kroatija, atitiko techni-
nius reikalavimus, reikalingus prisi-
jungti prie organizacijos. 

STRASBŪRAS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy ketvirtadienį išreiškė viltį,
kad spalį ar gruodį galės pasiūlyti
sprendimą dėl Europos Sąjungos
(ES) pertvarkų sutarties problemų.
,,Liepos 21 d. nuvyksiu į Airiją klau-
sytis, kalbėtis ir rasti sprendimus”, –
sakė jis Europos Parlamentui Stras-
būre, dėstydamas savo svarbiausius
tikslus šiam pusmečiui, kai jo šalis
pirmininkaus Bendrijai. N. Sarkozy
pridūrė, kad nepertvarkius Bendrijos
įstaigų, ES negalės toliau plėstis.

ANKARA
Kurdų sukilėliai ketvirtadienį

patvirtino, jog jie pagrobė tris vokie-
čius, kopusius į kalnus Turkijos ry-
tuose, ir kad įkaitų sveikata gera,
pranešė kurdus palaikanti naujienų
agentūra ,,Firat”. Sukilėliai gąsdina
nepaleisią įkaitų, jeigu Berlynas ne-
nutrauks kampanijos prieš kurdiškas
grupuotes ir jų rėmėjus Vokietijoje,
sakoma Kurdistano darbininkų par-
tijos (KDP) pranešime, paskelbtame
,,Firat” tinklalapyje. 

PAMPLONA
Ketvirtąją bulių bėgimo dieną

šiauriniame Ispanijos Pamplonos
mieste ketvirtadienį vienas partrenk-
tas amerikietis buvo trumpam nete-
kęs sąmonės, o dar šeši žmonės buvo
sužaloti, pranešė organizatoriai. Tra-
dicinis bulių bėgimas Pamplonos gat-
vėmis rengiamas per San Fermino

festivalį, kuris baigsis liepos 14 d.
Nuo 1911 m. per bulių bėgimus žuvo
keturiolika žmonių. 

BAGDADAS
Turkijos premjeras Recep Tayyip

Erdogan ketvirtadienį atvyko į Bag-
dadą ir pradėjo pirmąjį savo apsilan-
kymą Irake, naujienų agentūrai AFP
sakė oro uosto pareigūnas. Pasak pa-
reigūno, R. T. Erdogan pasitiko Irako
premjeras Nuri al Maliki ir kiti Irako
vyriausybės nariai.

TEHERANAS
Irano kariuomenė ketvirtadienį

Persų įlankoje išbandė daugiau rake-
tų, pranešama Irano valstybinės te-
levizijos interneto tinklalapyje. Ten
pat pranešama, jog per pratybas buvo
paleista torpeda ,,Hoot” (,,Bangi-
nis”), apie kurios sukūrimą Iranas
pranešė 2006 metais. Tada buvo nu-
rodyta, jog ši ypač greita torpeda gali
smogti priešo povandeniniams lai-
vams. Trečią dieną vykstančios kari-
nės pratybos dar labiau paaštrins
įtampą tarp Vakarų šalių ir Irano.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas trečiadienį priėmė

įstatymo projektą, kuriuo išplečiami
žvalgybų agentūrų įgaliojimai dėl
elektroninio pasiklausymo, ir taip su-
teikė prezidentui George W. Bush
pergalę po ginčo dėl kovos su teroriz-
mu planų. Įstatymo projekte numa-
tyta apsauga atgaline data teleko-
munikacijų firmoms, kurios padėjo
vyriausybei be leidimo klausytis po-
kalbių po 2001 m. rugsėjo 11-osios
puolimų. Tai buvo svarbus Baltųjų
rūmų reikalavimas. Šis įstatymo pro-
jektas sukėlė įnirtingus ginčus tarp
pilietinių laisvių šalininkų, kurie tei-
gia, kad jis griauna vyriausybės galių
kontrolę, ir žvalgybininkų, kurie bai-
minasi, kad šis ginčas mažina jų gali-
mybes užkirsti kelią teroro išpuo-
liams. G. W. Bush sakė, kad naujasis
įstatymas padės JAV žvalgybos agen-
tūroms ,,sužinoti, su kuo kalbasi te-
roristai, ką jie sako ir ką jie planuo-
ja”. Privatumo gynėjai smarkiai nu-
sivylė. 

JAV

ARTIMIEJI RYTAI
EUROPA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Kalbos skyrelyje jau esu rašiusi
apie kalbos raidą, ypač apie paste-
bimiausiai kintantį leksinį jos sluok-
snį, kitaip tariant – žodžius. Dar
kartą įvairius kalbos pokyčius prisi-
minti norisi perskaičius neseniai pa-
sirodžiusį kalbininkės Ritos Miliū-
natės straipsnį ,,Kodifikuotų normų
keitimas: už ir prieš” (straipsnį ga-
lima rasti tinklalapyje www.kal-
bosnamai.lt arba žurnalo ,,Kalbos
kultūra” 80 sąs.). Jame mano žvilgs-
nį patraukė lentelė, kurioje kalbi-
ninkė pateikia tam tikrų žodžių nor-
mų pokyčius ,,Dabartinės lietuvių
kalbos žodyno” (DLKŽ) skirtinguo-
se leidimuose. Pvz., pasekime žo-
džio, kuriuo vadinama vieta, skirta
lėktuvams nusileisti, pakilti ir paim-
ti/išlaipinti keleivius, istoriją įvai-
riuose DLKŽ leidimuose. 

Pirmajame DLKŽ leidime, iš-
leistame 1954 metais, tokia vieta
įvardyta žodžiu aeroportas; 1972
metais, antrajame leidime, šalia
aeroporto jau pateikiamas ir žodis
aerouostas; trečiajame ir ketvirta-
jame leidimuose (1993, 2000) telikęs
tik aerouostas (aeroportas jau visai
neminimas), o 2003 metais šalia ae-
rouosto pateikiamas oro uostas (su-
darytas pagal pavyzdį kaip oro paš-
tas, oro linijos ir kt.). 2005 metais
išleistuose ,,Kalbos patarimuose”
patariama vengti žodžio aerouostas
dėl jo hibridinės (viena žodžio dalis
lietuviška, kita – ne) darybos ir var-
toti tik oro uostą. Būtent šis žodžių
junginys ir yra šiandieninė ben-
drinės kalbos norma.

Viena vertus, tokia tik vieno tik-
rovės dalyko pavadinimo ,,žodyni-
nė” istorija (jei ją taip galima būtų
pavadinti) parodo, kaip kinta kalba,
ir kaip kinta kalbos norma, t. y.
prieš keliasdešimt metų aerouostas
buvo teiktinas ir vartotinas žodis, o
šiandien kalbos redaktoriai šį žodį
negailestingai taisytų į lietuvišką
oro uostą. 

Kita vertus, ar kada susimąs-
tėme, kaip tokie kalbos normos pa-
keitimai paveikia mus pačius – kal-
bos vartotojus? Įsivaizduokime vie-
no žmogaus gyvenimą: 1954 m., tar-
kime, 10 metų vaikas girdi žodį
aeroportas, 1972 m. (tas pats žmo-
gus dabar 28-erių) – aerouostas, o
2003 m. (jau 59-erių) – oro uostas, ku-
rį žodį (variantą) šis žmogus vartos? 

Pamąstykime patys apie žo-
džius, su kuriais augome, bet kurie
šiandien nėra norminiai: pvz., se-
nesnei išeivių kartai įprastą žodžio
variantą filma ir šiandieninės ben-
drinės kalbos normą filmas? Dau-
geliui lietuvių kalbos vartotojų XX
amžiaus pabaigoje įprastas ir kas-
dieninis atrodė žodis plastmasė ir iš
jo sudarytas būdvardis plastmasi-
nis. Tačiau XXI amžiuje plastmasę
pamažu išstumia plastikas ir plas-
tikinis. Miliūnaitės teigimu, jau ga-
lima kalbėti apie dvi kalbos vartoto-
jų kartas: ,,plastmasinę” ir ,,plasti-
kinę”, vyresni vartos vieną, jaunesni
– kitą žodį. Tad kinta ne tik žodžiai
ir jų vartosenos normos, bet keičiasi

ir kalbos vartotojų kartos. Ne kartą
aprašydama tam tikrus kalbos reiš-
kinius, esu minėjusi ir kalbos įpro-
čių svarbą. Juk tie, kurie išmoko
žodį rugpjūtis rašyti rugpiūtis (to-
kia buvo šio žodžio rašyba iki 1977
m.), neretai nesąmoningai turbūt ir
dabar šį žodį parašys be j, juk įpro-
čių sunku atsisakyti. 

Kita vertus, kodėl kalbos nor-
mos keičiamos? Juk neretai paprasti
kalbos vartotojai pyksta dėl kalbi-
ninkų sprendimų pakeisti vieną ar
kitą žodį, jo rašybą, nuolatinius pa-
mokymus, kaip ką sakyti. Visai ne-
seniai spaudoje mirgėjo straipsniai
apie tai, kad gal vertėtų atsisakyti
nosinių rašybos žodžių šaknyse,
pvz., šąla rašyti šala, žąsis – žasis ir
kt. Įsivaizduokime, kaip toks pakiti-
mas pakeistų mūsų įpročius. Ne vie-
nas burnotume prieš taip nuspren-
dusius kalbininkus… Burnotume
todėl, kad nebūtų pastovumo. Kalbos
normos pastovumas – viena svarbiau-
sių normos ypatybių. Kuo norma
pastovesnė, tuo ir kalbos vartotojų
pasipriešinimo sulaukiama mažiau.

Tačiau yra ir kita kalbos normi-
nimo pusė. Taisyklių nustatymas ir
jų žinojimas padeda mums vieniems
su kitais bendrauti. Pasak kalbinin-
kų Girdenio ir Pupkio, įsivaizduo-
kime, jei vienas kalbos vartotojas
parašytų: Brolei išvažiavo šeutdų, o
kitas – Broliaj iš Vasževo šiavdū.
Būtų visiška painiava. Tad siekiant,
kad tokia painiava nekiltų, reikia
bendrinės kalbos normas užfik-
suoti taisyklėmis, kurios būtų ben-
dros visiems ta bendrine kalba kal-
bantiems žmonėms, t. y. reikia tam
tikro kalbos vartotojų, kalbininkų
įsikišimo. 

Kita vertus, tam tikra tarme
kalbantiems žmonėms, tos tarmės
normos susiklosto savaime, išmoks-
tamos savaime, ir jos gana ilgai iš-
lieka, net sąmoningai jų nepalai-
kant (tarmė vartojama mažesnėje
teritorijoje ir paprastai ja kalba ne-
daug kalbos vartotojų). Tuo tarpu
bendrinė kalba taip nepalaikoma ir
neprižiūrima greitai kistų, išsis-
kaidytų, nes kuo didesnėje teritori-
joje ir kuo daugiau žmonių kalbėtų
viena kalbos atmaina, tuo didesnė
tikimybė, jog ji suskiltų į atskirus
variantus. 

Naudotasi: Rita Miliūnaitė ,,Kodi-
fikuotų normų keitimas: už ir prieš”,
www.kalbosnamai.lt,  

Aleksas Girdenis, Aldonas Pupkis
,,Bendrinės kalbos normos ir jų kodi-
fikacija”, www.eunet.lt/Girdenis/Strai-
psnis-bendrines_kalbos_normos.htm

Klaidos atitaisymas. Birželio
27 d. ,,Kaip kalbame ir rašome” sky-
relyje įsivėlė apmaudi klaida. Sky-
relyje rašiau, kad lenkų kalboje visa-
da pastoviai kirčiuojamas trečias
nuo galo skiemuo. Iš tiesų lenkų kal-
boje pastoviai kirčiuojamas antras
nuo galo (kitaip – priešpaskutinis),
ne trečias skiemuo. Atsiprašau skai-
tytojų ir dėkoju prof. Antanui Kli-
mui už pastebėtą šį netikslumą.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kada aeroportas pavirto oro uostu ?

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

BEISBOLAS

Lietuvos komanda laimėjo
kvalifikacinį turnyrą

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos jaunuoliai atstovaus
Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos
zonai „Little League” vyresniųjų
amžiaus grupės (iki 16 metų) „World
Series” turnyre Amerikoje. Jau antri
metai iš eilės, kai lietuviai laimi
atrankines varžybas ir iškovoja teisę
dalyvauti pasaulinėse pirmenybėse.

Šių metų atrankinės finalo
varžybos buvo surengtos Lietuvoje
(Utenoje) ir prasidėjo birželio 30 d.

Lietuvių komandos „Vilnius LL”
pagrindą sudarė sostinės „Sporto
vilkų” jaunieji beisbolininkai, kurie ir
pernai buvo atvykę į Ameriką bei
dalyvavo panašiose pirmenybėse.
Šiemet lietuviai kovas pradėjo per-
gale 9:0 prieš rumunų komandą
„CSS Carlasi LL”. Liepos 1 d. rezul-
tatu 10:3 buvo įveikti Olandijos „Den
Bosch LL” atstovai, o baigiamosiose
rungynėse „Sporto vilkai” net 12:2
sutriuškino bendraamžius iš Vokie-
tijos „Ramstein KMC LL”.

Komandos išsirikiavo taip:

1. „Vilnius LL” – 3 pergalės;
2. Ramstein „KMC American LL”

– 2 pergalės;
3. „Den Boch LL” – 1 pergalė;
4. „CSS Calarasi” – be pergalių.

Bus rungtyniaujama Bangor
mieste Maine valstijoje

Pasaulinio garso beisbolo varžy-
bos įvyks š. m. rugpjūčio 10–16 d.
Bangor mieste, Maine valstijoje, ne
per toliausiai nuo Bostono. Kaip
pranešė lietuvių komandos vyr. tre-
neris Virmidas Neverauskas, mūsiš-
kiai ten turėtų atvykti rugpjūčio 7 ar
8 dieną (šiuo metu laukiama bilietų iš
„Little League” būstinės Williams-
porte, PA).

Treneris suka galvą dėl dviejų
geriausių Lietuvos komandos žaidėjų

– Edvardo Matusevičiaus ir Dovydo
Neverausko, kurie tuo pačiu metu
turi dalyvauti MLB stovykloje Ita-
lijoje. „Bandysiu tartis su MLB
vadovybe, kad juos išleistų bent trims
rungtynėms. Jeigu neišleis, reikės
ieškoti, kas galėtų pakeisti”, – laiške
rašo vyr. treneris.

V. Neverauskas atsiuntė ir dau-
giau gerų žinių: „Su Lietuvos jau-
nučių rinktine liepos 13 d. išvykstu į
Italiją – į Europos jaunučių čempio-
natą, kur žaisime tarp aštuonių
stipriausių Europos beisbolo rink-
tinių. O rugpjūčio 1–8 dienomis
Lenkijoje vyks finalinis Europos
,Little League’ (11-12 metų amžiaus)
beisbolininkų turnyras, kurio laimė-
tojas taip pat keliaus į JAV. Su šia
komanda sieju dideles viltis”, – sakė
vyr. treneris, dar pridūręs, kad
jaunųjų lietuvių beisbolininkų laukia
karšta vasara.

Konkursas Dariaus ir Girėno
skrydžiui atminti

Liepos 5-6 dienomis Lietuvoje
įvyko S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
per Atlantą 75-mečiui paminėti skir-
tas „Tolimiausio beisbolo kamuo-
liuko skrydžio” konkursas, surengtas
tarp įvairių amžiaus grupių.

Berniukų (iki 12 m.) grupėje pir-
mas buvo Edis Matusevičius, kurio
beisbolo kamuoliukas nuskriejo 63,80
m., jaunučių (iki 15 m.) – Dovydas
Neverauskas (110,73 m); jaunių (iki
18 m.) – Edvardas Matusevičius
(95,50 m).

Vyrų grupėje pirmuoju buvo
Tomas Jankaitis – 97,50 m. Trečią ir
ketvirtą vietą užėmė jauniai E.
Matusevičius (93,60 m) ir D. Neve-
rauskas (93,30 m). Pastarasis pra-
lenkė savo tėvą – žinomą trenerį Vir-
midą (šis liko penktas, pasiekęs 92,10
m. rezultatą).

Beje, jauniai ir vyrai kamuo-
liukus mušinėjo per lietų, o pastarieji
– dar ir medinėmis lazdomis.

Į pasaulio pirmenybes Bangor, Maine valstijoje pasiruošusi važiuoti
Lietuvos jaunuolių komanda su iš „Tampa Bay Rays” profesionalų klubo
gauta apranga.

IŠNUOMOJA PARDUODA

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas „condo” Puerto Vallarta –

Meksikoje 2009 m. sausio ar
vasario mėn. Pasiteirauti skambinti

tel. 708-562-1448.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
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Atkelta iš 3 psl. Nors Lietuva yra
lietuvių valstybė, bet jos ribose gyve-
nantys kitataučiai turi būti tokie pat
lygiateisiai su lietuviais piliečiai. Iš
čia ir valstybės samprata: Lietuvos
valstybę sudaro visi jos ribose gyve-
nantys žmonės ir visi užsienyje gyve-
nantys lietuviai. Visi jie yra lygiatei-
siai Lietuvos piliečiai.

Tokią Lietuvos valstybės sam-
pratą priėmus, visiems būtų savaime
aišku, kad Lietuvos valstybės pilie-

čiai yra visi lietuviai, nepaisant, kur
jie gyventų. Tokios sampratos įgyven-
dinimui belieka tik sukurti atitinka-
mus įstatymus, ir nebereikės tokios
košės virti, kokią mes visi verdam
dabar. Tai pati pagrindinė valstybės
tvarkymo logika: įstatymą reikia
kurti pagal piliečių poreikius, bet ne
pirma sukurti įstatymą, o paskui į jo
rėmus mėginti įgrūsti pilietį. Netelpi
– lauk. Argi tai ne absurdas?

Balsas.lt

Be mūsų būrelio mokinių, buvo
daug ir kitų, patriotiškai nusiteiku-
sių, kupinų ryžto ir drąsos tų pavojų
apsuptyje, paslapčių pasaulyje... Tai –
Stasys Žižys, Pakėnas, Kuliavaitė, L.
Čeponytė, M. Misiukaitė, A. Jokū-
bauskas ir kt., kurių pavardžių jau
neprisimenu. Ne kartą pamokų metu
atvirai jiems kalbėjau apie sunkią
Tėvynės padėtį, bet jie manęs neišda-
vė, jie buvo su tais, kurie suprato tau-
tos tragediją. Tarp mokinių nebuvo
nė vieno komjaunuolio ir niekas nesi-
ruošė juo būti.

Už grotų plieninių...

1947 m. rugsėjo 1-ąją perkėlė į
Deltuvos progimnaziją. Pati pasipra-
šiau, nes iš Taujėnų sunku buvo pa-
siekti tėviškę, o be tėvų pagalbos ne-
galėjau pragyventi.

Spalio 21 d. į mano kambarį ne-
pasibeldęs įėjo  Deltuvos enkavedis-
tas Bobinkov. Nepasakęs nei labas,
nei sudie – vėl išėjo. Sunerimau – ką
reiškia šis keistas vizitas? Netrukus
vėl sugrįžo, tik su kareiviais ir parei-
kalavo paso. Supratau, kad atėjo su-
imti. Kareiviams viską išvertę pasi-
ėmė nuotraukas (laimei, partizanų
nuotraukos buvo paslėptos tėviškė-
je), keletą knygų, užrašus, daug ciga-
rečių, paruoštų partizanams, anti-
tarybinių eilėraščių sąsiuvinį. Tai bu-
vo mano kūryba. Literatūriniu atžvil-
giu tie eilėraščiai buvo silpnoki, bet
priešiškumu ir neapykanta priešams
– pakankamai stiprūs...  Daugelis ta-
da norėjo būti „poetais” ir eilėmis iš-
reikšti savo jausmus pavergtai Tėvy-
nei, partizanų garbei ir įvardyti oku-
pantų kruvinus darbus.

Bobinkov liepė apsirengti ir eiti
su jais. Sesutė Stasė, kuri mokėsi
Deltuvos progimnazijoje ir gyveno su
manimi, pradėjo verkti. O kas bus,
kai tėveliai sužinos, galvojau ženg-
dama per slenkstį. (Jau po lagerių se-
sutė pasakojo, kad niekados nebuvo
mačius mamytės taip raudančios.
Abu tėvelius prislėgė sielvartas.)

Kareiviai, atstatę šautuvus, nu-
varė į Ukmergės saugumą. Ten ant
laiptų pamačiau ir kai kuriuos mūsų
būrelio mokinius. Mane nuvedė į ko-
ridoriaus galą, atėmė laikrodį, ro-
žančių ir kitus daiktus. Liepė sėstis
ant grindų. Susiriečiau kampe ir
pamačiau netoliese taip pat sėdinčią
merginą. Susipažinome – tai buvo
Bronė Misiūnaitė.

Prasidėjo žiaurūs tardymai. Ir
vis naktimis. Grįžusios iš tardymų
dalydavomės „įspūdžiais”. Sėdėti  ne-
galėjome, tad šiaip taip atsigulda-
vom kniūpsčios. Stumdė kampas iš
kampo. Pagaliau uždarė mus į kar-
cerį, po laiptais. Sienos ir lubos drėg-
nos, apipelijusios, lemputė vos žiba,
grindys cementinės, šlapios ir gličios.
Ir smarvė! Medinis gultas ir „paraša”
– puodas kampe... Taip mes dviese ir
tūnojome toje skylėje. Tačiau mano
naująją draugę netrukus išvedė į
kamerą ir daugiau niekad jos nebe-
mačiau.

Tardymai tęsėsi. Kankino alkis.
Maisto davinys – vos gyvybei palai-
kyti. Iš namų jokio maisto neleido
perduoti. Drabužių nekeitė, nei pasi-
kloti, nei užsikloti nedavė. Nuo šalčio
ir drėgmės pradėjau karščiuoti. Vos
gyva grįžusi iš tardymų susiries-

davau kaip šuo ant gulto ir meldžiau
Dievą ir Motinėlę Mariją ištvermės.
Aukojau savo kančias už visus ir
viską. Žinojau, kad kitus dar labiau
kankina. Tardė Korobkov. Raščiup-
kin, Šatas ir kt. Bet žiauriausias buvo
žydas Lenskis. Jis pats nieko nedarė
– atiduodavo sadistui podpolkovnikui
Pochomičev. Tas savo „darbo kabine-
te” užsukdavo radiją visu garsu ir
specialiomis priemonėmis talžydavo
nelaiminguosius. Mane, palyginus su
kitais, nedaug mušė, bet užtat nelei-
do miegoti ir vien jau buvimas tame
smirdančiame urve, rodės, atima vi-
sas jėgas. Užpuolė utėlės, nešvarūs
rūbai dvokė.

Tačiau ir čia pasitaikydavo švie-
sesnių minučių. Prižiūrėtojais čia
dirbo rusė Marusia ir lietuvis Stepo-
navičius. Marusia kartais praverdavo
duris, greit įkišdavo duonos ir pak-
lausdavo: „Za čto vas tak, devočka?”
Steponavičius taip pat buvo geras.
Jis, būdavo, tyčia prie kamerų garsiai
šaukia, neva bara, o tuo pačiu ką nors
perduoda ar praneša. Kartą mano
bendrabyliai paprašė, kad jis per-
duotų man maisto. Kaip tik buvo Kū-
čios, bet aš to nežinojau. Jis atnešė
man ir liepė skubiai suvalgyti, kad
tardytojai neužkluptų. O koridoriuje
vaikščiojo šnipė. Ji pamatė ir apskun-
dė jį viršininkams. Steponavičius dar
spėjo man pasakyti, kad išdavė Jad-
vyga Mecelytė ir kad aš nieko neprisi-
pažinčiau. Bet manęs niekas ir ne-
klausinėjo, o Steponavičių pašalino iš
saugumo.

Vieną dieną Marusia budėjo su
kažkokiu rusu. Marusei išėjus, rusas
atsidarė mano karcerio duris ir puolė
mane, norėdamas išprievartauti –
utėlėtą, smirdinčią, išsekusią. Šau-
kiausi Marijos, visų šventųjų ir kan-
kinių pagalbos, bet jis prismaugė
mane, kad nešaukčiau. Bet tuo metu
suskambo šaižus skambutis, ir niek-
šas puolė prie durų. Grįžo Marusia.
Išgirdau, kaip ji sušuko: „Svoloč, ty
svoloč!” Matyt, suprato... Verkdama
dėkojau Dievui ir negalėjau atsitokėti
nuo patirto siaubo. Kaip laiku sugrį-
žo. Marusia! Ji mane išgelbėjo nuo
baisios tragedijos! Po to bijojau men-
kiausio krepštelėjimo už durų.

Nesiliovė tardymai. Vilniuj buvo
pragaras su velniais, apačioj urvas  be
velnių. Už ką jie mus taip kankina?
Skaudžiausia, kad visa tai tenka iš-
kęsti dėl išdavikų juodų darbų.

Būdavo dienų, kai daužiausi į
sienas, kęsdama skausmą, jausdama
ūžesį galvoje. Marusia paskubom ra-
mino. Kartą ji man atvėrusi priešais
esančias duris, už kurių girdėjosi šau-
ksmas ir dejonės, ir išvydau ant pur-
vinų grindų besiblaškančią mergaitę.
Ji buvo išprotėjusi. Tai buvo šiurpus
vaizdas.                       Bus daugiau.

Kovok!Kovok!
JANINA JALINSKAITÈ-KLUONIENÈ

Nr. 6

Atkelta iš 2 psl.
Pastangos nenuėjo veltui. Visą

lenktynių savaitgalį pirmavęs čempi-
onato dalyvis finale įveikė pagrin-
dinius savo varžovus – antrąją vietą
iškovojusį Rusijos sportininką Alek-
sandr Kvašnin („Renault Clio”) ir
trečioje vietoje likusį vengrą Tomaš
Karaj („Mitsubishi Lancer Evo
VIII”).

Kiek nepasisekė čempionate
pirmą kartą dalyvavusiam Ričardui
Savickui, vairuojančiam „Ford Pu-
ma” automobilį. Jis nepateko į pag-
rindinį lenktynių finalą ir pasiliko
vienuoliktoje vietoje.

Dar vienas Lietuvos sportininkas

– Šakių TSK garbę ginantis Šarūnas
Glikas, Europos kroso čempionate
lenktyniaujantis su „Ford Focus”,
šįkart į Čekiją neišvyko.

Šioje šalyje pasibaigusios penkto-
jo etapo lenktynės esminių pasikei-
timų į pirmenybių turnyrinę lentelę
neatnešė, tačiau iškovojęs puikią per-
galę N. Naujokaitis, kurio sąskaitoje
– 82 taškai, dar labiau sutvirtino savo
vietą.

Su 73 taškais antras išlieka A.
Kvašnin, vos dviem taškais lenkian-
tis trečioje vietoje esantį T. Karaj.

Kitos šeštojo etapo lenktynės
liepos 26-27 dienomis rengiamos
Vokietijoje.

Čekijoje – trečioji N. Naujokaičio pergalė

AUTOMOBILIAI

PILIETYBĖ – TIK KATILAS KOŠĖS 

Margumynai

Ką reiškia žodis „Eureka”?
Eureka – gr. „heureka” reiškia

„radau!”.
Senovės graikų matematikas,

fizikas ir mechanikas Archimedas
(287 – 212 pr. Kr.) iš džiaugsmo su-

šuko „radau”, kai rado hidrostatikos,
skysčio pusiausvyros dėsnį: „Panar-
dintas į skystį kūnas sveria mažiau
tiek, kiek sveria to kūno išstumtas
skystis.”              Eugenius Gerulis

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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Dvi datos – Amerikos nepriklau-
somybės diena – liepos 4-oji ir Lie-
tuvos Valstybės – Mindaugo karūna-
vimo diena – liepos 6-oji yra svarbios
JAV gyvenantiems lietuviams. Šių
metų šventės džiugino mus gražiu
oru, vyko pasišvečiavimai šeimose bei
tarp draugų.

Abi šios svarbios dienos Cicero
buvo atžymėtos malda.  Sekmadienį,
liepos 6 d., kun. dr. Kęstutis Trima-
kas šv. Mišių pamoksle užsiminė apie
Lietuvos Valstybės dieną – lietuvių
tautos suvienintojo Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo ir krikš-
to dieną. Ši šventė primena, kad būti-
na statyti valstybę ne tik ant tau-
tinio, bet ir ant krikščioniško pama-
to. Šv. Mišių pabaigoje vietoj pasku-
tinės giesmės, choras skambiai  lietu-
viškai sugiedojo ,,Amerika, Amerika”.

Po šv. Mišių kavinės dalyvius pa-
sitiko Birutė Zalatorienė su jau išvir-
ta kava ir arbata, Sigutės Žemaitie-
nės keptais vaisių pyragais ir Aud-
ronės Bernatavičienės darželio nas-
turtomis papuoštais stalais. 

Susirinkusiems Virginija Mauru-
kienė skaitė paskaitą apie Valstybės
dienos atsiradimo istoriją Lietuvoje.
Valstybės diena – Mindaugo krūnavi-
mo diena Lietuvoje pradėta švęsti tik
po nepriklausomybės atgavimo. Min-
daugas, pirmasis kunigaikštis, apsi-
krikštijo kartu su savo valdų gyven-
tojais. Jis pastatė pirmąją katedrą
Vilniuje, toje pat vietoje, kur stovi da-
bartinė katedra. Mindaugas buvo pir-
mas valdovas, kuris sujungė gentis
Lietuvoje. Jis buvo karūnuotas 1253
m. liepos 6 d. 

Ona Venclovienė informavo apie
Cicero parapijos ruošiamą Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
400-ųjų metinių  minėjimą. Minėji-
mas įvyks rugpjūčio mėn. 17 d. Jam
suruošti sudarytas komitetas: kun.
dr. Kęstutis Trimakas, muzikė Vilma

Meilutytė, Marius Prapuolenis, Jonė
Bobinienė, Mėta Gabalienė, Aldona
Zailskaitė, Vida Kuprytė, Marija Re-
mienė, Birutė Zalatorienė ir Ona
Venclovienė. Kad minėjimas būtų
sėkmingas, visi kviečiami prisidėti
savo darbais ir dalyvavimu. 

Marija Remienė kvietė visus
liepos 13 d. dalyvauti Dariaus ir Gi-
rėno transatlantinio skrydžio  75-rių
metų minėjime, kuris 12 val. p.p.
prasidės šv. Mišių auka Švč. Mergelės
Marijos Gimimo (Marquette Park)
parapijos bažnyčioje. Mišias koncele-
bruos klebonas Antanas Markus,
kun. Kęstutis Trimakas, kun. Anta-
nas Gražulis, kun. Jaunius Kelpšas ir
kunigai svečiai. Po šv. Mišių vyks
automobilių paradas ir minėjimas
prie Dariaus ir Girėno paminklo Mar-
quette Park. Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti kaip senais gerais
laikais. Pademonstruokime savo tau-
tinį solidarumą. Būkime vieningi.

Kazys Razma papasakojo apie sa-
vo viešnagę Lietuvoje. Jis su žmona
Danute Lietuvoj lankėsi prieš 15 me-
tų. Per tiek metų viskas pasikeitė,
ypač išgražėjo sostinė Vilnius.  Savo
viešnagę jie įamžino nuotraukose,
kurias meniškai padarė Danutė.

Šiame suėjime dalyvavo ir mieli
svečiai, buvę aktyvūs ilgamečiai šios
apylinkės gyventojai Bronius ir Mi-
kutė Bikulčiai, anksčiau gyvenę Ci-
cero. Jie ,,pabėgo” nuo didelių Texas
valstijos karščių, kur dabar įsikūrė
šalia savo sūnaus.  Jų kelionę sunki-
no užtvindyti keliai, ypač Iowa vals-
tijoje.

Cicero sekmadienio kavinėje vi-
sada prasmingai bendraujama ir pa-
sidalijama lietuviškais įvykiais. Kavi-
nėje vyksta įvairūs renginiai, netrūk-
sta kalbėtojų. Ši lietuviška parapija
gyva ir savo veikla prisideda prie lie-
tuviškų darbų. 

M.R.

Cicero apylinkės veikla

LR generalinis konsulas 
Čikagoje lankėsi ,,Seklyčioje”
ANTANAS PAUŽUOLIS

Retokai Lietuvos Respublikos
pareigūnai apsilanko vyresniųjų  cen-
tre ,,Seklyčioje”. Tad buvo malonu,
kad liepos 2 d. į ,,Seklyčią” atvyko
LR generalinis konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius, kuris buvo
labai  entuziastingai sutiktas.

Konsulą susirinkusiems pristatė
Juozas Polikaitis, JAV Lietuvių  Ben-
druomenės Socialinių reikalų tarybos
pirmininkas, pabrėždamas, kad  kon-
sulas A. Daunoravičius išvyksta į
Lietuvą naujoms pareigoms. Jis pa-
sidžiaugė gražiu konsulo bendradar-
biavimu su išeivijos visuomene. Prieš
pakviesdamas konsulą pokalbiui tary-
bos pirmininkas ,,Seklyčios”  darbuo-
tojų ir susirinkusiųjų vardu konsului
įteikė gražią koplytėlę  su Šv. Marijos
paveikslu, priminsiančiu, kad Mar-
quette Park apylinkės parapija  kartu
su Lietuva švęs 400 metų jubiliejų
nuo Marijos  apsireiškimo Šiluvoje.   

Padėkojęs už malonų priėmimą
ir įspūdingą dovaną, A. Daunoravi-
čius pasidžiaugė galįs pasidalinti
mintimis su susirinkusiais svečiais.
Generalinis konsulas pabrėžė, kad
jam labai malonu  bendrauti su išeivi-
jos lietuviais ir  išgirsti jų nuomonę.
,,Esu grąžinamas į Lietuvą naujoms
pareigoms. Man ir  mano šeimai ma-
lonu po penkerių darbo Čikagoje me-
tų  grįžti į Lietuvą. Čikaga vadinama
išeivijos lietuvių  sostine,  ir man teko
daug kartų su  Jumis bendradarbiau-
ti, ypač su  naujai atvykusiais tautie-
čiais. Bendradarbiaudamas patyriau,
kad visi atvykę  iš tėvynės Lietuvos,
nepaisant atvykimo laiko, karštai
myli tėvų žemę ir sielojasi dėl jos.
Teko  lankytis lituanistinėse mokyk-
lose, kur  jaunajai  kartai skiepijama
meilė Lietuvai. Galiu pasidžiaugti,
kad ir mūsų dukrelė lankė Čikagos li-
tuanistinę mokyklą  ir net buvo įsi-
jungusi į skautišką veiklą. Lankyda-
masis lituanistinėse mokyklose, jų
suruoštuose minėjimuose, pastebė-
jau, kad  beveik  100  proc. naujųjų

išeivių tėvai siunčia savo sūnus ir
dukras į lituanistines  mokyklas. 

Penkeri metai prabėgo labai grei-
tai, teko dalyvauti linksmuose ir
liūdnuose renginiuose. Dėkoju Jums
visiems už malonius pokalbius, šir-
dingą bendradarbiavimą, būdamas
Tėvynėje, skleisiu Jūsų meilę  gimta-
jam kraštui”, – kalbėjo A. Daunora-
vičius.

Gerbiamas  konsulas buvo labai
artimas Lietuvių Bendruomenei, to-
dėl buvo pasveikintas jos atstovų.
Aušrelė  Sakalaitė, JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė, kon-
sului įteikė gražią žydinčių gėlių
puokštę su padėka ir linkėjimais  ne-
užmiršti išeivijos lietuvių. 

Brighton Park apylinkė yra la-
bai veikli dėka Salomėjos Daulienės
ir jos talkininkų. S. Daulienė taip pat
įteikė konsului žydinčių gėlių puokš-
tę už gražų bendradarbiavimą, už da-
lyvavimą apylinkės ruoštuose minė-
jimuose ir renginiuose. 

Cicero apylinkės lietuviams va-
dovauja Mindaugas  Baukus, kuriam
talkina žmona Olimpija ir  kiti veik-
lūs Cicero bendruomenininkai. Cice-
ro ir visi išeivijos lietuviai  su  liūde-
siu prisimena neseniai iškeliavusį
Amžinybėn Lietuvių Bendruomenės
narį, geradarį dr. Petrą Kisielių. Ci-
cero apylinkės pirmininkas, dėkoda-
mas konsului už  dalyvavimą atsi-
sveikinime su dr. P. Kisieliumi pabrė-
žė, kad nors ciceriečių nedaug, bet jie
neužmiršta lietuviškos veiklos ir dė-
kingi konsului už jo apsilankymus Ci-
cero renginiuose. ,,Tas parodo, kad
Jums yra mieli visi  lietuviai”, – sakė
M. Baukus. 

Jaunimo centro valdybos  pirmi-
ninkei Mildai Šatienei išvykus į Lie-
tuvą, o tarybos pirmininkui  negalint
dalyvauti susitikime, Jaunimo centro
vardu atsisveikino su išvykstančiu
konsulu A. Paužuolis, pabrėždamas,
kad Jaunimo centras visada jautė
malonų LR generalinio  konsulo Či-
kagoje A. Daunoravičiaus dėmesį.
Konsulas niekada neatsisakydavo
dalyvauti įvairiuose Centro rengi-
niuose bei rengiamuose meno paro-
dose Čiurlionio galerijoje. Jis  taip pat
neužmiršdavo ir Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro (vadovas dr. Jonas
Račkauskas) su jame esančiais gau-
siais išeivijos archyvais, veiklos. ,,At-
sisveikinant  su  Jumis, dėkojame už
veiksmingą bendradarbiavimą ir pra-
šome Jūsų pasakyti Lietuvos visuo-
menei, kad išeivija nėra ‘nudžiūvusi’
šaka, bet  labai  gyva  ir  veiksminga
Lietuvos  rėmėja”, – sakė A. Paužuolis.

Po  atsisveikinimo kalbų dalyviai
konsului uždavė daug klausimų –
apie dvigubą pilietybę, palikimus,
pensijas,  susiskaldymą  tarp  partijų
ir apie ateinančius  rinkimus į  Sei-
mą. Klausimus uždavė Aldona  Šmul-
kštienė, Jeronimas Gaižutis, Salomė-
ja  Daulienė ir kt. 

Konsulas atsakė į klausimus ir
pakvietė visus dalyvauti ateinančiuose
rinkimuose į Lietuvos Respublikos
Seimą. 

Po oficialios dalies daugelis ,,Sek-
lyčios” lankytojų asmeniškai kalbėjo
su konsulu, dėkojo jam už jo nuošir-
dumą.  

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius.            Jono Kuprio nuotr.

Teatro festivalyje dalyvaus ,,Žaltvykslės” teatras iš Čikagos. Nuot-
raukoje: scena iš šio teatro pastatymo – Kosto Ostrausko ,,Gyveno
kartą senelis ir senelė”.                                                  Jono Kuprio nuotr.

XII Teatro festivalis 
2008 m., spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centro didžiojoje salėje 
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą
lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius

iš visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės iš Čikagos, 
Los Angeles, Floridos, Toronto ir Detroit.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Atkelta iš 4 psl.      radijo ir televi-
zijos įstatyme apibrėžtai misijai su-
kėlė daug karštų diskusijų. Mano
manymu, posėdžių salėje susidariusi
atmosfera susikalbėjimui nebuvo
palanki. Šiandieninė šio projekto pa-
dėtis nėra išspręsta. Komisija kreipė-
si į Lietuvos Respublikos Vyriausybę
ir prašė skirti Lietuvos nacionali-
niam radijui ir televizijai papildomų
lėšų, reikalingų ,,LTV World” kanalo
transliavimo ir aprėpties gerinimui.
Be to, Komisija siūlė Lietuvos radijo
ir televizijos tarybai atsižvelgti į
įvairių kraštų lietuvių bendruomenių
teikiamus pasiūlymus dėl ,,LTV
World” kanalų rodomų programų
turinio, kad jos atitiktų Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos įsta-
tyme numatytą misiją. 

– Šiais metais, kaip niekad,
iškilo didesnė lietuviškų parapi-
jų JAV uždarymo grėsmė. Pra-
ėjusią sesiją į komisijos svars-
tomų klausimų programą buvo
įtrauktas ir lietuviško paveldo,
taigi ir lietuviškų parapijų, išei-
vijoje išsaugojimo klausimas. Ko-
dėl šią sesiją šis klausimas nebu-
vo svarstomas?

– Į darbotvarkę buvo įtraukti
Lietuvių kultūros paveldo užsienio
valstybėse išsaugojimo klausimai.
Komisijos ankstyvesnio posėdžio lai-
ku aptarėm bendradarbiavimą su
Lietuvos Vyskupų Konferencijos de-
legato užsienio lietuvių katalikų
sielovadai prelatu E. Putrimu. Tačiau
lietuviškų parapijų išeivijoje išsaugo-
jimo klausimo nesvarstėme. Šiuo klau-

simu Komisija anksčiau jau buvo
kreipusis į Lietuvos Vyskupų Kon-
ferenciją, taip pat į Lietuvos prezi-
dentą V. Adamkų. Nuosavybės teisės
ir valstybės santykiai su bažnyčia
įvairiose valstybėse skiriasi. Tad
lietuviškų parapijų JAV uždarymo
klausimas gali būti sprendžiamas tik
JAV. 

– Viename iš šios sesijos metu
duotų interviu PLB pirmininkė
R. Narušienė teigė, jog Lietuva
nepakankamai dėmesio kreipia į
išeiviją, jos problemas ir rū-
pesčius. Ar, Jūsų nuomone, šioji
neseniai pasibaigusi Komisijos
sesija susilaukė pakankamo tiek
Lietuvos, tiek žiniasklaidos dė-
mesio?

– Kaip ir anksčiau, iš visų žinias-
klaidos kanalų didžiausio dėmesio
susilaukėm iš radijo. Kadangi radijas
Lietuvos žmonėms yra lengviausiai
prieinamas žinių šaltinis, tai Komi-
sija negali per daug skųstis žiniask-
laidos dėmesio stoka. Didesnį rūpestį
kėlė pastaruoju metu ne visų Komi-
sijos Seimo narių dalyvavimas Komi-
sijos posėdžiuose. 

– Ko nepavyko pasiekti šios
sesijos metu? Kokių klausimų
nespėjote aptarti?

– Dar kartą peržiūrėjus Komisi-
jos šios sesijos darbą, akivaizdu, kad
svarstėme aibę klausimų, kurie buvo
įtraukti į posėdžių darbotvarkę ir
suspėjome visus aptarti. Kai kurių
klausimų tikslas buvo susipažinti su
problema, kaip pvz., Lietuvos teismų
įstatymo ir teismų reformos klausi-

D. PUŠKORIENĖ: DIALOGASD. PUŠKORIENĖ: DIALOGAS
PRIVALO BŪTI TĘSIAMASPRIVALO BŪTI TĘSIAMAS

Mūsų brangiai kolegei, ilgametei Korp! „Filiae  Samogi-
tiae” pirmininkei

A † A
ELENAI DOVILIENEI
GRIGALAUSKAITEI

užbaigus ilgą savo gyvenimo kelionę, giliai liūdintį pasi-
aukojančiai gerą sūnų BRUNONĄ su šeima bei artimuo-
sius nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės skausmu
maldoje.

Halina Bagdonienė
Jadvyga Giedraitienė

dr. Janina Jakševičienė
Stasė Semėnienė

A † A
OLGA NUMGAUDIENĖ

BUDRYTĖ

Mirė 2008 m. liepos 8 d. La Grange, IL.
Gyveno La Grange, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park ir

Harbert, MI.
Gimė 1916 m. liepos 24 d. Maskvoje, Rusijoje.
Nuliūdę liko: duktė  Živilė Šilgalienė su vyru Aleksu; duktė

Maggie  Gydienė su vyru Jonu; anūkai  Aleksas ir Vytenis  Šilga-
liai, Monika Young su vyru Rob; proanūkis Tomukas bei kiti gi-
minės Lietuvoje, Anglijoje ir Vokietijoje.

A. a. Olga pašarvota penktadienį, liepos 11 d. nuo 4 val. p. p.
iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 12 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ry-
to Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių laidotu-
vės bus privačios.

Vietoj gėlių, šeima siūlo aukoti jaunimo švietimo progra-
moms Jėzuitų gimnazijoms Kaune ir Vilniuje. 

Nuoširdžiai  kviečiame dalyvauti šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

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

mas, Lietuvos įvaizdžio formavimo
situacijos pristatymas. Pažymėdami,
kad nepriklausomi teismai yra de-
mokratinės santvarkos esminė dalis,
Komisija kreipėsi į Seimo pirmininką
išreikšdama susirūpinimą, kad Teis-
mų įstatymo pakeitimo įstatymo pro-
jekto svarstymas ir priėmimas užtru-
ko per ilgai. Atsižvelgdama į tai, Ko-
misija siūlė kuo skubiau prašyti už-
sienio žinovų išvadų dėl projekto ir
pasiūlymų jam tobulinti. Komisija
apsvarstė užsienyje gyvenančių Lie-
tuvos Respublikos piliečių dalyvavi-
mo Seimo rinkimuose optimizavimo
klausimus ir pažymėjusi būtinybę
skatinti užsienio šalyse gyvenančius
rinkėjus įgyvendinti rinkimų teisę ir
kuo aktyviau dalyvauti Seimo rinki-
muose, siūlė Seimui dar kartą svars-
tyti Seimo rinkimų įstatymo patai-
sas, įteisinančias balsavimo internetu
galimybę. Taip pat kreipėmės į LR
užsienio reikalų ministrą siūlydami
Užsienio reikalų ministerijai para-
ginti Lietuvos Respublikos diploma-
tines atstovybes ir konsulines įstai-

gas parengti ir skleisti paskyrimo
šalies Lietuvių Bendruomenėje infor-
maciją, reikalingą, kad užsienyje gy-
venantys Lietuvos Respublikos pilie-
čiai kuo aktyviau dalyvautų artėjan-
čiuose 2008 metų Seimo rinkimuose. 

Vienas iš neužmirštinų praneši-
mų buvo Užsienio reikalų ministeri-
jos Konsulinio departamento direkto-
riaus Vytauto Pinkaus, kuris kalbėjo
apie biurokratijos Lietuvos Respub-
likos diplomatinėse atstovybėse ir
konsulinėse įstaigose mažinimą. Šis
klausimas taip pat jau buvo anksčiau
Komisijos sesijose keliamas. Mes
buvome pasiruošę išvardyti visas
mums užsienio lietuvių, siekiančių
konsulinių paslaugų, patirtas biu-
rokratines kliūtis. Direktorius savo
pranešimu mus maloniai nustebino,
pats tas problemas iš savo sudaryto
sąrašo išvardijęs ir nurodęs, kaip de-
partamentas jas bando spręsti. Aki-
vaizdu, kad Komisijos darbo vaisiai
nebūtinai tuojau pastebimi. 

– Dėkoju už atsakymus.
Kalbino Dalia Cidzikaitė

A † A
MARY P. RUDIENĖ

JUOZAITYTĖ

Mirė 2008 m. liepos 8 d. Olympia  Fields, IL.
Gyveno Monee, IL.
Gimė 1914 m. birželio 29 d. Westville, IL.
Nuliūdę liko: vyras Anthony J. Rudis, Sr.; duktė Margarita

Krupa; duktė Rosemary Jurjonas su vyru Edmundu; sūnus
Anthony J. Rudis, Jr.; sūnus Mark Rudis; anūkai Lilija, Gintaras,
Anthony J. Rudis III; Christina, John, Michael, Marissa, Matthew ir
Andrew; 4 proanūkiai; dukterėčia Emily Jatis ir Sr. M. Jayne
Francis, SSC; sūnėnai Fred Pauksta su žmona Mary, Perry Pauksta
ir  Raymond Pauksta su šeimomis bei kiti giminės.

Velionė priklausė: BALFui, Šv. Teresės sąjungai; Don Varnas A.
L. Post 986, Lietuvos Vyčių C-112, Lietuvių Moterų sąjungai ir kit-
oms lietuvių organizacijoms.

A. a. Mary pašarvota penktadienį, liepos 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9
v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti
Derby Rd.), Lemont, IL.

Ir pašarvota bus šeštadienį, liepos 12 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val.
ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje.  Šv. Mišios bus
aukojamos 9:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota  Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių šeimų siūlo aukoti  BALFui.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Lietuvos Judrėnų vidurinės mo-
kyklos direktorė Irena Račkauskienė
linki geriausio pasisekimo čikagiečiams,
Dariaus ir Girėno transatlantinio skry-
džio 75-erių metų paminėjimo rengė-
jams. Paminėjimas bus liepos 13 d. Iš-
kilmės prie Dariaus ir Girėno paminklo,
Marquette Park prasidės 1:30 val. p.p.

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimas rengiamas liepos 13 d., sek-
madienį. Šv. Mišios bus aukojamos 12
val. p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Dalyvaus bažny-
čios choras. Po Mišių – eisena prie Da-
riaus ir Girėno paminklo. Gėlių padėji-
mas ir paminėjimo iškilmės prasidės
1:30 val. p.p.

�Liepos 13 d., 6 val. v. restorane
,,Two Rivers Bar & Grill”, 10997 S.
Archer Ave., Lemont, IL 60439, vyks
susitikimas su lietuvių, gyvenusių
Amerikoje, visuomeninės organizaci-
jos (LGAVO) „Sugrįžus” nariais. Dis-
kusijose dalyvaus LGAVO „Sugrįžus”
prezidentas dr. Daumantas Matulis
ir  LGAVO „Sugrįžus” viceprezidentė
bendradarbiavimo ir ryšių su visuo-
mene koordinatorė Giedrė Ieva Ši-
pailaitė.

��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV
LB Vidurio vakarų apygardos gegu-
žinė.

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”
naujiems mokslo metams. Priimame

vaikus nuo 3 metų amžiaus. Atves-
kite – nesigailėsite! Telefonas pasitei-
ravimui ir registracijai 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime PLB Lituanistikos kate-
dros Ilinojaus universitete Čikagoje
profesorė Violeta Kelertienė skaitys
paskaitą „Postkolonializmas literatū-
roje”. Prof. Kelertienė yra postkoloni-
jinių studijų lietuvių literatūroje pra-
dininkė, prieš dvejus metus paren-
gusi ir išleidusi knygą ,,Baltic Post-
colonialism”. 

�Šią vasarą, atsižvelgiant į tėve-
lių pageidavimus, krepšinio klubas
,,Lituanica” 7–18 metų vaikams siūlo
dienos stovyklas PLC, bei fizinio pa-
rengimo stovyklas prie Michigan
ežero. Stovyklų metu vaikai ne tik
žais krepšinį, vyks į baseiną, žiūrės
filmus, susitiks su įdomiais žmonė-
mis. Kiekvieną dieną vaikai turės fi-
zinio parengimo ir krepšinio pagrin-
dų tobulinimo treniruotes. Stovyklai
vadovaus Panevėžio ,,Techaso” vyr.
treneris Aurimas Matulevičius ir ,,Li-
tuanica” vyr. treneris Stepas Žilys.
PLC vyksiančių stovyklų datos:  lie-
pos 22–31 dienomis. (išskyrus šešta-
dienį, sekmadienį) ir rugpjūčio 12– 21
dienomis (išskyrus šeštadienį, sekma-
dienį). Kaina – 260 dol. Stovykla prie
Michigan ežero vyks: rugpjūčio 4–8
dienomis. Kaina – 240 dol. Išsamesnė
informacija: tel. 630-915-2967 (Auri-
mas Matulevičius); 630-235-0264
(Stepas Žilys).                                      

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Maloniai kviečiame į poetės Zitos Kirsnauskaitės 
bilingvistinio (lietuvių ir anglų) sakralinės poezijos rinkinio 

,,Ant angelo sparnų” pristatymą,
kuris įvyks 2008 m. rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val.p.p.

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
adresu: Lemont, IL, 14911 127th  Street.

Dalyvauja: Zita Kirsnauskaitė (autorė)
Cristina Piccardi (sopranas)
Vytautas Babušis (vertėjas ir redaktorius)
Robert Valente (kompiuterio asistentas)

Poeziją skaitys autorė lietuvių ir anglų kalbomis. 
Po renginio bus galima įsigyti poetės Zitos knygų ir solistės Cr. Piccardi

CD bei DVD su autografais.

,,Draugo” knygynėlyje net keletas
Nijolės Bogutaitės-Dėdinienės knygų,
skirtų mažiesiems muzikantams –
,,Pianino pamokos” (15 dol.), 10 ka-
nonų fortepijonui” (5 dol.), ,,Šaltinėlis”
(95 etiudai fortepijonui lietuviškų
dainų motyvais) (12 dol.), ,,Keturių
lietuvių liaudies dainų variacijos” (7
dol.) ir ,,12 lietuvių liaudies dainų for-
tepijonui” (7 dol.).

Daugiausia jauniesiems muzikan-
tams mokytis skirtų knygelių remiasi
liaudies daina. Autorė įsitikinusi, kad
pirmiesiems mokymosi fortepijonu
metams puikiai tinka liaudies dainos,
nes jos nesudėtingos ir labai melodin-
gos. Liaudies dainose atsiskleidžia tau-
tos charakterio bruožai. Jos apdainuoja
žmogaus buitį ir būtį. Tad, besimoky-
damas groti, jaunasis muzikantas
nejučia susipažins su lietuviškomis
tradicijomis, įgaus tautinės savimonės.

Knyga ,,Pianino pamokos” tai lyg
pradžiamokslis. Ši knyga taip pat grįsta
liaudies dainomis, tačiau kai kurie etiu-
dai leidinyje sukurti autorės. Jie pa-
žymėti raidėmis ,,n.b.d.”

Šį pradžiamokslį įsisavinus, autorė
siūlo pereiti prie ,,Šaltinėlio”. Autorės
teigimu tai paįvairintų ,,Pianino pa-
mokų” studijas ir sparčiai lavintų pirš-
tų techniką.

Knygas galima įsigyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsi-
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai-
na – 3 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo moke-
stis. Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel.: 773-585-
9500. 

Paruošė L. A.

Knygos jauniesiems muzikantams

Išrinkta nauja Šv. Kazimiero seselių vienuolijos, 2601 West Marquette
Road, Chicago, IL 60629, administracija 2008–2013 metų laikotarpiui. 

Nuotraukoje 1-oje eilėje iš kairės: seselė Marie Dubickas, seselė M.
Immacula Wendt, seselė Margaret Zalot. 2-oje eilėje: seselė Theresa Da-
bulis ir seselė Grace Ann Kakafut.

Seselių kazimieriečių kongregacija žinoma savo labdaringa veikla. Jų
priežiūroje yra Holy Cross ligoninė, katalikiška Maria gimnazija. Seserys
dalyvauja ir kituose labdaringuose projektuose.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New York 
ambasadorius Jonas Paslauskas, Amerikos Lietuvių

Bendruomenės New York apygarda ir dr. Paul Michael Kazas,
Vyčių Maspeth 110-os kuopos prezidentas 

nuoširdžiai kviečia į  iškilmingą  
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 

75-mečio minėjimą 
šeštadienį, 2008 m. liepos  19 dieną 12 val. p.p. 

Floyd Bennett Field Ryan Visitor Center, Brooklyn, 
New York 11234

Programoje:
Atidarymas (dr. Paul Michael Kazas, Vyčių Maspeth 110-os kuopos

prezidentas); vėliavių įnešimas (Anthony G. Pace, Coastal Patrol Kadetų
korpuso vadas); Amerikos ir Lietuvos himnai (Apsireiškimo bažnyčios
choras); invokacija (vysk. Paulius Baltakis, OFM); giesmė ,,Ave Maria” (so-
listė Teresa Mazzilli); paminklinės lentos atidarymas (ambasadorius Jonas
Paslauskas); sveikinimai (Kongreso narys Anthony D. Weiner, Barry Sulli-
van, Gateway National Recreation Area vyriausiasis vadas); dovanos (dr.
Giedrė Kumpikas ir dr. Paul Michael Kazas); uždarymas (Ramutė Žukaitė,
JAV LB New York apygardos pirmininkė); vėliavų išnešimas. 

Po renginio vaišinsimės kava.


