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•Skautybės kelias. ,,Neri-
jos” tuntui – rubino me-
tai. ,,Lituanicos” kelionė
į BWCAW (p. 2, 8)
•Lietuva imigrantams –
per skurdi (p. 3, 9)
•V. V. Landsbergio skiltis
(p. 3, 11)
•Keisti ir nenuspėjami
tie prancūzai (p. 4, 8)
•Ištikimi muzikai ir sau
(p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(29) (p. 9)
•,,Draugas” įkopė į
102–uosius metus (p. 10)

Atsisveikinta su dailininku, kolekcininku Kaziu Varneliu
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Viešai pasipriešinta dvigubos pilietybès îteisinimui
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JAV vyksta balsavimas kadencijos vidurio rinkimuose

Vilnius, lapkričio 2 d. (Delfi.lt/
BNS) – Grupė intelektualų išplatino
viešą pareiškimą, kuriuo pasisako
prieš platų dvigubos pilietybės įteisi-
nimą. Pareiškimo autorių teigimu,
,,dvigubos pilietybės masinis įteisini-
mas nepriimtinas dėl moralinių, poli-
tinių, teisinių ir socialinių priežas-
čių”.

Viešą pareiškimą pasirašo filoso-
fai Bronislovas Genzelis, Alvydas Jo-

kubaitis, Kęstutis Dubnikas, Arvydas
Juozaitis, Romualdas Ozolas, Vy-
tautas Radžvilas, poetas Marcelijus
Martinaitis, režisierius Faustas Latė-
nas, dailininkas Bronius Leonavičius,
kiti asmenys.

Seimas šią savaitę turėtų balsuo-
ti dėl dvigubos pilietybės galimybę iš-
plečiančio naujos redakcijos Piliety-
bės įstatymo projekto, kurio kritikai
jį sako esant antikonstituciniu.

Viešą pareiškimą dėl dvigubą pi-
lietybę įteisinančio projekto išplatinę
intelektualai tvirtina, jog dėl tokio
teisinio reguliavimo atsirastų dvi ne-
lygiaverčių Lietuvos piliečių kategori-
jos: asmenys, nuolatos vykdantys val-
stybės piliečio pareigas, ir asmenys,
faktiškai tik besinaudojantys valsty-
bės piliečio teisėmis.

Autoriai baiminasi, jog dvigubos
pilietybės įteisinimas stabdytų val-

stybės ekonominę ir socialinę raidą,
atsivertų plačios galimybės laisvai
manipuliuoti statistika.

Jų vertinimu, Lietuvos pilietybė
turi būti suteikiama kitos valstybės pi-
lietybę turintiems asmenims tik ypa-
tingais atvejais, tačiau turi būti garan-
tuota teisė susigrąžinti Lietuvos piliety-
bę visiems ją turėjusiems, jų vaikams ir
vaikaičiams su sąlyga, jeigu jie atsisako
kitos valstybės pilietybės.

Vilnius, lapkričio 2 d. (ELTA/
BNS) – Vėlinių dieną kultūros visuo-
menė atidavė paskutinę pagarbą žy-
miam lietuvių dailininkui, kolekci-
ninkui Kaziui Varneliui. Dailininkas
mirė spalio 29 dieną, eidamas 94-
uosius metus.

K. Varnelio namuose-muziejuje
Vilniaus senamiestyje pašarvoto Ve-
lionio atminimą antradienį popiet pa-
gerbė kultūros ministras Arūnas Ge-
lūnas.

K. Varnelis palaidotas trečiadienį
sostinės Antakalnio kapinėse.

Dailininkas gimė 1917 m. vasario
25 d. Alsėdžiuose (Plungės r.), žemai-
čio dievdirbio šeimoje. 1941 m. baigė
Kauno taikomosios ir dekoratyvinės
dailės institutą, žymaus lietuvių dai-
lininko modernisto Stasio Ušinsko
vadovaujamą dekoratyvinės tapybos
studiją.

Nuo pat jaunystės domėjosi liau-
dies menu, istorija ir kolekciona-
vimu. Valstybinio muziejaus vedėjo
Pauliaus Galaunės paskatintas liau-
dies meno dirbinius pradėjo rinkti
dar būdamas studentu.

Muziejininko patirties įgijo nuo

1941 iki 1943 m. vadovaudamas Baž-
nytinio meno muziejui Kaune.

Pasitraukęs iš Lietuvos dvejus
metus studijavo Vienoje (Austrija),
Vaizduojamojo meno akademijoje,
1949 m. persikėlė į JAV ir apsigyveno
Čikagoje. 1968 m. buvo pakviestas
dėstyti į Čikagos miesto koledžą,
1973 m. K. Varneliui suteiktas profe-
soriaus vardas.

Nuo 1967 m. dėstė Čikagos mie-
sto koledže, kur 1973 m. jam suteik-
tas profesoriaus vardas. Šis laikotar-
pis buvo ypač svarbus K. Varnelio kū-
ryboje: tuo metu susiformavo origi-
nalus jo tapybos stilius, vienijantis
konstruktyvizmo, minimalizmo ir op-
tinės dailės elementus.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, dailininkas grįžo į Lietuvą. Iš
savo sukauptų kolekcijų jis įkūrė ir
valstybei padovanojo muziejų.

K. Varnelis buvo Lietuvos daili-
ninkų sąjungos garbės narys, Dailės
akademijos garbės profesorius, jis ap-
dovanotas LDK Gedimino ordino Ri-
terio kryžiumi ir ordino ,,Už nuopel-
nus Lietuvai” Komandoro kryžiumi.A. a. Kazys Varnelis.

Kęstučio Vanago (ELTOS) nuotr.

Washington, lapkričio 2 d.
(AFP/BNS) – Keliose JAV valstijose
prasidėjo balsavimas svarbiuose ka-
dencijos vidurio rinkimuose, kuriuo-
se prezidento Barack Obama demo-
kratams gresia pralaimėjimas, nu-
lemtas rinkėjų pykčio dėl pašlijusios
ekonomikos.

Demokratai baiminasi netekti
kontrolės Atstovų rūmuose, taip pat
prarasti dalį įtakos Senate, tačiau ap-
žvalgininkai pranašauja, kad aukš-
tuosiuose Kongreso rūmuose jiems
pavyks išlaikyti nedidelę daugumą.
Toks jėgų pasiskirstymas Washington
sukurtų areną įnirtingoms politi-
nėms kovoms prieš 2012 metais vyk-
siančius prezidento rinkimus, ku-
riuose B. Obama tikisi būti perrink-
tas.

Po metus trukusios įtemptos rin-
kimų kampanijos, kurią temdė rinkė-
jų pyktis dėl pašlijusios ekonomikos,
balsavimas pirmiausia prasidėjo aš-
tuoniose rytinėse valstijose žvarbų
rytą 6 val. vietos laiku. Paskutiniai

savo balsus atidavė Alaska ir Hawaii
valstijų gyventojai.

Keliose svarbiose valstijose balsų
skaičiavimas gali užsitęsti kelias die-
nas, nors žinovai numato, jog gana
anksti liks mažai abejonių, kas laimė-

jo, o kas pralaimėjo.
Respublikonai, įaudrinti ultra-

konservatyvaus Arbatėlės judėjimo
tikisi, kad jų entuziazmas atneš per-
galę.

Nukelta į 7 psl.

Šiųmetinė rinkiminė kampanija davė pradžią Arbatėlės judėjimui.
Reuters nuotr.



GAILÈ VITIENÈ

2010 m. birželio 23–28 d. maža
grupė – 16 ,,Lituanicos” tunto skautų
– surengė lietuvių skautams tikrai
pionierišką kelionę – iš Čikagos prie-
miesčių keliavome 600 mylių į šiaurę,
į nepakartojamą JAV dalį – Minne-
sota valstijos Boundary Waters Canoe
Area (BWCA) dykumą. Ši vietovė,
kartu su gretimu Quetico Provincial
parku Kanadoje, yra žymiausia bei
puikiausia vietovė visame pasaulyje
plaukti kanoja. Tai yra 16,000 kv. my-
lių ežerų, salų bei žemyno rojus. Jo-
kia kita vieta neturi tokio nepaprasto
derinio, plačių bei įvairių kelių plauk-
ti kanoja. Tai – nepaliestos natūralios
ekosistemos ir žavingos istorijos!

„Tikroji” kelionė prasidėjo birže-
lio 24 d. ankstyvą rytą, kai mūsų
įrangos tiekėjas ,,Voyageur North
Outfitters” mus – žmones, įrangą ir
kanojas – nuvežė iki mūsų plaukimo
pradžios punkto. Vairuotojai atsisvei-
kino, o mes pakrovėme savo kanojas
ir įplaukėme į Pirmąjį ežerą (Lake
One) – tai pirmasis iš „Numerių
grandinės” ežerų. Visą žiemą ir pava-

sarį planavome, dėjomės daiktus,
ruošėmės ir pagaliau – atvykome!

Pasidalijome į dvi grupes – po aš-
tuonis žmonės ir tris kanojas kiek-
vienoje grupėje. Vieną grupę, pava-
dintą „Meškos”, sudarė šie skautai:
Zenius Liubinskas, Adomas Kelpša,
Mykolas Kelpša, Gytis Blinstrubas,
Gilius Blinstrubas (prityręs skautas)
ir Matas Maleiška; grupės vadovai –
Aldis Liubinskas ir Robertas Blinst-

rubas. Kitą grupę „Ereliai” sudarė:
skautai Paulius Vitas, Andrius Vitas,
Matas Stankus, Kęstutis Kelečius ir
Marius Mereckis, šios grupės vadovai
– Robertas ir Gailė Vitai ir Andrius
Stankus.

* * *
Perplaukėme Pirmąjį, Antrąjį,

Trečiąjį ir Ketvirtąjį ežerus. Keturias
dienas ir tris naktis lyg neliesta dyku-
ma plaukėme ežerais, pernešdami
kanojas takais taip, kaip tai darė se-
novės odzibviai (viena iš didžiausių
etninių indėnų grupių) su savo tošies
kanojomis ir Naujos Prancūzijos ke-
liautojai – voyageurs – XVII–XIX am-
žiais. Iš tikrųjų tai buvo net tik ke-
lionė, kurios metu perplaukėme eže-
rus, bet kelionė per amžius.

Buvome lyg atradėjai, ne visada
žinantys, kas mūsų laukia. Mūsų jė-
gos ir ištvermė dažnai buvo bando-
mos. Viską, ką turėjome, vežėmės sa-
vo kanojose, o kai priplaukėme per-
nešimo vietas – portages (raižyti ta-
kai tarp ežerų), turėjome pernešti ne
tik save, bet ir visą įranga, įskaitant
kanojas, iki kito ežero.

Nukelta į 8 psl.
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Redakcijos žodis

Kaip pastebi politikos apž-
valgininkai, šiandien visose
Jungtinėse Amerikos Valstijose
prasidėjęs balsavimas tikrai ne-
sutrauks tiek daug jaunimo, kaip
praėjusieji rinkimai į šalies pre-
zidentus, vykę 2008-aisiais. Da-
bartinis jaunų amerikiečių nu-
sivylimas politika ir gerokai kri-
tęs jų aktyvumas, atvirai sieja-
mas su Barack Obama sumažėju-
siu dėmesiu jiems, tikėjusiems,
jog po rinkimų į prezidentus jie
turės progą vaidinti didesnį
vaidmenį šalies politikos kūri-
me. Nes jų pusėje buvo neišsen-
kanti energija, lankstumas ir
noras keisti(s). Kaip rašo ,,The
New York Times”, dar taip nese-
niai studentų vadintas ,,the Mi-
chael Jordan” prezidentas Oba-
ma šiandien negali pasigirti jau-
nų žmonių dėmesiu ir parama.
Jau dabar spėjama, jog toks pa-
sikeitęs santykis su jaunaisiais
rinkėjais greičiausiai šiuose rin-
kimuose atneš Demokratų par-
tijai didelių nuostolių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Rubinas turi amžiną vidinę ugnį,
kuri simbolizuoja aistrumą, gyvy-
bingumą ir stiprybę. Kaip tai puikiai
apibūdina Nerijos tunto seses ir jų
veiklą! 2011 metais kovo 18-tą dieną
Nerijos tuntui sueis 40 metų.

Jūrų skautės savo veiklą Čikago-
je pradėjo 1954 metais, kai ,,Aušros
vartų” tunte įsisteigė „Žuvėdros”
valtis. 1957 metais jūrų skaučių skai-
čius „išbangavo” ir įsikūrė „Juod-
krantės” tuntas, kuris, nors ir neilgai
gyvavo, stipriai veikė. 1967 metais
vėl subangavo jūrų skaučių veikla ir
greit išaugo skautaujančių sesių skai-
čius. 1971 metų kovo 18 dieną Neri-
jos vietininkija tapo „Nerijos” tuntu,
jai vadovavo ps. Aldona Jovaraus-
kienė. Kitos tuntininkės buvo: a. a.
Irena Regienė, a. a. Jolanda Alek-
siūnienė, Aldona Veselkienė, Sofija
Kuntsmanienė, Rūta Kirkuvienė,
Vija Paulienė, Vilytė Lendraitienė,
Danutė Navickas, Aldona Weir, Lai-
ma Bacevičienė, Taiyda Chiapetta ir
dabartinė tuntininkė Laura Lapins-
kienė. Per tiek metų ,,Nerijos” tunte
,,perplaukė” daug nuostabių vadovių,
sesių bei tėvelių. Nuoširdžiai dėko-
jame visiems, kurie kaip nors yra
prisidėję prie mūsų veiklos. AČIŪ,
AČIŪ, AČIŪ!

,,Nerijos” tunto veikla yra turtin-
ga ir įvairi. Sesės eina bendrą LSS
seserijos nustatytą programą bei jū-
rinę programą. Šiuo metu ,,Nerijos”
tuntui priklauso maždaug 150 sesių.
Sueigos vyksta šeštadieniais po pa-
mokų Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont. Sesės taip pat dalyvauja įvai-
riose skautiškose veiklose: paskilti-
ninkų ir skiltininkų kursuose, Gin-
taro mokykloje, buriavimo stovyklose
ir kitose programose. Kai kurios

sesės dalyvavo Boy Scouts of America
,,Sea Base” buriavimo stovyklose ir
Philmont stovykloje.

,,Nerijos” tunto sesės stovyklauja
Rako stovykloje (Custer, MI) su kitais
Čikagos tunto skautais. Mūsų kuklūs
pastatai išgyvenę 40 metų jau šlubuo-
ja. Sesės surengė įvairių vajų ir
kruopščiai taupė pinigus naujai sto-
vyklos pastatų statybai. Taupome,
taupome, bet vis kyla statybos kai-
nos. Džiaugiamės gavusios ,,maišelį”
pinigų iš Lietuvių Fondo ir iš a. a. Ja-
nulo palikimo, bet mums vis dar
trūksta pinigų.

Atrodo, kad visoms organizaci-
joms trūksta pinigų ir sunku surinkti
lėšas. Priėjom prie taško, kai reikia jų
prašyti viešai. ,,Nerijos” tuntas statys
naują tualetų namuką Rako stovyklo-

,,NERIJOS” TUNTUI –
RUBINO METAI je. Planai paruošti, pakviestas už

statybą atsakingas, greitai prasidės
darbai, bet atsirado netikėtų išlaidų
ir neturime užtenkamai pinigų už-
baigti projektą. Prašome buvusių jū-
rų skaučių, jų tėvelių ir visuomenės
prisidėti prie mūsų vajaus. Norintys
paaukoti ,,Nerijos” tualetų statybai
apsilankykite internete adresu www.
nerija.org. Ten rasite bendrus staty-
bos planus ir nuotraukas, yra galimy-
bė paaukoti per ,,Pay Pal”.

Arba galima atsiųsti auką pa-
prastu paštu:

(čekį rašyti: LSA)
Taiyda Chiapetta
11046 Forest Woods Drive
Wilow Springs, IL 60480

Dėkojame iš anksto ir Gero vėjo –
Nerijos tunto sesės

Skautas Kęstutis Kelečius pjauna
šaką laužui.

Nerijos tunto pastovyklės naujojo tualeto planai.
Taiydos Chiapettos nuotraukos

Nerijos tunto pastovyklės senojo
tualeto nugriuvimas.

,,Lituanicos” kelionė į Boundary Waters
Canoe Area Wilderness
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Vėlinių žvakelės
(apie išėjusius: Igną, Nijolę, Henriką ir Jurgą)

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
Sogyal Rinpoche ,,Tibetiečių gyvenimo ir mirties knygoje” teigiama,

kad mirusiojo sąmonė, kai ją iškviečia maldos galia, sugeba skaityti mūsų
mintis ir tiksliai jausti, ką galvojame ar medituojame. Toje pačioje knygo-
je randama ir kita viltinga žinia, kad mirus žmogui ir gyviesiems nespėjus
padėkoti ar pasidžiaugti jo darbais, tai galima padaryti ir vėliau –
mintimis, maldomis.

II
Yra toks pasakymas: ,,Apie mirusiuosius arba gerai, arba nieko…”

Matyt, iš tiesų būna atvejų, kai, kokiam nors žmogui palikus šią ašarų
pakalnę, jo artimieji ar draugai stengiasi užmiršti nuoskaudas bei kiau-
lystes, kurias gyvas būdamas krėtė mirusysis.

Igno Repšio atveju yra kitaip – tiesiog nėra ką negero užmiršti. Tik
gaila, kad tų gerųjų Igno savybių nepavyko jam gyvam esant tinkamai
įvertinti, padėkoti.

Dar studijuodamas Ignas pradėjo dirbti mūsų studijoje ,,A Propos”.
Pradžioje antruoju, o netrukus ir pirmuoju operatoriumi. 1998 metais fil-
mavome filmą ,,Apie Apreiškimus” Keturnaujienoje, Šakių rajone, kur
Aneliukei 1969 metais apsireiškė Jėzus Kristus ir Dievo Motina.

Igno niekur nereikėjo varu varyti – jei paprašydavai nufilmuoti vieną
nedidelį epizodą, jis nufilmuodavo keturis. Spengiantį viduržiemį lėkdavo
į Keturnaujieną viena plonyte odine striuke apsirengęs ir pernakt filmuo-
davo maldininkų eisenas keliais aplink bažnyčią. O skrisdamas su Jurgiu
Kairiu, Ignas atsidarė langą ir pamėlusiais pirštais filmavo Aneliukės
sodybą iš lėktuvo. Vėliau, Kairiui pamačius, kad šitas ,,geležinis” operato-
rius gali nemažai ištverti, Ignas filmavo ir sudėtingus akrobatinius
lakūnų grupės pasirodymus, sėdėdamas besivartaliojančiame Kairio lėk-
tuve. Vėliau Ignas susuko pirmą savarankišką filmą apie (dabar jau irgi
žuvusį) lakūną Vytautą Lapėną. Sumontavo šį filmą Domantas Vildžiūnas
– jau po Igno laidotuvių.

Baimės jausmas Ignui buvo nepažįstamas. Kai prasidėjo karas
Bosnijoje, Ignas prisispyręs prašė, kad padėčiau jam per Krašto apsaugos
ministeriją išvykti karo operatoriumi į Bosniją – tuo metu kaip tik ruošėsi
ten vykti ir lietuvių taikos palaikymo kuopa. Kažkodėl nesiryžau padėti
jam išvykti į Bosniją, baiminausi, kad jam kas neatsitiktų. Žinojau, kad fil-
muoti jis lįs į pačią peklą. Paradoksalu, bet savo lemtį jis susirado ir čia,
Lietuvoje.

III
Jei poetei Nijolei Miliauskaitei reikėtų surasti tinkamiausią epitetą,

apibūdinantį jos esmę, tai geriausiai tiktų – sesuo. Galbūt tokios sielos ir
įsikūnija žemėje tam, kad prisiimtų kentėjimus už kitus arba išgelbėtų,
išgrynintų kokio nors žmogaus gyvenimą. Manau, kad Nijolės gyvenimas,
kūryba ir liga yra akivaizdūs tokios sielos buvimo ženklai. Užtektų pri-
siminti vien jos meilę Vytautui Bložei, kuris lyg juokais ją vadino Barbute,
tarsi užsimindamas apie kažkurioje gretimoje erdvėje egzistavusią Bar-
boros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilę.

Mūsų pažintis buvo keista, trapi – atostogaudavome su šeima Drus-
kininkuose, Kompozitorių poilsio namuose. Susitikinėdavome su Blože ir
Miliauskaite, kalbėdavome apie kūrybą – Bložė tuo metu buvo griežtas ir
geranoriškas kūrybos vertintojas ir Mokytojas. Tokiu liko ir iki šiol.

Pradėjęs studijuoti Gruzijoje kino režisūrą ir turėdamas užduotį su-
kurti pirmą dokumentinį filmuką, išsyk pasirinkau Bložę. Taip buvo su-
kurti pirmieji du dokumentiniai filmukai – ,,Tėvas” ir ,,Koncertas”.
Filmuojant ryškiai įsiminė Nijolės motiniška globa Vytautui – be jos leidi-
mo nebuvo galima varginti Vytauto pernelyg ilgai, nes poetas tuomet
sunkiai ropštėsi iš sunkios ligos. Bet Nijolė padarė viską, kas buvo prašo-
ma, net per didžiulę smėlio audrą Nidos kopose nukeliavome iki Grabšto
Rago – į „kitą pasaulį” paklausyti Bložės eilėraščio apie vyną, kurį dary-
davo jo tėvas ir užkasdavo į didelius butelius sode... Nijolė tame filmuke
irgi skaito vieną savo eilėraštį.

Paskui Nijolė tapo mūsų dukros Elenos krikšto mama. Taip ir ben-
draudavome – kiekvieną vasarą susitikdami, rinkdami erškėtuoges už
Gerdašių, šaltalankius, grybaudami. Ir kalbėdami, kalbėdami.

Vėliau Nijolė susirgo. Pradėjome dar daugiau bendrauti – telefonu,
susitikdami... Daug kalbėjome apie ligą – ji nebijojo mirties, tik stengėsi
suprasti – už ką. Daug šnekėjome ir apie jos girdimus ano pasaulio šla-
mėjimus – apie aną realybę Nijolė kalbėjo ramiai, be baimės ar patoso.

Laidotuvės buvo neliūdnos – jautėme, kad jos siela yra toli toli, laisva
ir laiminga, sugrįžusi pas Viešpatį. O žiūrėdamas į Rašytojų sąjungoje
pašarvotą skaidrų sunykusį Nijolės kūnelį, prisiminiau kažkur girdėtą
teiginį, kad šventų žmonių kūnai negenda, neskleidžia jokio blogo kvapo,
o tik sudžiūva ir tiek. Juk ji niekur nedingo, ji yra čia ir dabar. Ir liks.

IV
Sunku apibūdinti Henriką Šablevičių – jis tarsi neapčiuopiamas. Daž-

nai žmonės įsimena savo aštresnėmis savybėmis, kategoriškumais ar ko-
kiais nelabai gražiais darbais. Nukelta į 11 psl.

Europos Sąjungoje verda diskusi-
ja dėl imigrantų. Senstantys ir per
mažai vaikų gimdantys europiečiai
supranta, kad nuo demografinių
problemų gali tekti gelbėtis imig-
rantų rankomis, tačiau tuo pačiu
skleidžiasi kultūrų kovos baubas ir
imamasi griežtinti įsileidimo į šalis
taisykles. Lietuvoje taikoma imi-
gracijos politika – viena griežčiausių,
tačiau, pasak migracijos specialistų,
liberalios šalys jau perima kai kurias
mūsų taikomas taisykles.

Kita vertus, skaičiai byloja, kad
Lietuva imigrantams nėra patraukli
– atvykėlių srautai nėra dideli, o dau-
guma prieglobstį ir nuolatinį leidimą
gyventi gavusių žmonių toliau emig-
ruoja į turtingesnes ES šalis.

Tai rodo Migracijos departamen-
to direktoriaus pavaduotojo Dainiaus
Paukštės pateikti skaičiai – nuo 1997-
ųjų iš apie 5 tūkst. prieglobsčio prašy-
tojų nuolatinį leidimą gyventi Lietu-
voje gavo tik 139 asmenys. Tačiau
šaknis įleidusius galima suskaičiuoti
ant pirštų, visi kiti susikrovė lagami-
nus ir išvyko į kitas ES valstybes. Iš
viso Lietuvoje su laikinu ar nuolati-
niu leidimu gyvena daugiau nei 30
tūkst. imigrantų. Daugumą jų į mūsų
šalį ilgesniam ar trumpesniam laikui
atviliojo santuoka, mokslai arba dar-
bas. Daugiausiai tai yra žmonės iš
buvusio sovietinio bloko šalių – Ru-
sijos, Baltarusijos ir kt.

Tačiau migracijos specialistai
perspėja, kad jei Lietuva nesustabdys
savo piliečių emigracijos, kuri yra
didžiausia tarp ES šalių, imigracija,
kuri irgi yra menka, taps būtinybe.
Statistikos departamento duome-
nimis, vien per penkis šių metų mė-
nesius savo išvykimą deklaravo 27
tūkst. žmonių, arba 3,3 karto dau-
giau negu per tą patį praėjusių metų
laikotarpį. Tuo tarpu imigravo 1,7
tūkst. žmonių, arba 766 žmonėmis
mažiau negu per tą patį praėjusių
metų laikotarpį. „Lietuva iškrenta iš
bendro konteksto, nes imigracija
vyksta tokiame emigracijos fone, ko-
kio neturi jokia ES šalis. Todėl Lie-
tuva turi du kartus daugiau prob-
lemų,” – įsitikinęs D. Paukštė.

Baimė egzistuoja, bet neišveja

D. Paukštė sako, kad nuo bėdų iš
savo gimtų šalių sprukę žmonės
Lietuvoje neužsilieka dėl ekonominių
priežasčių ir dėl tvyrančio nepakan-
tumo. Pasak jo, imigracija Lietuvoje
buvo ilgai vengta tema. Viena vertus,
žvelgiant į atvykėlių skaičius atrodo,
kad ji nėra labai aktuali, kita vertus,
paskaičius skaitytojų komentarus
internete apie trečiųjų šalių piliečius,
anot D. Paukštės, „ausys kaista, gėda
net skaityti”. Jis pastebi, kad visuo-

menė dažnai reaguoja perdėtai –
pamiršta, kad pusė milijono Lietuvos
piliečių yra emigravę. „Keikdami
užsieniečius [jie] tai pamiršta, nors
lietuviai irgi yra imigrantai kitose
šalyse”, – sakė jis.

Tuo tarpu islamą tyrinėjantis po-
litologas Egdūnas Račius įsitikinęs,
kad baimės įtaka šiuo metu yra per-
vertinama: „Kodėl nepasilieka? Atsa-
kymas vienintelis – mūsų valstybės
skurdumas. Visiškai nesvarbu, kad
mes priklausome ES. Vis tiek esame
trečiojo pasaulio šalis – tik besivys-
tanti. Normalu, kad pabėgėlis, kurio
pusbrolis Vokietijoje ar Švedijoje par-
davinėdamas kebabus uždirba 6–7
kartus daugiau, nenori likti Lietu-
voje, kurioje dar ir šalta. Tai tikrai

lemia tik ekonomika, o ne verslo ap-
linka ar teisinė diskriminacija, visuo-
menės nepakantumas. Dėl tų pačių
ekonominių argumentų yra emigravę
ir bent dešimtadalis lietuvių.”

Pasak jo, mūsų visuomenė su
dideliu kiekiu kitos rasės ar kultūros
žmonių dar nesusidūrė, ji nėra išban-
dyta, tad visos kalbos apie pakan-
tumą ar nepakantumą yra spekuliaci-
ja. (...)

Griežtina reikalavimus
dėl saugumo

Pastaruoju metu diskusija apie
imigracijos politiką itin suaktyvėjo.
Vokietijos, kurioje vien turkų skai-
čius siekia netoli dviejų milijonų,
kanclerė Angela Merkel buvo pra-
bilusi, kad daugiakultūriniai planai
neprigijo.

Islamą tyrinėjantis politologas E.
Račius pastebi, kad ES, deja, neturi
bendros imigracijos politikos ir apie
ją tik pradedama kalbėti, o keturis
dešimtmečius buvo blaškomasi tarp
dviejų spektrų – britiškojo ir pran-
cūziškojo. Britiškojo šūkis – gyvenk
tarp mūsų, bet būk savimi, o pran-
cūziškasis yra daug griežtesnis, rei-
kalaujantis visiško įsiliejimo – tapk
mumis.

„Bent jau prancūziškasis, kaip
matome, pakankamai nesėkmingas ir
diegiamas desperatiškomis, brutalio-
mis priemonėmis. Tas suvešėjęs lai-
cizmas tai parodo. Visur kitur inte-
gracija matuojama daugiau per sau-
gumą. Iš tiesų nelabai kam įdomu,
kuo tiki žmonės, ką jie valgo ir kaip
rengiasi. Kultūrinių tradicijų skir-
tumų yra įvairių – bavarai ir pankai
labai skiriasi ir tai nieko netrikdo.

(...)
Migracijos departamento direk-

toriaus pavaduotojas D. Paukštė
sako, kad Lietuvos imigracijos politi-
ka buvo vertinama kaip itin griežta,
tačiau dalis ES valstybių jau perima
mūsų praktiką. Nukelta į 9 psl.

LIETUVA IMIGRANTAMS –
PER SKURDI

Švedijos Gioteborgo uni-
versiteto lektorius Göran
Larsson.

Dainius Paukštė.

K. Čachovskio nuotrauka

Egdūnas Račius.

A. Solomino nuotraukos
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ALEKSAS VITKUS

Nors Prancūzijoje jau kelios sa-
vaitės vyksta protestai, streikai ir net
smurtinis bei turtą niokojantis pasi-
priešinimas gatvėse, krašto preziden-
tas Nicolas Sarkozy to nenusigando
ir su pasitenkinimu priėmė žinią, kad
spalio 22 d. Senatas 177:153 balsų
santykiu priėmė įstatymą, pagal kurį
minimalus amžius eiti į pensiją bus
pakeltas nuo 60 iki 62 metų. Šis įsta-
tymas įsigalios po to, kai netrukus jį
svarstys ir, kaip yra laukiama, jį pri-
ims abu Parlamento rūmai.

Darbo reikalų ministras Eric
Woerth džiaugėsi balsavimo rezul-
tatais, sakydamas, „Tai yra iškilmin-
gas atsakingumo ir politinės drąsos
momentas. Juk garbia tauta neišlik-
sime vien istorinės senosios galybės
prisiminimais.”

Sarkozy pensijos planas

Sarkozy, norėdamas kaip nors
išgelbėti prasiskolinusį pensijų fondą
nuo visiško sužlugimo, planuoja pa-
mažu pakelti ir pilnai pensijai gauti
amžių nuo 65 iki 67 metų. Nors tai
finansinė būtinybė, Prancūzijos dir-
bantieji ir ypač kairiųjų profsąjungų
vadovai ruošiasi ilgam ir nuostolin-
gam streikui. Nepriklausomų unijų
federacijos vadovas Alain Olive vis
dėlto rezignuojančiai tarė: „Sarkozy
paskelbė mums šį pensijos reformos
karą, vyriausybė jį legaliai ir laimės,
tačiau mes, sugebėję į gatves išvesti
3,5 mln. demonstruojančių žmonių,
būsime jį laimėję mūsų bylos teisėtu-
mo pagrindu.”

Prancūzams trūksta realybės po-
jūčio. Juk visi žinome, kad visame
pasaulyje vidutinė žmogaus amžiaus
trukmė nenumaldomai auga, ir į tą
faktą reikia realiai žiūrėti. Ne tik
prancūzams – juk ir mūsų Lietuvoje
panašūs įstatymai vis kažkaip už-
stringa. Bet čia kalbėsiu tik apie
prancūzus, nes šiuo metu arši kova
vyksta ne Lietuvoje, bet Prancūzijoje.
Ta proga noriu apie prancūzus papos-
tringauti, rizikuodamas, kad kas nors
gal ir apkaltins mane esant franko-
fobu.

Iš Prancūzijos istorijos

Ne, niekada nejutau jokios ne-
apykantos prancūzų tautai. Au con-
traire, prisimenu, kai mokykloje su
įdomumu skaitydavau senąją Pran-
cūzijos istoriją, apie Napoleoną, apie

tai, kaip Pirmojo pasaulinio karo
metu prancūzai taip didvyriškai ap-
gynė Paryžių, ir kaip prancūzų kalba
tada tapo vos ne tarptautine diploma-
tijos susikalbėjimo priemone. Deja,
mano nuomonė apie prancūzus dras-
tiškai pasikeitė, kai, prasidėjus Ant-
rajam pasauliniam karui, tik po ke-
lias savaites nuo vokiečių antpuolio
trukusio gynimosi jie atidavė Pary-
žių, o po kiek laiko be kovos ir visą
kraštą.

Dar to karo metu žymusis pran-
cūzų gen. Charles de Gaulle anglo-
saksams (anglams ir amerikiečiams)
statė daug nepamatuotų reikalavimų
ir nuolat prieštaravo jų planams. Ne
geriau, mano nuomone, prancūzai
elgėsi ir po karo. Vienoje konferenci-
joje de Gaulle, pasipiktinęs, kad buvo
kalbama vien angliškai, paklausė:
„Kodėl ir ne prancūziškai” Europie-
čiai išmoksta kitų kalbų, kodėl ne
amerikiečiai?” Vienas JAV admirolas
atsakė: „Jau vien todėl, kad anglai,
kanadiečiai, australai ir amerikiečiai
pasirūpino, kad šiandien nereikia
mums visiems kalbėti vokiškai.”

1966 m. NATO gynybos planavi-
mo komitete Prancūzija neteko vie-
tos ir balso, kai jau Prancūzijos prezi-
dentu tapęs de Gaulle pasiūlė Euro-
pą „sueuropinti”, ją „išlaisvinant”
nuo JAV ir sovietų įtakos. Tuomet jis
pareikalavo, kad visi Amerikos kariai
tuojau pat paliktų Prancūzijos žemę.
Į tai JAV valstybės sekretorius Dean
Rusk atsakė: „Ir tie, kurie čia palai-
doti?” Taip de Gaulle išvedė ir savo
dalinius iš NATO struktūros, tai vos
neprivedė prie beveik visiško Pran-
cūzijos pasitraukimo iš NATO. Jos

Keisti ir nenuspėjami tie prancūzai
būstinė tada buvo perkelta iš Pary-
žiaus į Belgijos Briuselį.

Kai de Gaulle 1995 m. buvo vėl
išrinktas Prancūzijos prezidentu, jo
vienas iš pirmųjų pasaulį sukrėtusių
nutarimų buvo atnaujinti bran-
duolinius bandymus pietiniame Ra-
miajame vandenyne. Vyko triukšmin-
gi protestai užsienyje, tada labai nu-
krito prancūziškų vynų paklausa,
taip, kaip vėliau Amerikoje krito pa-
klausa įvairiems prancūziškiems sū-
riams.

O kas vyksta XXI amžiuje?

Kai 2003 m. pradžioje prez.
George W. Bush pasisakė už žygį
prieš Iraką, iškilo klausimas, kaip
reikėtų ginti NATO narę Turkiją, jei
Irakas grasintų savo, nors ir musul-
monų religiją išpažįstančiai kaimynei
Turkijai? Bush pasisakė už Turkijos
gy nimą, ir tokiam planui kas vėl
pasipriešino? Prancūzija.

2003 m. sausio mėnesį Prancū-
zija ir JAV, nors abi ir sutiko, kad
Iraką reikia nuginkluoti, nerado ben-
dros kalbos, kaip tai padaryti. Kant-
rybės netekęs Amerikos prezidentas
tai norėjo atlikti karu, tuo tarpu
Chirac bandė išvengti karo, nenau-
doti jokių ginklų. Kai vasario 10 d.
susirinkę Prancūzijos, Vokietijos ir
Rusijos atstovai tarėsi, kaip nugink-
luoti Iraką be karo, tuometinis Pran-
cūzijos prezidentas Chirac iškilmin-
gai pareiškė, kad tokie debatai bus
vedami atkreipiant tinkamą dėmesį į
mūsų reiškiamą pagarbą ir tradicinę
draugystę su Jungtinėmis Amerikos
Valstijomis. Tačiau to pažado Chirac
nesilaikė.

Toks Chirac nusistatymas ame-
rikiečių spaudoje sukėlė didelę audrą.
Pasirodė straipsniai, kuriuose pran-
cūzai buvo vadinami bailiais, nedė-
kingomis, sūrius mėgstančiomis bež-
džionėmis ir panašiai. Kaip JAV
spaudoje buvo paminėta 1938 metų
Muencheno „pasidavimo” dvasia, su-
pyko ir prancūzai. Tūkstančiai pran-
cūzų savo laiškuose į redakcijas kalti-
no Bush pavirtus pasauliniu diktato-
riumi ir ragino savo prezidentą Chi-
rac nepasiduoti. Vienas rašytojas
atvirai šitaip paklojo: „Amerika nori
kariauti prieš Iraką, kad galėtų ap-
sirūpinti jai taip reikalinga alyva ir
kad padėtų Izraelio žydams pribaigti
Palestinos arabus.” Prancūzai ypač
negalėjo „suvirškinti” nekantraus
prez. Bush lemtingo pasakymo „The
game is over.”

Tiesą sakant, ir Amerika, ir
Prancūzija sutiko, kad Irakas turėjo

būti nuginkluotas, bet jos abi nesu-
tarė, kaip tai padaryti. Prancūzija
bijojo karo, jos atstovams tvirtinant,
kad karas reikštų daug nekaltų gy-
ventojų aukų, kad būtų destabilizuo-
tas visas Artimųjų Rytų regionas ir
kad tai atneštų dar daugiau teroris-
tinių išpuolių, baisesnių už 2001 m.
įvykdytą 6/11 antpuolį. Žinoma, taip
sakydami prancūzai šalia savo altru-
izmo neužmiršo ir paprasto pragma-
tizmo. Juk po 20 metų prieš Iraką
JAV vykdyto embargo, blokados ir
bombardavimų, Irakui atnaujinti
daug ko trūko. O su Iraku tuomet
prekiavo apie 60 Prancūzijos ben-
drovių, kaip antai automobilių ga-
mintojai „Peugeot” ir „Renault”, ir
stambiosios „Alcatel” bei „Schnei-
der” bendrovės. Jos nenorėjo tos pre-
kybos prarasti ir ateityje.

Nepaisant, o gal ir dėka to ginčo
su Bush, Chirac tarp prancūzų išpo-
puliarėjo kaip niekada anksčiau.
Prancūzus maloniai kuteno faktas,

kad jų prezidentas nepasidavė prezi-
dentui Bush, kuris arabus kaltinda-
mas terorizmu žinojo, jog procentua-
liai niekur Europoje nebuvo tiek
daug musulmonų kaip Prancūzijoje.

Kad ir kaip būtų buvę, tada san-
tykiai tarp Prancūzijos ir JAV taip
įsitempė, panašiai, kaip tai įvyko
1966 m., kai tuometinis Prancūzijos
prezidentas gen. Charles de Gaulle,
reikalaudamas, kad JAV kariniai
daliniai pasitrauktų iš Prancūzijos
žemės, Prancūziją praktiškai atskyrė
nuo karinės NATO bendrystės. Euro-
pos Sąjunga tada neturėjo savo aiš-
kios nuomonės. Gal todėl ir Amerikos
gynybos sekretorius Donald Rums-
field apsakė, kad „yra dvi Europos:
senoji, atstovaujama Prancūzijos ir
Vokietijos, ir naujoji, kuri remia
Amerikos politiką. Naujajai Europai
priklauso daug Vakarų Europos ir
beveik visos Rytų Europos valsty-
bės.”

Akibrokštas naujoms
ES narėms

Labai nediplomatiškai pasielgė
Chirac, kai Briuselyje JAV politiką
remiančias Lenkiją, Čekiją ir Veng-
riją, jau patvirtintas dėl priėmimo į
ES, pavadino „prastai išauklėtomis...
ir praleidusiomis progą laiku užsi-
čiaupti”! Dėl Rumunijos ir Bulga-
rijos, kurių narystė ES dar nebuvo
patvirtinta, Chirac kandžiai pridūrė:
„Jei jos norėjo sumažinti savo gali-
mybę būti priimtos į Europą, tai ne-
galėjo pasirinkti geresnio kelio.”

Nukelta į 8 psl.

Prancūzijos prezidento N. Sarkozy
populiarumas dar niekada nebuvo
toks mažas. EPA-ELTA nuotr.

Generolas de Gaulle kalba per BBS karo metu.

Jacques Chirac (d.) su George W. Bush per G8 viršūnių susitikimą, 2001 metai
liepos 21 d.
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Lapkričio 6 d. Millenium parke
įsikūrusiame ,,Harris Theater” kon-
certuos žymaus smuikininko Gidon
Kremer vadovaujamas kamerinis
Baltijos šalių jaunų muzikantų or-
kestras ,,Kremerata Baltica”. Tai jų
pirmasis pasirodymas ,,Harris” teat-
re, nors Čikagoje jie jau lankėsi ne
kartą.

1997 metais suburto orkestro na-
riai netrukus tapo energingais Bal-
tijos šalių kultūros ambasadoriais –
mat, kaip pats vadovas, taip ir jo
įsteigtas orkestras pasižymi itin
plačiu repertuaru. Ir ne tik klasikinio
– ypatingas jų nuopelnas yra garsinti
šiuolaikinių kompozitorių kūrinius,
tarp jų ir esto Arvo Part, gruzino
Giya Kančeli, lietuvės Ramintos
Šerkšnytės ir kitų. Kaip tikri amba-
sadoriai, muzikantai nepailsta važi-
nėti po pasaulį, per metus surengda-
mi net keletą išvykų ir vidutiniškai
atlikdami apie 60 koncertų. Jų kelias
driekiasi į visus žemynus.

Štai ir šias rudenines gastroles
,,Kremerata Baltica” pradėjo Euro-
poje – Rygoje, Taline, Vilniuje, Mins-
ke, taip pat Austrijos, Šveicarijos,
Vokietijos, Italijos, Švedijos miestuo-
se. Po to persikėlė šiapus Atlanto.
Pirmieji koncertai JAV įvyko vaka-
rinėse Washington, DC ir California
valstijose, vėliau Colorado bei Kana-
doje – Montreal ir Toronto miestuose.
Iš Čikagos muzikantai vyks į rytinę
JAV pakrantę – North Carolina (lap-
kričio 8 d. koncertuos Chapel Hill
,,Memorial Auditorium”, lapkričio 9
d. – Winston-Salem ,,Wait Chapel”),
New York (lapkričio 11 d. – ,,Alice
Tully Hall”) bei Boston (lapkričio 12
d. – ,,Jordan Hall”). Paskutinis ,,Kre-
meratos” koncertas šiais metais bus
surengtas Kalėdų išvakarėse Rusijos
mieste Sankt-Peterburge.

,,Provokuojančioje”, kaip skel-
biama programoje, kurią ,,Kremerata
Baltica” atlieka šios kelionės metu –
B. Bartok ,,Divertismentas”, R. Schu-
mann ,,Koncertas violončelei”, op.
129 (prancūzų kompozitoriaus Rene
Koering smuiko versija), taip pat
kūriniai arba jų ištraukos iš naujau-
sio orkestro albumo ,,De Profundis”.
Rugsėjo mėnesį vokiečių leidyklos
,,,Nonesuch” (ta pati studija išleido
,,Kremeratos” albumą ,,After Mo-
zart”, 2002 pelniusį apdovanojimą
,,Grammy”) išleistas kompaktinis
albumas pavadinimą ,,pasiskolino” iš
lietuvių kompozitorės R. Šerkšnytės,
kurios 1998 m. kūrinys yra vienas iš
dvylikos įrašytų šiame albume – šalia
tokių kompozitorių kaip Sibelius ir
Shubert, Piazzolla ir Part, Šostakovič
ir Schnittke… Lotyniškai ,,De pro-
fundis” reiškia ,,Iš gylybių” – būtent
taip prasideda viena iš biblinių
psalmių: ,,Iš gylybių šaukiuos į tave,
Viešpatie…”. Tai teminis albumas,
kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į
tuos, kas nesitaiksto su neteisybe – ar
tai būtų Rusijoje kalintis Michail
Chodorkovski, ar kiti nenutildomi
balsai kur nors Kinijoje ar Amerikoje.
Reikia tikėtis, kad Maestro dėmesys
jaunai lietuvių kūrėjai R. Šerkšnytei
taps panašiu atsispyrimu kaip estui
Part – kai 1984 metais Kremer kartu
su legendiniu pianistu Keith Jarrett į
albumą įrašė kompozitoriaus ,,Ta-
bula Rasa”.

Nuo 1980-ųjų gyvenantis Vokie-
tijoje, Kremer gimė Rygoje. Smuiką į
rankas paėmė būdamas ketverių –
pirmieji mokytojai buvo jo tėvas ir
senelis. Maskvos konservatorijoje
studijavo David Oistrach klasėje. Dar
jaunystėje laimėjo svarbius tarptau-
tinius smuikininkų konkursus. Per
savo karjerą įrašė daugiau nei šimtą
albumų, parašė keturias knygas,
kuriose išdėstyta jo meninė filosofija.
,,Kremerata Baltica” – muzikanto do-
vana sau 50-čio proga – dabar, be jo-
kios abejonės, yra vienas geriausių,
įdomiausių ir unikaliausių kamerinių
orkestrų pasaulyje. Tą patvirtins ir
altistė Ūla Žebriūnaitė, kolektyvo
,,veteranė”, grojanti ,,Kremerata Bal-
tica” nuo pat pirmos dienos. Su Ūla
turėjome progos trumpai pasišnekėti
telefonu po orkestro koncerto Berke-
ley, California, prieš keletą dienų. Tie-
sa, pačios Ūlos statusas orkestre pas-
taruoju metu yra pasikeitęs – prieš
porą mėnesių ji laimėjo konkursą Ita-
lijoje ir dabar yra Turine įsikūrusio
Nacionalinio simfoninio radijo ir tele-
vizijos orkestro altų grupės koncert-
meisterė. Kadangi prie ,,Kremeratos”
Ūla vis dar prisirišusi, sako, kad ban-
dys abu orkestrus suderinti – ,,Kre-
merata Baltica” koncertuose daly-
vaus kaip svečias arba bent gros tose
programose, kur ji turi solo partijas.

– Ūla, kiek kartų ,,Kremerata
Baltica” jau koncertavo Jung-
tinėse Valstijose? Bent jau Čika-
goje tikrai bus ne pirmas ir ne
antras jūsų pasirodymas?

– Man atrodo, ,,Kremerata” kon-
certuoja Amerikoje penktą ar šeštą
kartą. Per trylika mūsų egzistavimo
metų esame buvę Amerikoje tikrai ne
vieną kartą.

– Ar finansinė krizė atsi-
liepia jūsų kelionėms, įrašams ir
apskritai jūsų buvimui?

IŠTIKIMI MUZIKAI IR SAU
,,Kremerata Baltica” koncertai Amerikoje – nuo vandenyno iki vandenyno

– Kaip nekeista, mūsų orkestras
net ir per finansinę krizę išgyveno.
Žinoma, mes negalime pasigirti gera
finansine padėtimi, bet koncertų
nesumažėjo ir netgi įrašėme naują
kompaktinę plokštelę. Šios kelionės
vienas tikslų yra būtent pristatyti
mūsų naują albumą ,,De Profundis”,
kiekviename koncerte mes atliekame
dalį jame įrašytų kūrinių.

– Kiekviename koncerte – vis
kitus?

– Mūsų meno vadovas Gidon
Kremer yra žinomas pasaulyje kaip
nenuorama, sumanymų meistras, tai
visą laiką keičiame kūrinių sąrašą.
Ta mūsų kelionė dėl to tampa truputį
eksperimentinė, bet įdomi, ir net
mums patiems nenusibosta. Iš viso
yra vienuolika koncertų Amerikoje,
jų visų turtinga programa, ir visos jos
skiriasi viena nuo kitos.

– Kokia jūsų naujojo albumo
pagrindinė mintis? Suprantu,
kad jis nėra visiškai tradicinis?

– Jis yra skirtas Michail Cho-
dorkovski. Gidon Kremer nėra aršus
politikas ar protestuotojas, bet jis
visą laiką suranda pagrindinę mintį
savo kūriniams. Ir būtent ši kompak-
tinė plokštelė atspindi mūsų vadovo
nuostatą Rusijos politikos atžvilgiu.

– Kaip pasikeitė orkestro
sudėtis per tuos trylika metų?

– Per tuos metus daug atkrito
muzikantų, kurie pasirinko kitą kelią
ar kitą gyvenimo būdą – vieni norėjo
toliau studijuoti, kiti mažiau keliauti.
Mūsų orkestras yra vienas iš labiau-
siai keliaujančių orkestrų pasaulyje.

Dėl to reikia daug ko atsisakyti
gyvenime – kad prisitaikytum prie
viešbučių, ir lėktuvų, ir oro uostų.
Liko tie, kurie tikrai ištikimi šiam
orkestrui.

– Ar muzikantų – lietuvių,
latvių, estų – skaičius orkestre
išliko panašus?

– Iš principo taip. Estų – kaip
visada mažiausiai, o lietuvių – dau-
giausiai. Taip pat orkestre turime
muzikantą iš Ukrainos, grojantį mu-
šamaisiais, ir altistą iš Sibiro.

– O kaip sekasi išlaikyti tą
jauną kremeriečių amžiaus vi-
durkį – koks jis iš tikrųjų yra
šiais laikais?

– Mes čia patys šiek tiek iš savęs
pasijuokiame – kad nebesame tokie
jauni, kaip buvome. Iš pradžių visi
buvome studentai, jauni, nepatyrę
muzikantai, kuriuos Gidon Kremer
surinko iš visų kampų. Mes nebu-
vome matę pasaulio, tik girdėję apie
garsiąsias sales. Dabar suaugome ir
amžiaus vidurkis mūsų nėra jau toks
jaunas. Bet dėl prieš 4–5 metus nau-
jai atėjusių žmonių – tikrai jaunų –
20–22 metų, – mes kol kas dar galime
atrodyti jaunai. Turime tą jaunat-
viškumo bruožą, bet nesivadiname
jaunimo orkestru – tiesiog ,,Kreme-
rata Baltica”. Aš viena iš nedaugelio,
kuri dar neturi šeimos – mano drau-
gai po 2–3 vaikus augina. Mes, žino-
ma, esam labai pasikeitę – ir fiziškai,
ir emociškai, bet visą įgytą patirtį ga-
lime parodyti koncertuose. ,,Kre-
merata Baltica” tikrai yra vienas iš
puikiausių ir unikaliausių orkestrų
pasaulyje.

,,Kremerata Baltica” koncertas Čikagoje vyks lapkričio 6 d.
7:30 val. v. ,,Harris Theater” (205 E. Randolph Drive).

Daugiau informacijos tel. (312) 334-7777 arba internete: www.
harristheaterchicago.org

Kamerinis Baltijos šalių jaunų muzikantų orkestras ,,Kremerata Baltica”.
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Vokietijos užsienio reikalų ministras Guido Westerwelle susitikimo su prezi-
dente Dalia Grybauskaite metu. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Liškiava, spalio 30 d. (lvk.lt) –
Spalio 26–28 dienomis Liškiavoje vyko
Lietuvos vyskupų konferencijos plena-
rinis posėdis. Jame dalyvavo kardino-
las A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tam-
kevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boru-
ta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulai-
tis, R. Norvila, J. Ivanauskas, J. Tunai-
tis, J. Žemaitis. Posėdyje taip pat daly-
vavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai
arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Posėdžio metu ganytojai aptarė
šiandieninę bažnyčiose sudaromų san-
tuokų padėtį. Vyskupai priminė, kad
norintiems bažnyčioje švęsti santuokos
sakramentą privalu kreiptis į vieno iš
sužadėtinių parapijos kleboną ne ma-
žiau kaip prieš tris mėnesius iki numa-
tomos santuokos datos. Norintys švęsti
santuoką ne parapijos bažnyčioje priva-
lo gauti vietos parapijos klebono leidi-
mą tuoktis už parapijos ribų. Sužadė-
tiniai turi išklausyti pasirengimo kur-
sus, kurie vyksta vyskupijų šeimos cen-
truose, parapijose, dekanatų centruose.

Taip pat dalintasi mintimis apie
Vyskupų konferencijos ir Teisingumo
ministerijos rengiamą naują tvarką,
kaip apie bažnyčioje sudarytą santuoką
bus pranešama civilinės metrikacijos
įstaigai.

Telšių vyskupas J. Boruta visus su-
sirinkusius supažindino su gairėmis,
kuriomis remiantis bus rengiama 2013
metais švenčiamo Žemaičių krikšto ir

Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 me-
tų Jubiliejaus programa. Ypatingas dė-
mesys bus skiriamas įgyvendinti Po-
piežiaus Benedikto XVI numatytus
naujosios evangelizacijos principus,
taip pat rengiamasi pabrėžti parapinę
katechezę, ypač vaikų ir suaugusių ren-
gimą Krikšto sakramentui.

Posėdyje dalyvavęs LVK delegatas
užsienio lietuvių sielovadai prel. E.
Putrimas supažindino vyskupus su
šiandieninėmis užsienio sielovados ak-
tualijomis. Didelį rūpestį kelia Europo-
je esančių lietuvių emigrantų sielova-
da. Užsienio lietuvių sielovadoje dir-
bantys kunigai nepajėgia aptarnauti vi-
sų tikinčiųjų. Svarstyta, kaip būtų ga-
lima suaktyvinti Bažnyčios misiją tarp
užsienyje gyvenančių lietuvių. Aptarta
galimybė suburti užsienio lietuvių sie-
lovados koordinatorius, kurie nuolat
vyktų iš Lietuvos darbuotis lietuvių
pastoracijoje. Visi užsienyje esantys ti-
kintieji yra kviečiami aktyviai įsitrauk-
ti į vietines parapijų bendruomenes,
kas sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose,
išlaikyti gyvą ir aktyvų ryšį su Katalikų
Bažnyčia.

Posėdžio metu buvo patvirtintas
Bažnytinės Teisės Kodekso vertimas į
lietuvių kalbą. Darbo grupei pavesta
atsižvelgti į pateiktas pastabas ir pasiū-
lymus bei parengti Bažnytinės Teisės
Kodekso leidimą lietuvių kalba.

Îvyko Lietuvos vyskupû
konferencijos plenarinis posèdis

Paskirta parama technologijû ir
inžinerinès krypties studijoms

Vilnius, lapkričio 2 d. (ELTA) –
Šešios kolegijos gaus 21 mln. litų iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
ir Lietuvos biudžeto, už kuriuos galės
iš pagrindų atnaujinti technologijų ir
inžinerinės krypties studijų bazę,
įrengti šiuolaikiškus praktinio moky-
mo centrus.

Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius pasirašė įsa-
kymą, kuriuo parama iš Europos Są-
jungos struktūrinių fondų ir Lietuvos
biudžeto skiriama Panevėžio, Žemai-
tijos, Kauno technikos, Šiaurės Lie-
tuvos, Klaipėdos valstybinės ir Aly-
taus kolegijų pateiktiems projektams.

Panevėžio, Kauno technikos ir
Šiaurės Lietuvos kolegijose įsikurs
praktinio mokymo centrai, Žemaiti-
jos ir Klaipėdos valstybinė kolegijos
atnaujins turimą studijų infrastruk-
tūrą, o Alytuje įsikurs regioninis te-
chnologijų centras.

Viena iš rėmimo atrankos pirme-
nybių buvo praktinio mokymo centro
įkūrimas. Vertinant projektus taip
pat atsižvelgta, ar atnaujinta studijų
programa galės naudotis daugiau nei
vienos studijų krypties studentai,
taip pat besimokantys kitose regiono
kolegijose ar profesinėse mokyklose.

Lietuvoje lankèsi Vokietijos
užsienio reikalû ministras

Vilnius, lapkričio 2 d. (ELTA) –
Lapkričio 2 d. Lietuvoje lankėsi Vo-
kietijos užsienio reikalų ministras
Guido Westerwelle, kuris susitiko su
Lietuvos Respublikos prezidente Da-
lia Grybauskaite ir užsienio reikalų
ministru Audroniumi Ažubaliu.

Su Vokietijos Vyriausybės at-
stovu Lietuvos vadovė aptarė dvišalį
Lietuvos ir Vokietijos bendradarbia-
vimą, ES energetikos politiką ir re-
giono energetinės nepriklausomybės
klausimus, Europos Sąjungos išorės
politiką bei ES santykius su Rusija ir
Baltarusija.

Pasak šalies vadovės, puikus dvi-
šalio Lietuvos ir Vokietijos bendra-
darbiavimo rezultatas yra padidėję
per Lietuvą į Afganistaną pervežamų
Vokietijos ir kitų šalių krovinių
srautai, kurie atneša papildomų
pajamų Lietuvos biudžetui ir verslo
bendrovėms.

Susitikime taip pat aptartas
Lietuvos pasirengimas pirmininkavi-
mui Europos bendradarbiavimo ir
saugumo organizacijai (ESBO) kitais
metais. Baltarusijoje ketinantį apsi-

lankyti Vokietijos užsienio reikalų
ministrą prezidentė D. Grybauskaitė
supažindino su savo apsilankymo
Minske rezultatais.

Užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio susitikime su Vokie-
tijos užsienio reikalų ministru Lietu-
vos diplomatijos vadovas išreiškė sie-
kį tęsti glaudų Lietuvos ir Vokietijos
bendradarbiavimą.

A. Ažubalis padėkojo už Vokie-
tijos kanclerės A. Merkel ne kartą iš-
reikštą paramą Lietuvos energeti-
niams ir infrastruktūriniams projek-
tams, pirmiausia Visagino atominės
elektrinės statybai, taip pat paragino
Vokietijos įmones investuoti Lietuvo-
je, teigiama Užsienio reikalų ministe-
rijos pranešime.

A. Ažubalis taip pat užsiminė,
kad Lietuva nuosekliai rėmė ir remia
vizų režimo Kaliningrado srities gy-
ventojams palengvinimą, tačiau, anot
jo, šis klausimas turi būti pirmiausia
aptartas ir suderintas su visomis ES
valstybėmis narėmis, o tik po to deri-
namas su trečiosiomis šalimis.

Vilnius, lapkričio 2 d. (BNS) –
Vilniaus savivaldybės ir policijos pa-
reigūnai sako skelbiantys karą sosti-
nėje sienas tepliojantiems graffiti pie-
šėjams.

,,Vilniuje susibūrė kritinė masė,
norinčių pakeisti esamą padėtį. Yra
ne tik gražu ar negražu, kažkokie es-
tetiniai aspektai, yra ir tiesioginiai
nuostoliai miestui”, – antradienį kal-
bėjo Vilniaus mero pavaduotojas Gin-
tautas Babravičius.

Anot pareigūnų, sostinei yra da-
roma ne tik didžiulė finansinė žala
dėl piešinių šalinimo, tačiau ir ken-
kiama miesto įvaizdžiui, turizmo
plėtrai. Kasmet savivaldybė yra pri-
versta skirti apie 0,5 mln. litų nele-
galių graffiti valymui, daugiau nei
105 tūkst. litų žala yra padaryta Vil-
niaus tiltams, viadukams, požemi-
nėms perėjoms.

,,Aš noriu pabrėžti vieną labai
svarbų dalyką, kurį žmonės pamir-
šta. Dažnai sakoma, kad jūs su vai-
kais kariausite (...) Tai ne vaikai, tai
20-ies ir vyresni suaugę bernai”, –
tvirtino miesto tarybos narys, socia-

liniame tinkle ,,Facebook” sukurtos
grupės ,,Pagauk Solomoną” sumany-
tojas Algis Ramanauskas-Greitai.

Pasak Vilniaus Rotušės ceremon-
meisterio, direktoriaus pavaduotojo
Sauliaus Pilinkaus, pagal tai, kad me-
džiagos piešti graffiti yra pakanka-
mai brangios, piešėjai arba jų tėvai
yra pasiturintys.

Savivaldybės administracijos Ci-
vilinės saugos ir viešosios tvarkos de-
partamento direktorius Rimantas
Ramanauskas kalbėjo, kad šiuo metu
Vilniuje yra skirtos septynios vietos,
kuriose galima legaliai piešti graffiti.

Policijai nuo šių metų sausio iki
birželio pabaigos pavyko pagauti 18
nelegalių piešėjų. Policijos pareigū-
nams, pagavusiems minėtuosius as-
menis, buvo skirtos 500 litų premijos.

Pasak pareigūnų, nelegalių gra-
ffiti piešėjams gresia administracinė
atsakomybė – įspėjimas arba bauda
iki 2,000 litų. Įspėjimu arba bauda iki
400 litų gali būti baudžiami ir vaikus
neprižiūrintys tėvai. Numatyta admi-
nistracinė atsakomybė ir už nedidelį
chuliganizmą.

Sostinèje žadama ,,kariauti”
su graffiti piešèjais

Vilnius, 2010 m. lapkričio 2 d. (ELTA) – Spalio 30-osios vakarą Vilniuje
pirmą kartą koncertavo vienas garsiausių pasaulyje – New York filharmonijos
orkestras (New York Philharmonic Orchestra). Vos tilpęs Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro didžiojoje scenoje, prieš koncerto pradžią Alan Gilbert
diriguojamas orkestras stovėdamas atliko Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Val-
stijų himnus. Koncerte skambėjo Richard Strauss, Paul Hindemith, Carl Maria
von Weber, Johannes Brahms muzika.

LNOBT-Eltos nuotr.
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ATĖNAI
Antradienį prie Šveicarijos am-

basados Graikijos sostinėje Atėnuose
nugriaudėjo nedidelis sprogimas. Su-
žeistųjų nėra. Tuo pačiu metu įtar-
tiną siuntinį pareigūnai aptiko ir prie
Bulgarijos ambasados. Pirmadienį
pašto kompanijai priklausančiame
pastate sprogo Meksikos ambasadai
Atėnuose skirtas siuntinys. Per įvykį
lengvų sužalojimų patyrė siuntų
skyriaus darbuotoja. Dar du siuntiniai
su sprogmenimis buvo skirti Belgijos
ir Nyderlandų ambasadoms. Dėl
įvykio buvo sulaikyti du vyrai – vie-
nam jų 22 metai, o kitam 24 metai.

KIJEVAS
Sekmadienį įvykę vietos rinki-

mai Ukrainoje išplėtė Viktor Janu-
kovyč, kuris teismo sprendimu spalio
pradžioje gavo visą prezidento val-
džios galią, partijos įtaką regionams.
Rinkėjų aktyvumas rinkimuose buvo
50 proc., ir kol kas apie jų rezultatus
galima spręsti tik iš rinkėjų, išėjusių
iš balsavimo apylinkių, apklausų.
CRK numato paskelbti pirminius
rezultatus iki savaitės pabaigos. Ki-
jeve mero ir miesto tarybos rinkimai
nebuvo rengiami, nes 2008 metais
buvo surengti pirmalaikiai savivaldy-
bės rinkimai.

PEKINAS
Pirmadienį Kinijoje prasidėjo

gyventojų surašymas, pirmas per
pastaruosius 10 metų. Duomenis
apie šalies gyventojus rinks daugiau
kaip 6 milijonai surašinėtojų. Surašy-
mas truks 10 dienų. Apytikriais ver-
tinimais, šiuo metu Kinijoje gyvena
daugiau kaip 1.3 milijardo žmonių.
Valdžia tikisi, kad surašymas taip pat
padės sužinoti, kiek šalyje yra dar-
bininkų migrantų. Kai kuriais duo-
menimis, jų gali būti apie 200 mili-
jonų. Be to, surašymas leis gauti išsa-
mesnės informacijos apie vaikų skai-
čių. Dėl priemonių gyventojų skai-
čiaus augimui riboti daugeliui šeimų
neleidžiama turėti daugiau kaip vie-
ną vaiką, todėl piliečiai dažnai tiesiog
neregistruoja savo atžalų.

DŽAKARTA
Aktyviausias Indonezijos ugni-

kalnis antradienį pirmą kartą pri-
vertė tarptautines oro bendroves at-
šaukti skrydžius į aplinkinius oro
uostus, kai įkaitusi lava pripildė
kraterį, o pelenų debesys užtemdė
dangų. Mokslininkai perspėjo, kad
šis lėtai besivystantis, tačiau jau ne-
mažai žmonių gyvybių nusinešęs Me-
rapio ugnikalnio išsiveržimas gali
tęstis dar kelias savaites. Per pasta-
rąjį Merapio suaktyvėjimas žmonės
nenukentėjo, tačiau Indonezija tebe-
sistengia panaikinti žemės drebėjimo
sukelto cunamio, kuris užgriuvo ato-
kias vakarines salas, padarinius. Šios
dvi skirtingose šalies dalyse beveik
vienu metu įvykusios stichinės nelai-
mės iš viso nusinešė beveik 470 gyvy-
bių ir tapo sunkiu išbandymu Indo-
nezijos gelbėjimo tarnyboms.

NEW YORK
Vienas iš 33 išgelbėtų Čilės kal-

nakasių Edison Pena priėmė kvieti-
mą dalyvauti ateinantį sekmadienį
vyksiančiame New York maratone.
33-ejų metų kalnakasys ir būdamas
po žeme stengėsi palaikyti fizinę for-
mą. Jis pusės mylios ilgio tuneliuose
kasdien nubėgdavo nuo trijų iki šešių
mylių. Tai sužinoję New York mara-
tono organizatoriai pakvietė E. Pena
į JAV. New York maratone dalyvaus
apie 40,000. žmonių. Nugalėtojams
atiteks po 130,000 JAV dolerių ir po
automobilį. Vienoje iš Čilės šachtų
užstrigę kalnakasiai, tarp jų ir E.
Pena, atkirsti nuo pasaulio praleido
69 dienas.

HAVANA
Kubos valdžia rengiasi į laisvę

paleisti tris politinius kalinius, kurie
išvyks į Ispaniją. Kubos bažnyčios
atstovai pirmadienį pranešė, kad jau
artimiausiu metu politiniai kaliniai
kartu su šeimomis išvyks į Ispaniją.
Vienas iš paleistųjų, Adrian Alvarez
Arenciba, buvo kalinamas nuo 1985
metų dėl kaltinimų šnipinėjimu ir
nusikalstama veikla, žalinga Kubos
nacionaliniam saugumui. Kitas disi-
dentas, minimas kaip Ramon Fidel
Basulto Garcia, buvo kalintas nuo
1994 metų už pagrobimą. Trečiasis
asmuo, paleidžiamas į laisvę, – Tor-
res Gonzalez. Jis nepriskiriamas prie
politinių kalinių.

Latvijos prezidentas pavedè
sudaryti naujâ vyriausybê

Tokijas, lapkričio 2 d. (AFP-
BNS) – Japonija antradienį pranešė
atšauksianti savo ambasadorių iš Ru-
sijos, atsakydama į šios šalies prezi-
dento Dmitrij Medvedev apsilankymą
Kurilų salose, dėl kurių Tokijas ir
Maskva jau seniai nesutaria.

,,Nusprendžiau laikinai atšaukti
ambasadorių prie Rusijos Masaharu
Kono”, – Japonijos užsienio reikalų
ministras Seiji Maehara sakė žurna-
listams.

Jis pridūrė norintis gauti iš
ambasadoriaus daugiau informacijos
po pirmadienį įvykusio D. Medvedev
apsilankymo vienoje ginčijamoje
Kurilų saloje, kurį Tokijas pavadino
keliančiu didelį apgailestavimą.

Pirmadienį Japonijos URM iš-
kvietė Rusijos ambasadorių ir įteikė
jam protesto notą.

Į šiaurę nuo Japonijos Hokaido
salos esančias Kurilų salas Maskva
valdo nuo Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos, kai jas užėmė Sovietų Są-
jungos pajėgos. Tačiau Tokijas tvirti-
na, kad keturios toliausiai į pietus
nutolusios salos yra Japonijos teri-
torija.

Ši nesantaika tapo dar vienu rū-
pesčiu N. Kano, kurio vyriausybė jau
kelias savaites įsivėlusi į didžiausią
per kelerius pastaruosius metus dip-
lomatinį ginčą su Kinija dėl ginčija-
mų salų Rytų Kinijos jūroje.

JAV

EUROPA

AZIJA

Ryga, lapkričio 2 d. (BNS) –
Latvijos prezidentas Valdis Zatlers
pavedė dabartiniam premjerui Val-
džiui Dombrovskiui sudaryti naują
vyriausybę, kuri toliau įgyvendins
griežtas biudžeto taupymo priemo-
nes, kad būtų vykdomos susitarimo
dėl tarptautinės finansinės pagalbos
sąlygos.

V. Dombrovskio centro dešinės
susivienijimas ,,Vienybė”, kuris spa-
lio 2 dieną vykusiuose rinkimuose į
100 vietų Seimą iškovojo 30 manda-
tų, vadovaus šaliai koalicijoje su Ža-
liųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS).

,,Mano kandidatas, kurį siūlau į
vyriausybės vadovo postą, yra Valdis
Dombrovskis”, – sakė prezidentas
per pirmąjį naujai išrinkto parlamen-
to posėdį.

Drauge valstybės vadovas pabrė-
žė, kad rinkėjų pasitikėjimas duotas

kaip paskola, kurią reikės grąžinti
įtemptai ir sunkiai dirbant.

Pirmoji naujosios vyriausybės
užduotis bus parengti ateinančių
metų biudžeto planus, kuriuose išlai-
dos turės būti apkarpytos net 400
mln. latų, kad būtų įgyvendintas tik-
slas biudžeto deficitą sumažinti iki 6
proc. bendrojo vidaus produkto nuo
šįmet numatytų 8,5 proc. BVP.

Latvija, kuri norėtų 2014-aisiais
įsivesti eurą, pažadėjo siekti, kad
2012 metais jos biudžeto deficitas
neviršytų 3 proc. BVP.

V. Dombrovskis penkerius metus
(nuo 2004 metų liepos) buvo Europos
Parlamento deputatas. V. Dombrovs-
kis taip pat buvo buvusio ekonomikos
ministro Krišjanio Karinio patarėjas
ir Šiaurės šalių investicijų banko
kontrolės komiteto narys.

JAV vyksta balsavimas kadencijos
vidurio rinkimuose

Atkelta iš 1 psl. Tuo tarpu
demokratai siekia patirti kiek įma-
noma mažiau nuostolių ir paneigti
jiems nepalankius apklausų rezulta-
tus, skatindami dalyvauti balsavime
kiek įmanoma daugiau savo šali-
ninkų.

Pirmadienį paskutinį kartą į
rinkėjus kreipęsis B. Obama perspė-
jo, kad šis balsavimas ,,padarys
poveikį ateinantiems dešimtme-
čiams” ir ragino ūpo netekusius ame-
rikiečius nenusigręžti nuo jau dvejus
metus prezidento vykdomos per-
mainų programos.

B. Obama pridūrė, kad valdžią
atgavę respublikonai gali grįžti prie
tos pačios politikos, su kuria jis sieja
2008 metais įvykusį ekonomikos lūžį,
nulėmusį, jog beveik kas dešimtas
amerikietis iki šiol neturi darbo, o
dar daugiau visiškai prarado viltį įsi-
darbinti.

,,Svarbiausia štai kas: mes da-
rome pažangą, judame teisinga kryp-
timi, – šalies vadovas sakė radijui
WDAS-FM. – Jeigu kita pusė bus la-
biau entuziastinga, mums gali kilti
problemų, vedant šią šalį į priekį.”

KARIBAI

Japonija ketina atšaukti savo
ambasadoriû iš Rusijos

Valdis Zatlers naują vyriausybę pavedė sudaryti Valdžiui Dombrovskiui.
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SKAUTYBÈS KELIAS

Ann Keraminas, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Mindaugas L. Griauzdė, gyvenantis Riverside, IL, pratęsdamas
„Draugo” prenumeratą paaukojo dienraščio leidybai paremti 50 dol. auką.
Širdingai ačiū už Jūsų paramą.

Atkelta iš 2 psl.
Atidžiai išstudijavome savo že-

mėlapius, atsargiai derindami kiek-
vieną išlanką, pažymėtą popieriuje,
su kiekvienu pastebėtu žemės kon-
tūru. Buvo svarbu tiksliai pakreipti
kanoją prieš priešinį vėją, kad nebū-
tume atmesti atbulai ar priversti
plaukti zigzagu, taip padvigubinant
savo irklavimo pastangas.

Buvome pionieriai, o gamta –
mūsų namai. Neturėjome nei elek-
tros, nei vandentiekio, nei modernių
tualetų. Pirmąją naktį pastatėme sa-
vo palapines ir įkūrėme savo bazines
stovyklavietės. Kiekvieną dieną rin-
kome malkas, sėmėme bei filtravome
vandenį. Maistą ruošėme virš dujinės
viryklės ar stovyklinio laužo. Susti-
prinome savo ryšį su gamta, su savo
svarbiausiomis būtinybėmis ir vienas
su kitu.

* * *
Bendru sutarimu mūsų mėgs-

tamiausios pramogos buvo žvejojimas
ir natūralaus pasaulio stebėjimas.
Niekas neprilygsta didelės žuvies su-
gavimui. Žvejojome, skutome, išda-
rinėjome, įdarėme, valgėme mažažio-
čius upėtakinius ešerius, lydekas,
walleye (laikoma Minnesota valstijos
žuvimi). Nors skaniai valgėme (atsi-
vežėme lietuviškos duonos, medžiok-
linės, lašinių, kiaušinių, sūrio, aviži-
nių dribsnių, reikmenų blynams
kepti ir daug kitų dalykų), tikrai nėra
nieko gardesnio negu šviežia iškepta
žuvis!

Ir kaip gali žmogus nejausti gi-
lios pagarbos natūralaus pasaulio
grožiui? Keliavome vietove, kur ledy-
nai suformavo landšaftą, išskobė ir
perkėlė akmenis, ištirpę dideli van-
dens kiekiai suformavo ežerus, upes,
upelius. BWCA dykuma yra virš
uolienos, kuri yra viena iš seniausių
Žemėje, kai kurios akmenų rūšys
siekia apie tris bilijonus metų senu-
mo. Tūkstančiai augmenijos rūšių
mus sveikino nuo kiekvieno kranto –
sakingoji bei veimutinė pušis (red
and white pine), bankso pušis (jack
pine), balzaminis kenis (balsam fir),
amerikietiškas maumedis (tama-
rack), juodoji bei baltoji eglė (black
and white spruce), puškiparisis (whi-
te cedar), smulkiadantė tuopa (quak-
ing aspen), klevas, orchidėja, vandens
lelija, sąmanos, krūmokšniai, pelkinė
puriena (marsh marigold), grenlandi-
nis gailis (Labrador tea) ir kt. Tylu-
mą ritmiškai drumstė bangų pliuš-
kenimas ant akmeningų krantų,
mūsų ,,Kevlar” kanojų irklų teškeni-
mas ir ledinių narų (common loons),
baltagerklių žvirblių (white-throated
sparrows), varnų, nendrinukių (war-
blers), kirų (gulls) bei kėkštų (jays)
įvairus čiulbesys, vėjo šnabždesys
aukštose pušyse. Šviežias oras su pu-
šų bei puskiparisių kvapu gali atgai-
vinti net ir labiausiai nuvargintą ke-
liautoją. Tai tikrai rojus visiems po-
jūčiams!

* * *
Kitos ryškios akimirkos mūsų

BWCA dykumos kelionėje:
– Regėjome įvairius laukinius

gyvūnus: erelius, skraidančius virš
mūsų galvų, tiek ežeruose, kai plau-
kėme kanoja, tiek stovyklavietėje
(erelių šeima gyveno visai šalia mūsų
vienos stovyklavietės); ledinius narus
ir jų jauniklius, sėdinčius ant moti-
nos kupros; sakalus; kranklius;
ūdras; vėžlius.

– Irklavome ežerais laikydamiesi
tylos.

– Tyrėme pelkę ir matėme bebrų
užtvankas.

– Keliavome pėsčiomis seno miš-
ko Powwow keleliu.

– Atsipalaidavome ant stovykla-
vietės kranto, pasinėrėme į vandens
bei peizažo pajutimą.

– Gėrėjomės stovyklos laužais
nakties metu.

– Pamatėme pilnaties šviesos –
lyg žibinto – prasilaužimą ant ežero
pro apsiniaukusį dangų.

– Atradome seno miško kirtėjų
trobelės griuvėsius.

– Sekėme pasakas palapinėse
naktį.

Pabuvojome tikrai unikaliame
pasaulio kampelyje, kuriame žmogus
tiesiog negali nesijausti arčiau Dievo
ir vienas kito.

Grįžome patenkinti, žinodami,
kad pamatėme laukinį, natūralų pa-
saulį. Nekantriai laukiame kitos pro-
gos vėl skautiškai ir drąsiai sutikti ir
jausti gamtą, kaip nuotykių ieškoto-
jai ir pionieriai!

Šią nuostabią skautišką kelionę-
parėmė Lietuvių Fondas. Dėkojame
už jo paramą.

,,Lituanicos” kelionė į Boundary
Waters Canoe Area Wilderness

Skautas Andrius Vitas kepa lašinius.

Broliai Robertas Vitas ir Andrius
Stankus – šios nuostabios kelionės
vadovai.

Gailės Vitienės nuotr.

Atkelta iš 4 psl.
Ar tai ne akiplėšiškumas iš

Prancūzijos pusės, kad naujos ES
narės, įskaitant ir Lietuvą, neturėtų
reikšti savo nuomonės, bet turėtų
sekti Prancūzija? Ar prancūzai už-
miršo, kad ir jų pačių žodžio laisvę
jau daugiau kaip 50 metų išsaugojo
Amerika? Nors ir Amerikoje nemažai
žmonių abejojo Bush politikos tei-
singumu ir karo prieš Iraką reika-
lingumu, amerikiečiams nelabai pa-
tiko Chirac bandymas pamėgdžioti
Napoleoną, visiškai neatsižvelgiant į
JAV oficialią politiką. Spaudoje teko
matyti nemažai Chirac laikysena
pasipiktinusių skaitytojų laiškų. Vie-
ni siūlė Amerikoje tokius populia-
rius „French Fries” vadinti „Freedom
fries”. Kiti, prisiminę Pirmąjį pa-
saulinį karą, kai tuometinis antivo-
kiškas sentimentas iš „sauerkraut”
to karo metu virto „liberty cabbage”,
galvojo „French toast” keisti į ką
nors tinkamesnio. Prancūzų versli-
ninkai pradėjo bijoti, kad jei tie staiga
kilę antiprancūziški jausmai nenu-
slūgs, kas atsitiks su prancūziškais
sūriais, vynais, šampanu ir net „Per-
rier” vandeniu? Ar Amerikoje kas
nors nešios prancūziškas beretes ir
gardžiuosis prancūziškais pyragai-
čiais?

Nerado gerų žodžių Prancūzijai
nei senatorius John McCain, tuo
metu palyginęs Prancūziją su perse-
nusia buvusia gražuole: „Ji man pri-
mena gal kokių 1940 metų artistę,
kuri vis dar nori pasimėgauti dėl savo
buvusio grožio.” Jis dar perspėjo
Prancūziją, kad „ji negali būti tokia
garbia tauta, nes tokia tauta turi tu-
rėti didį tikslą, o Prancūzija to netu-
rinti.”

Tuomet JAV Atstovų rūmų atsto-
vas Dennis Hastert nuėjo dar toliau,
paskelbęs, jog bandysiąs pasiūlyti
įstatymą, kad ant prancūziškų vyno
butelių būtų uždedamos perspėjimo
etiketės: „Šis produktas gali turėti
karvės kraujo.” Mat paprastai rau-
dono vyno gamyboje, siekiant paša-
linti chemikalą taniną, naudojamas
kraujas, o 1998 m. Europoje siau-
čiant pasiutusių karvių ligai tai buvo
uždrausta.

Atsirado ir naujų prancūzus pa-

šiepiančių pajuokų. „Kiek reikia
prancūzų kareivių apginti Pary-
žiui?”, – skambėjo vienas klausimas,
o atsakymas buvo toks: „Niekas dar
nežino, nes jau daug metų kaip Pa-
ryžius nebuvo apgintas.”

Kai garsi „Chicago Tribune”
skiltininkė Molly Ivins, dabar jau
mirusi, parašė, kad Antrojo pasau-
linio karo metu Prancūziją gindami
nuo vokiečių žuvo 100,000 prancūzų
karių, skaitytojui Todd Ernst tai
nepadarė įspūdžio. „Ginti savo kraštą
nuo priešų yra normalu ir garbinga, –
sakė jis, – bet dar garbingiau yra
padėti priešo užpultai tautai. O tai
Amerika XX amžiuje darė jau daug
kartų.” Toliau jis klausė: „Kiek
prancūzų žuvo begindami nuo vokie-
čių agresijos Čekoslovakiją ar Len-
kiją?”

„Kaip gali prancūzai užmiršti” –
šaukė viena „The New York Post”
antraštė, kai ten pat kažkas prisi-
minė 1944–1945 m. Prancūzijoje žu-
vusių amerikiečių karių kapines Nor-
mandijoje. Netrukus radau ir vieno,
atrodo, prancūzo skaitytojo paaiški-
nimą: „Aš dar mokykloje žinojau, kad
Prancūzija ir Anglija paskelbė karą
Vokietijai jau 1939 metų rugsėjį, tuo
tarpu kai Amerika dar vis laikėsi at-
skirtumo politikos ir įžengė į karą net
dvejais metais vėliau, kai japonai su-
bombardavo Pearl Harbor.” Toliau jis
dar kandžiai priminė: „Juk Lafayet-
te atvyko į Ameriką ne vykdyti Liud-
viko XVI politikos, bet padėti jos ne-
priklausomybės kovose prieš Ang-
liją.”

Pabaigai – anekdotas

Pabaigai mano kažkur girdėtas
anekdotas. Senas, 90 metų amžiaus
amerikietis, atskridęs į Paryžių, čiu-
pinėjasi apie kišenes ieškodamas pa-
so. Prancūzas agentas nekantriai:
„Votre passeporte? Ar esate kada
nors buvęs Prancūzijoje?” Į tai ame-
rikietis: „Taip.” Agentas: „Tai turė-
tumėte žinoti, kad pasą reikia turėti
paruoštą parodyti agentui.” Ameri-
kietis jam: „Matote, kai aš 1944 m.
birželį atsiradau Omaha pakrantėje,
ten nebuvo nė vieno prancūzo, ku-
riam būčiau galėjęs jį parodyti.”

Keisti ir nenuspėjami tie
prancūzai

Kasablankos konferencijos dalyviai (iš k.): Henri Giraud, Franklin Roosevelt,
Charles de Gaulle ir Winston Churchill, 1943 metai sausio 14 d.

http://en.wikipedia.org nuotraukos



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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių, ang-
lų, lenkų kalbomis, vairuojanti, tu-
rinti dokumentus, ieško senelių prie-
žiūros darbo naktimis arba rytais iki
12 val. pietiniuose rajonuose. Valymo
darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir

žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško darbo antradieniais
ir ketvirtadieniais arba vakarais.
Tel. 630-706-1188.

* Dirbanti moteris gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 630-915-3019.

* 53 metų moteris ieško pagyvenu-
sių žmonių slaugos darbo su gyve-
nimu. Patirtis, dokumentai, vairuoja.
Pageidautina lietuvių šeimoje. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. Lietuvoje
+370-647-65077 arba 630-730-2132.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 29

SIÙLO DARBÂ

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

IEŠKO DARBO

Įeini į kažkokį transą, atrodo,
kad tas mūsų plaukimas per bangas
niekada nesibaigs, mes niekad dau-
giau negrįšime nei į namus, nei į seną
gyvenimą, taip ir skraidysime visą
laiką per tas bangas. 

Jau daugiau kaip trys savaitės
mes, išskyrus vandenį, paukščius ir
žuvis, nesame nieko matę. Tiesa,
pakeliui buvo sala, bet ją pamačius
emocijos buvo visai kitokios, nei jei
staiga būtume išvydę kokį lėktuvą.
Jokių civilizacijos pėdsakų. Regis,
kad realus, įprastasis pasaulis aplink
mus neegzistuoja, o mūsų ryšys su
juo – tai viso labo tik virtualus kom-
piuterinis žaidimas, kurį mes dar ga-
lėsime kurį laiką žaisti, bent jau tol,
kol turėsime dyzelio ir veiks genera-
torius, kuris tuos mūsų žaisliukus
maitina. 

Pradedi galvoti, o kaip jausdavosi
tie pirmieji, kurie po ilgų ilgų kla-
jonių jūromis atsidurdavo prie šitų
krantų? Tikriausiai emocijos buvo
daug gilesnės, įvairesnės. Juk jiems
dar reikėdavo surasti ir kelią atgal...
Bilietų į lėktuvą jiems niekas neuž-
sakydavo. 

Mažėja, mažėja tas mūsų pa-
saulis, bet žmogus vis vien dulke lie-
ka... Ir tai pajunti būtent tada, kai
tave atskiria nuo įprastinės aplinkos. 

Galima pagaminti greičiausius
laivus, tobulą valdymo techniką, gali-
ma sugalvoti įvairiausias apsaugos
priemones, bet jei žmogus pasiryžta
pats, savomis jėgomis tą pasaulį iš-
matuoti, pasijunta kaip tie, pirmieji.
Galbūt tai  – mūsų didybės manija, o
gal – paprasčiausia baimė prieš gam-
tos galybę?.. 

Ta sala – tuščia ir, ko gero, vi-
siškai netinkama gyvenimui vulkano
liekana, mums atrodė kaip kažkas
labai sava... 

Romanas Borisovas 
III įgulos narys

2008-12-20
Jau tik (dar) 1,000 jūrmylių 

iki Adelaidės

Tos paskutinės tūkstantis jūr-
mylių gali pasirodyti pačios ilgiau-
sios, nes viskas priklauso nuo vėjo ir
bangos, o mes šiuo metu plaukiame
ciklono apačioje (čia, pietų pusrutuly-
je jie sukasi pagal laikrodžio rodyklę),
gauname tiesiai „į nosį’’ 20 mazgų
vėją ir kelių metrų suveltą „Baltijos’’
bangą. 

Grotas su antru rifu, visi trys
antvėjiniai, balasto bakai pilni (2,6
tonos) ir mes vis tiek nepatogiai
pasvirę priekiu skaičiuojame bangas.
Įdomu, kokį meniu sugalvos mūsų
išradingasis kokas Sigis, kai net
dantų valymas, trunkantis 10 minu-
čių, atrodo kaip žygdarbis? 

Ciklonas turėtų judėti į rytus
lygiagrečiai mūsų krypčiai ir po paros
išsikvėpti. Prieš tai galbūt truktelėjęs
mus arčiau tikslo palankiais vėjais
savo uodegoje. 

15:00 vietos laiku 
Vėjas sustiprėjo iki 24 mazgų,

imame trečią rifą ant groto. 
Dienos meniu: karštas sultinys

su makaronais ir makaronų košė,
pagardinta spirgais su pomidorų kon-
servais. 

1,000 jūrmylių iki Adelaidės 
S 39° 21’; E 117° 34’ 
18:20 vietos laiku (11:20 Lietu-

vos laiku) 
Vėjas sustiprėjo iki 27 mazgų,

keičiame stakselį į mažesnį. 
20:00 vietos laiku

2008-12-22
Kalėdos vandenyne po 

Pietų kryžiumi?

Tik ką gavome Australijos lietu-
vių palinkėjimus Šv. Kalėdas sutikti
kartu, jau krante... Rodos, tokius žo-
džius Dievui į ausį... Bet, deja, yra,
kaip yra. Mes jau pasiruošę švęsti
laive. Jei jau likimas dovanoja mums
tokią galimybę, reikia suvokti aki-
mirką ir paversti ją tikra švente.

Kada dar gyvenime prie Kūčių
stalo dar teks atsisėsti vandenyne?..
aaaa... Eglė, ne pirkta kokiame nors
Kauno arba Vilniaus turgelyje, bet
pagaminta iš šiukšlių maišų, papuoš-
ta Pietų Afrikos bombonkėmis. Taigi,
Dievulis duoda mums ženklą. Kada
dar mes galėtume sulaukti Šiaurinės
žvaigždės, sėdėdami po Pietų kry-
žiaus (Lietuvoje nematomas) dangu-
mi... 

Mūsų kokas žada paruošti stalui
Kūčioms privalomų dvylika patie-
kalų. Viskas bus kaip pas normalius
žmones, kurie nesibeldžia velniai
žino kur, bet tokiomis progomis oriai
sėdi prie šeimos stalo. 

Kai kelsite savo taures, prisi-
minkite ir mus. Mes būsime jau su-
tikę Kalėdas ir, galimas daiktas, jau
matysime Australijos krantą. 

Kol kas dar tik vanduo ir nieko
daugiau. Tiesa, prieš valandą laive
buvo didelis ,,kipišas”. Pasirodė delfi-
nai. Taip gražiai, poromis šuoliavo
pro mus. Gal irgi Kalėdų švęsti sku-
bėjo... 

Linkėjimai visiems, kurie laukia
mūsų Adelaidėje ir Lietuvoje. 

Romanas Borisovas 
III įgulos narys

2008-12-23
Šviesi gyvenimo akimirka 

vandenyne

Kelionė pamažu eina į pabaigą.
Pradedi galvoti, kad daugelio mūsų
gyvenime tos keturios savaitės, ko
gero, liks kaip labai šviesus, nors ir
trumpa gyvenimo akimirka. 

Girdžiu pro miegus minint mano
vardą: ,,Romas, Romas...” Pabundu
nuo kažkokio prisilietimo. Girdžiu
klausia: ,,Ar kiaušinių valgysi?” Pra-
dedu susigaudyti... Taigi aš ne namie.

Po kojomis penki kilometrai van-
dens, o iki mūsų tikslo dar 500 jūr-
mylių kelio. Baltijos masteliais mūsų
plaukimas dar nebūtų nė prasidėjęs. 

Ir visgi kelionė jau baigiasi.
Mūsų svečiavimasis vandenyne bus
dar apvainikuotas Kalėdų sutikimu,
ir tik jau po to Senis leis mums išlip-
ti į krantą. 

Laive tvyro normalus vyriškas
,,bardakas”. Švarios kojinės kabo
šalia neplautų. Batai kartais būna
padėti ant sūrio... Kada kvapų skalė
tokia įvairi, tai darosi ne tiek svarbu.
Svarbu, kad per visas keturias sa-
vaites niekas nesusirgo, neapsinuodi-
jo, niekam nieko nepritrūko. Nepri-
reikė nei tramdomųjų marškinių, nei
šotinės rankenos. Sveiki ir apšepę
artėjame prie Australijos krantų. 

Tuo ir baigiu. Kiaušiniai aušta. 
Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Pavyzdžiui Olandija, su kuria

Lietuva aktyviai keičiasi patirtimi,
ruošia griežtinimus. Daugiausiai tai
yra dėl saugumo, tačiau taip pat ir dėl
darbo rinkos apsaugos, įteisinant, jog
darbo vietai pirmenybę turi olandas
ar ES pilietis. Lietuvoje taip pat pir-
menybė teikiama mūsų ir ES šalių
piliečiams. 

Kalbos ir Konstitucijos testas

Lietuvoje kalbos ir Konstitucijos
testas privalomas ir norint gauti nuo-
latinį leidimą gyventi, kurio galima
prašyti penkerius metus pragyvenus
su kasmet pratęsiamu laikinu lei-
dimu. D. Paukštė mano, jog ši sąlyga
jokiu būdu nėra per griežta, nes nuo
kalbos prasideda tikroji integracija.
Jis mano, jog tikslinga būtų įparei-
goti ir trumpalaikius imigrantus,
kurie atvyksta dirbti iki dvejų metų,
mokytis lietuvių kalbos.

Vokietijoje žinių ir kalbos testą
reikia išlaikyti norint gauti pilietybę
ir tai šalyje tebekelia daug diskusijų.
Tuo tarpu norint gyventi Švedijoje
testo laikyti nereikia. 

Lietuvoje besilankęs islamo spe-
cialistas – Švedijos Gioteborgo uni-
versiteto lektorius Göran Larsson
teigė abejojąs tokių reikalavimų tik-
slingumu.

„Abejoju, ar tokie testai yra
veiksmingas įrankis. Nemanau, kad
tai išspręstų esmines problemas.
Švedijoje visi imigrantai turi galimy-
bę mokytis mūsų kalbos, tačiau ne
visada šios priemonės veiksmingos.
Ypač sudėtinga su tokiais imigran-
tais, kurie atvyksta iš ypač skurdžių
kraštų ir visai neturi išsilavinimo.
Prie visų kitų prisitaikymo problemų
jiems dar reikia mokytis tikrai sunkią
švedų kalbą. Ar reikia žinoti šalies
kultūrą? Kyla klausimas, o kas gi yra
švediška kultūra? Ar nėra dabartinė
švedų kultūra panaši į amerikietišką,
su greitu maistu, serialais „Nusi-
vylusios namų šeimininkės” ir „Sek-
sas ir miestas”? Ką daryti su žmo-
nėmis, kurie čia ilgai gyvena, bet to-
kio testo neišlaiko? Išspirti?” – žinių
apie šalį, kurioje apsigyvena imig-
rantas, patikrinimu abejoja G. Lars-
son.

Jo kolega Lietuvoje E. Račius
mano, kad tai svarbu: „Tokia priemo-
nė nėra neteisinga, nes žmogus, kuris
pasiryžta būti tos šalies, tos visuo-
menės dalimi, turi turėti nuovoką.
Tačiau svarbu neversti jo mūsų kul-
tūros priimti, reikia tik, kad jis su-
prastų, kur, kokioje kultūrinėje aplin-
koje jis atsirado.” 

(...)
Sutrumpinta

Delfi.lt

LIETUVA IMIGRANTAMS...
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,,Draugo” metinėje vakarienėje dalyvavo (Iš kairės): LR generalinio konsula-
to darbuotoja Agnė Vertelkaitė, akordeonininkas Martynas Levickis, Draugo
fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė ir LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė.

Pokylio svečiui LR URM Užsienio lietuvių departamento direktoriui Arvydui
Daunoravičiui (kairėje) smagu buvo susitikti su senu pažįstamu, Mažosios
Lietuvos Čikagoje draugijos pirmininku Viliumi Trumpjonu.

Grupė vakaro svečių.                                                                                                Jono Kuprio nuotraukos Groja Martynas Levickis.

,,DRAUGAS” ĮKOPĖ Į 102-UOSIUS METUS
fotoreportažas

Ištikimi ,,Draugo” skaitytojai bei
rėmėjai ir jaunimas, kuris tik
dabar su sipažįsta su dienraščiu

šeštadienį, spalio 30 d., rinkosi į tra-
dicinę metinę ,,Draugo” vakarienę,
kuri vyko Wi llowbrook Ballroom sa-
lėje, 8900 S. Ar  cher Ave., Willow
Springs, IL.

Draugo fondo tarybos pirmi nin -
kė Marija Remienė pakvietė visus va -
karienės. Prelatas Jonas Kuzins kas
sukalbėjo invokaciją.

Po vakarienės vakaro programą
ve dė ,,Draugo” leidėjų tarybos pir mi -
ninkas adv. Saulius Kuprys. Susirin-
kusiems jis pristatė didžiulį būrį
garbin gų svečių ir sveikinimo žo džiui
pa kvietė Lietuvos Respublikos (LR)
ge ne ralinę konsulę Čikagoje Skaistę
Aniu lienę.

Generalinė konsulė, pasveikinusi
susirinkusiuosius su gražia 101 metų
,,Draugo” sukaktimi pastebėjo, kad
būtų gražu, jei galintys užprenume -
ruotų ,,Draugą” tiems, kurie dėl
vienokių ar kitokų priežasčių jo ne -
skaito. Gal  metus paskaitę dienraštį
jie pajausų, jog laikraštis tapo jų
tikru draugu, o tada ir patys jį už si -
prenumeruotų. Ši generalinės kon-
sulės mintis buvo sutikta plojimais. 

,,Draugą” sveikino ir LR užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
departameto direktorius Arvydas
Dau noravičius. Padėkojęs Užsienio
rei kalų ministerijos vadovybei ir
,,Draugo” tarybai už suteiktą galimy-
bę dalyvauti ,,Draugo” metiniame po -
kylyje, A. Daunoravičius sakė: ,,Šis
vakaras yra dar viena nuostabi proga
pažvelgti į šio ypatingo leidinio reikš -
mę pasaulio lietuvių gyvenime. Juk
‘Draugo’ nueitas kelias – tai kartu ir
Laisvės idėjos, laisvos Lietuvos, lietu-
viškosios savasties išsaugojimo, gim-
tojo žodžio puoselėjimo kelias. 

‘Draugas’ jau seniai tapo viso pa -
saulio lietuvių paveldu, neatsiejama
mū sų bendruomeninio gyvenimo da -
li mi. Tvirtai tikiu, kad ir pradėjęs sa -
vo antrąjį šimtmetį, mūsų visų pas -
tan gomis ‘Draugas’ tvirtai žengs sa -
vuoju keliu ir skleis žinią apie lietu-
vių šeimą.”

,,Šiandien mūsų tikslas, mūsų
gyvybinis poreikis yra užtikrinti kuo
glaudesnę visų tautos sudėtinių dalių
sąsają; mūsų kaip tautos vienovės įsi -
sąmoninimą ir raišką globaliame pa -
saulyje; tvirtų ir nepažeidžiamų ry šių
kūrimą bei puoselėjimą tarp visų tau-
tiečių, ar jie gyventų Lietu voje, ar už
jos ribų. Būtent tvirti saitai tarp
žmonių daro valstybę vientisą, tvirtą
ir tvarią – ir ilgaamžę.

Šiuo metu turime labai palankias
sąlygas tolimesnei mūsų ryšių plėto -
tei, tad tiku, kad grįsdami savo santy -
kius tarpusavio pagarba ir nuo šir du  -
mu, išnaudosime mums at si ve rian -
čias naujas galimybes”, – kalbėjo gar -
bingas svečias.

Po sveikinimo kalbų pokylio da -
lyviai plojimais sutiko Pasaulio tau-
rės ,,Coupe Mondiale 2010”, (Kroa -
tija, spalio 19– 25 dienomis) laimėto-
ją, jauną, talentingą akordeonininką
Martyną Levickį. Savo koncertą pra -
dė jęs Antonio Vivaldi ,,Žiema”, iš
ciklo „Metų laikai”, Martynas sugro-
jo ir modernių, šiuolaikinių kūrinių,
ir savo sudėtą žinomų melodijų popu -
ri, o koncertą baigė ilgų plojimų susi-
laukusiu nuostabiu Astor Piazzolla
tan go. 

Po koncerto, grojant Algimantui
Bar niškiui, šokių sukūryje sukosi po -
ros, svečiams netrūko kalbų.

,,Draugas” įkopė į 102-uosius
me  tus.

Laima Apanavičienė
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Apsilankykite internetinėje

Atkelta iš 3 psl.
Žmonės, kurie niekam niekuo neužkliūva, yra sunkiau apibūdinami. Kaip

oras, saulė ar vanduo. Gerą orą visada sunkiau prisiminti, negu audrą, kai
kiaurai peršlapai ar susirgai. 

Nuo Henriko nesusirgdavai, greičiau, atvirkščiai, – pasveikdavai. Jis
aplinkiniams leido būti savimi. Yra tokia keista žmonių rūšis, kurie ne-
primeta jokių savų taisyklių, koks turėtumei būti. Juolab atrodyti. Ne tai jam
buvo svarbiausia žmogaus savybė. 

Šablevičius primena gamtamokslį skulptorių Vilių Orvidą – buvusį ir
kūrusį tarsi sau, atokiau nuo oficialiai pripažintų menininkų bruzdesio. Ne
veltui vienas gražiausių Henriko filmų ir yra apie Vilių „Čia mona nieko nėr”.

2002 metais, kai ėmiausi archyvinio filmo apie Orvidą, kalbinau visus
Vilių filmavusius režisierius. Vienas jų buvo ir Šablevičius.

Rimčiau Henriko filmus įsidėmėjau tik baigdamas mokyklos mokslus –
septyniasdešimtųjų antroje pusėje, kai  tarsi iš kažkokios juodai-baltos pro-
tėvynės mums, jauniems senamiesčio kavinių klajūnams, ėmė rodytis mistiš-
ki siaurukai, riedantys ūkų lankom... Su karvėmis, žąsimis ir ožkomis tarp
keleivių... Ar miestelių turgūs su kaimo muzikantais... Tik dabar suvokiu, kad
sovietmečiu Henrikas filmavo aną, prieškarinę, nepriklausomą Lietuvą.

Vėliau susitikome, kai mūsų ,,lietuviukų” grupė išvykome studijuoti kino
režisūros į Gruziją, ir gruzinai, norėdami, kad nenutoltume nuo šaknų, pa-
kvietė Henriką pusmečiui dėstyti dokumentinio kino reikalų. Smagios ir gur-
maniškos buvo studijos, be griežtų rėmų. Laisvės ir geranoriško džiugesio
aura – šia savybes skleidė dėstytojas Šablevičius, kurį gruzinų režisieriai kaž-
kodėl vadino profesoriumi. Gal dėl to, kad su barzda... 

Dar buvo sovietmečio pabaiga, tad Henrikas aiškino ir subtilius cenzūros
apėjimo kelius – kaip (ir kuo labiau ne vietoj!) įmontuoti „baltą katę”, kad
cenzoriai susierzintų ir lieptų kuo skubiausiai ją iškirpti. O nepastebėtų viso
kito... 

Vėliau susitikdavome Perlojoje, kino festivaliuose ir niekad neteko matyti
jo surūgusio, pikto. Net kai susirgo. Manau, kad ir dabar jis stebi mano raš-
liavą ir šypsosi – geranoriškai. Nei teisdamas, nei vertindamas. Tokie ir turi
būti ne šios žemės gyventojai. Angelai, paukščiai, Henrikas... 

V
Pažintis su Jurga Ivanauskaite prasidėjo ne 2006-aisiais, o gerokai anks-

čiau. Gal kokiais 2001-aisiais, kai su bičiuliais nutarėme reaguoti į klestintį
neigiamą požiūrį lietuviškoje žiniasklaidoje. Parašėme atvirą laišką Lietuvos
prezidentui, pabrėždami, kad Lietuvos dvasinis klimatas gana sparčiai juodė-
ja, piliečių sąmoningumas nykėja. O prie viso to ,,smagiai” prisideda didžioji
Lietuvos žiniasklaida (ypač spauda), besimėgaujanti smurtu, nusikaltimais,
iškrypimais, nesėkmėmis. Po tekstu sutiko pasirašyti ir Ivanauskaitė, kuri
tuo metu dirbo ,,Lietuvos ryte”. Po to, kai kreipimasis buvo išspausdintas,
man pa-skambino Jurga ir liūdnai pajuokavo, kad iš darbo laikraštyje yra
išmesta. Ir paklausė, gal aš galįs padėti jai susirasti kitą darbą... Ačiū tau,
Jurga, kad nebijojai.

Kai Jurga jau susirgo, ėmėme dažniau susirašinėti, susiskambinti. Iš Šve-
dijos ligoninės rašė, kad grįžusi norėtų aplankyti šventas ar gydančias Lietu-
vos vietas. Juokavo, kad ligoninėje dažnai klausiusi kompaktinės plokštelės
,,Žiauriai gražūs romansai”, nes toje aplinkoje juodas humoras neblogai tikęs.
Ypač – ,,Jurgutės romansas”.

Paskui kartu su režisiere Agne Marcinkevičiūte nutarėme sukurti filmą
apie Jurgą. Pati Jurga norom nenorom, bet sutiko. Aptarėme scenarijų. Pag-
rindinė vieta, į kurią ji norėtų nuvykti, – Šventoji Žemė. Vis laukėme svei-
katos pagerėjimo, kad galėtumėm nufilmuoti nors pokalbį su ja. Paskutinė jos
žinutė buvo – Filmavimo nebebus, mane jau paralyžiuoja.” Filmas vis dėlto
buvo sukurtas – iš archyvų ir atsiminimų. 

Vytautas V. Landsbergis – aktorius, režisierius ir knygų autorius.

Vėlinių žvakelės

Ona Puzinauskas, gyvenanti River Forest, IL, kartu su prenu-
meratos mokesčiu parėmė „Draugą” 50 dol. auka. Labai ačiū.

Laime M. Irving, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Irena J. Mazurkiewicz, gyvenanti North Riverside, IL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Vaclovas Jakovickas, gyvenantis Palos Hills, IL, grąžindamas
„Draugo” pokylio loterijos bilietėlių šakneles paaukojo dosnią 160 dol.
auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Ada Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, grąžindama „Draugo”
pokylio loterijos bilietėlių šakneles atsiuntė 60 dol. auką. Labai ačiū.

Aldona Venk-Venckunas, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Vitas J. Sirgedas, gyvenantis Novi, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

A†A
ALDONOS Š  Š

"Jesuit Fathers-Baltic Project", 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439

Dave ir Laima Braune, Oak Brook, IL, , Palos 
Park, IL, (IL, MI), , Oak Lawn, IL, 

, Naperville, IL, , Justice, IL, 
, Burr Ridge, IL,  

, Wheaton, IL, , Lemont, IL, 
, Palos Hills, IL, , Lemont, IL, 

, Palos Park, IL, , Orland 
Park, IL, , Palos Park, IL, , Lockport, 
IL, , , Lemont, 
IL, , Lisle, IL, , Rolling 
Meadows, IL, , Lemont, IL, 

, Wayne, IL, , Westlake Village, 
CA, , Lemont, IL,

, Bloomingdale, IL, , Clarendon Hills, 
IL, , Lisle, IL, , Naperville, 
IL, , , Chicago, IL.

A † A
Dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI

iškeliavus į Amžinybės Namus, reiškiame gilią užuojautą
jo dukteriai, mūsų šokių grupės narei MARYTEI, anūkei
VIDAI ir sūnui JONUI su šeimomis.

Lietuvių tautinių šokių grupė „Lėtūnas”

500 mylių atstumą keliais žada įveikti 
per 2 mėnesius

Du budistų vienuoliai keliais
žada nueiti 500 mylių iki iškiliausių
Kinijos šventyklų. Pagrindinis jų tik-
slas – bronzinė deivės Guanyin statu-
la (budistų gailestingumo ir užuo-
jautos deivė). Budistų vienuoliai
Zhiyuan ir Hanliang numatė, kad jų
kelionė truks apie du mėnesius. Iš
viso jie planuoja apsilankyti 99 šven-
tyklose.

Guanyin vaizduojama kaip jauna
moteris, rankoje laikanti vazą, iš
kurios pilamas vanduo. Ši deivė yra
labiausiai garbinama Kinijos budistų,
o jos vardas reiškia „stebinti garsus”.

Tikima, kad deivė Guanyin visuomet
girdi ją supančius garsus ir išklauso
maldininkų prašymus.

Budistų vienuoliai jau paliko
savo vienuolyną Kinijos pietuose.
Vieno jų kolegos teigimu, abu vienuo-
liai ketina kiekvieną naktį praleisti
po atviru dangumi: su savimi jie
tepasiėmė miegmaišius, vienuolyne
palikdami palapines. „Vienuoliai
šliauš keliais ir kas trečią žingsnį
stabtelės, kad nusilenktų, taip iš-
reikšdami pagarbą deivei Guanyin”,
– aiškino kalbintas vienuolis.

Lrt.lt

A † A
DIANA STRAUSS
(KREKOVECKAS)

Mirė 2010 m. spalio 31 d., sulaukusi 73 metų.
Nuliūdę liko: sūnūs Ernest ir Kevin Strauss; anūkai Arlis, Adler

ir Victor Strauss; sesuo Tamara Peck; dukterėčia Lana Butnis.
A. a. Diana buvo sesuo a. a.  Ruth Butnis, MD.
Iki pensijos ji dirbo med. sesele ir sekretore.
Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio  5 d. nuo 9 val. ryto

iki 12 val. p. p. Adolf FH & Cremation Services Ltd. laidojimo na-
muose, 7000 S. Madison St., Willowbrook, IL.

A. a. Diana bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Infromacija tel. 630-325-2300 arba www.adolfservices.com
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

��„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo -
bos būrelio, susirinkimas bus ketvir-
tadienį, lapkričio 4 d., 10 val. r. pas
In d rę Tijūnėlienę, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439. Kviečiami visi no-
rintys padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje.

��Čikagos Lietuvių jaunimo są -
jun gos (ČLJS) pirmininkė Vaiva Ri -
meikaitė  kviečia visus norinčius į su -
si rinkimą, kuris vyks šeštadienį, lap-
kričio 6 d. nuo 4 val. p.p. iki 8 val. v.
adresu: 3812 North Damen Ave., Chi -
cago, IL. Daugiau informacijos su -
teiks Vaiva el. paštu

vaivorykste@comcast.net

��Lapk ričio 7 d. po lietuviškų šv.
Mišių 11:30 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
Mozerio salėje, 4420  S. Fair field  Ave.,
Chicago, istorikė, Ge di mino lituanis -
tinės mokyklos direktorė Vio leta Rut -
kauskienė skaitys paskaitą ,,Lietuvos
simboliai – Žalgi rio 600 m. pergalės
švie soje”. Po paskaitos – pabendravi-
mas, pietūs. Renginį organizuoja
JAV LB Brighton Park Lietuvių Ben -
d  ruomenė, bažnyčios choras ir istori-
jos  ieškotojų klubas.  Tel. pasiteiravi -
mui 773-627-2137. 

��Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
sklypų savininkų draugija kviečia
lietuvių visuomenę lapkričio 7 d. 1
val. p. p. prisiminti ir pagerbti miru-
siuosius. Prie Steigėjų paminklo pa -
dėsime vainiką. Dalyvaus kapinių  di -
rektorius prelatas Jonas Kuzins kas,
Skly pų savininkų draugijos nariai,
garbės sargybą eis jūrų ir sausumos
šaulių rin ktinių nariai. 

��Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje sekmadienį, lapkričio 7 d.,
10:30 val. r. šv. Mišiose dalyvaus vai -
kų pop choras ,,Svajonė”, vadovauja-
mas Alinos Šimkuvienės. Kviečiame
visus dalyvauti. Po šv. Mišių parapijos
salėje kavutė. Maloniai visų laukia -
me. Taip pat pranešame, kad lapk -
ričio 7 d. pradedame pasiruošimą Pir -
mai Komunijai, kuris vyks  tuoj po šv.
Mišių. Kviečiame norinčius prisi-
jungti.

��JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba š. m. lapkričio 21 d. (sekmadie -
nį) 12:30 val. p p. visus maloniai
kviečia į kultūrinę popietę ,,Vytauto
Didžiojo Lietuva”. Vilniaus univer-
siteto profesorius Rimvydas Petraus -
kas skaitys pranešimą ,,Žalgirio mū -
šio istorinė reikšmė Lietuvai ir Eu -
ropai”. Muzikinę programą atliks
dainininkė Agnė Giedraitytė, gros
smuikinininkas Kipras Tarela, tauti -
nių šokių grupė ,,Laumė”. Vai šin -
simės kava ir užkandžiais.  

��Moterų klubas ,,Alatėja”  lapk -
ričio 27 d. 6 val. v. kviečia į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, kur bus
švenčiamas klubo 5 metų gimtadie-
nis. Vietas užsisakyti prašome iki lap-
kričio 15 d. tel. 708-205-8742.

��Ateitininkijos 100-metis Čika -
go je bus švenčiamas š. m.  lapkričio
25–28 dienomis. Programoje – iškil -
mingos šv. Mišios Švento Vardo kate-
droje, kultūrinė, akademinė progra-
ma ir pokylis ,,Chicago Marriott
Downtown Magnificent Mile” viešbu-
tyje. Iki lapkričio 14 d. už sire gis -
truokite specialiai šventei sukurtoje

svetainėje www.100metis.ateitis. org. 

��Lithuanian Mercy Lift malo niai
kviečiame lapkričio 28 d.  1 val. p. p.
da lyvauti renginyje ,,Šampano prieš -
piečių bufetas” ir kartu atšvęsti 20
metų veiklos sukaktį. Renginys vyks
Jacob Henry Mansion, 20 S. Eastern
Ave., Joliet, Illinois   60433. Daugiau
informacijos suteiks Virga tel. 815-
485-0822.

��Praėjusią vasarą advokato Jo -
no Gibaičio įstaigos pirmajame auk -
šte vyko gaisras. Šiuo metu yra baigti
visi remonto darbai ir lankytojai vėl
gali atvykti pas advokatą į jo įstaigą
pirmajame aukšte. 

��Kviečiame lapkričio 13 d. 6 val.
v. į Šv. Trejybės parapijos salę (53 Ca -
pi tol Ave., Hartford, CT), kur vyks iš -
kilmingas Žalgirio mūšio 600 me ti-
nių minėjimas. Prelegentas – prof. R.
Pet rauskas iš Lietuvos. Ren ginį ruo -
šia JAV LB New Haven apylinkė kar -
tu su Connecticut apy gar da. Vietas
užsi sa kyti galite tel. 203-494-6857
(Ro lan das Kiaulevi čius) ir tel. 860-
678-0869 (Asta Ne nor tienė).

��Lapkričio 13 d., 8 val. v. Len  kų
kultūros fondo salėje (177 Broadway
Clark, NJ 07066) dainuos Kastytis
Ker bedis. Bilietus ir sta liukus užsi -
sakyti galite el. paštu zilvis_bublis@
yahoo.com arba tel. 732-713-5108
(Žil vinas).

��Lapkričio 14 d., sekmadienį, po
sekmadieninių pietų (3:30 val. p. p.)
Lietuvių klube (4880 46th Ave North
St. Petersburg, FL 33714) Lietuvių
Fondo atstovė St. Petersburgui Aldo -
na Stasiukevičienė rengia koncertą,
kurio programą atliks iš Lie tuvos
atvykusi populiarios muzikos daini -
nin kė Roma Mačiulytė. Auka – 15
dol. Dalyvaudami koncerte paremsite
Lietuvių Fondą. 

��ŠALFASS suvažiavimas vyks
lapkričio 20 d., šeštadienį, Lietuvių
klube, 877 E. 185th St., Cleveland,
OH. Pradžia – 11 val. r. Darbotvarkę
rasite tinklalapyje www.salfass.org.
Lietuvių klubo salėje tą patį vakarą
koncertuos estradinės muzikos atli -
kėja Roma Mačiulytė. Bi lietus galite
užsisakyti tel. 440-669-4145 (Rūta).
Tel. pasiteiravimui 216-531-8318. 

��Lietuvos Respublikos garbės
kon sulės Daivos Čekanauskaitės-Na -
varrette pristatymas vyks lapkričio
21 d., 12 val. p. p. Šv. Kazimiero para-
pijos salėje, 3855 Evans St., Los An -
geles, CA 90027. Rengėjai – Los An -
geles lietuvių organizacijos. Įėjimas ir
vaišės nemokamai.

��Pranešame, kad LISS (Lietu vos
išeivijos studentų stažuotė) atnaujino
internetinę svetainę, kurioje rasite
prašymo stažuotei formas lietuvių ir
anglų kalba. Svetainės adresai –
www.stazuote.com (lietuvių kalba ir
www.lithuanianinternships.com (an -
g lų kalba). Kviečiame apsi lankyti
,,Prisimini mų” puslapyje ir pasižiū -
rėti stažuotojų ir Vytauto Di džiojo
uni versiteto studentų sukurtus fil-
mukus.

IŠ ARTI IR TOLI...

Spalio 30 d., šeštadienį, Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi Lietuvos
Respublikos (LR) užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Arvydas Daunoravičius ir LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Susitikime su vyresniųjų klasių mokiniais ir mokytojais
svečiai kal bėjo apie vis stiprėjančius ryšius tarp Lietuvos ir užsienyje gyve-
nančių lietuvių, apie lengvatas užsienio jaunimui, norinčiam studijuoti Lie-
tuvoje, apie sugrįžimo programas moksleiviams. Susitikimo pabaigoje A.
Daunoravičius įteikė susirinkusiems suvenyrą – pakabuką mobiliam tele-
fonui. 

Konsulinės paslaugos  lapkričio 14 d., sekmadienį, nuo 9 val r. iki 5 val. p.
p. bus teikiamos San Francisco (2 Connecticut St., San Francisco, CA). Re gis  -
t ruotis pas Aistę el. pašto adresu konsulopriemimasSF@gmail.com.

Registracijos mokestis – 20 dol. (mokėti priėmimo dieną) bei papildomi
mo kesčiai. Vienai šeimai/asmeniui bus skiriama 15 min. Eilė sudaroma pagal
pavardes, abecėlės tvarka. Priėmimas vyks nuo 9 val. r. iki 12:30 val. p. p.  ir
nuo  1 val. p. p. iki 5 val. p. p. Norintiems pasikeisti pasą bus daromi  pirštų
antspaudai, už papildomą siuntimo mokestį pasai bus atsiųsti paštu.

Susitikimas su konsulato darbuotojais vyks lapkričio 16 d. 7 val. v. Apie
vietą pranešime vėliau. Norinčius dalyvauti susitikime prašome pranešti
Dianai el. pašto adresu dajana_@hotmail.com

Diana Plačiakienė

Konsulinės paslaugos

Skaitytojams pranešame, kad sekma-
dienio naktį JAV bus atšauktas vasaros
laikas. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį
laikrodžio rodyklę reikės pasukti viena va-
landa atgal.

,,Draugo” pokylio loterijos laimėtojai: Birutė Kozica, 100 dol.
(Daytona Beach, FL); Tadas Bauža, 250 dol. (Hayden, ID); Angelė Katelytė-
Lawler, 500 dol. (Chicago, IL) ir Pranas Jurkus, 1000 dol. (Lockport, IL).
Nuoširdžiai sveikiname laimėtojus.

Šv. Kazimiero parapijos
salėje 

(3855 Evans St., 
Los An geles, CA 90027) 

lapkričio 14 d., sekmadienį,
12 val. p. p. įvyks 
KRIS TOS AUGIUS 

pa ro dos atidarymas. 
Ren gia – Los An ge les ateitininkai. 

Nuotraukoje: Krista Augius. 
Jono Kuprio nuotr.

LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, LR užsienio reikalų
ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravi-
čius ir mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė su mokiniais po susitikimo.

Laimos Apanavičienės nuotr.


