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Washington, DC (BNS) – Vie su -
las ,,Irene” toliau artėja prie JAV ryti-
nės pakrantės ir kelia grėsmę ruožo
nuo North ir South Carolina iki New
England 65 mln. gyventojų. ,,Irene”
gali būti stipriausias viesulas, koks tik
per 7 metus yra praūžęs pro rytinę
pakrantę. Tūkstančiai atostogautojų
jau išvažiuoja iš paplūdimių ir žemu-
mų North Carolina ir Virginia valsti-
jose, nuo North Caro lina iki New

Jersey platinami įspėjimai dėl galimų
pavojų. Žinovai sako, kad kompiuteriu
paskaičiuotas viesulo kelias rodo, jog
pavojus gresia Washington, DC, New
York ir Boston. New York miestą
,,Irene” gali nusiaubti jau šį savaitga-
lį. Viesulas keliauja 1,126 kilometrų
platumu šiltesniu vandeniu į šiaurę
nuo Bahamų ir gali sustiprėti iki ket-
virto lygio. Meryland miesto valdžia
nurodė išvykti iš paplūdimio teritori-

jos tūkstančiams gyventojų ir turistų.
Iš trijų North Carolina apygardų jau
nurodyta išsikelti apie 200,000 žmonių.
Prezidentas Barack Obama pa skelbė
valstijoje nepaprastąją padėtį, sutei-
kiančią jai teisę į federalinę pagalbą.
New York miesto valdžia nu rodė pra-
dėti išsikėlinėti, kai viesulas pasuko į
šiaurę, grasindamas tapti pir muoju,
užgriuvusiu didžiausią JAV miestą
per kelis pastaruosius dešimtmečius. 

Varšuva (ELTA) – Lenkijoje viešėjusiam teisingumo
ministrui Remigijui Šimašiui šios šalies teisingumo
ministras Krzysztof  Kwiat -
kowski perdavė atsiprašymą dėl
vandalų išpuolių prieš lietuviš-
kus užrašus, taip pat perdavė
šalies premjero Donald Tusk
apgailestavimą. Kaimyninės ša -
lies va dovai teigia nepateisinan-
tys to kių išpuolių prieš tautines
ma žumas ir žadėjo imsiąsi visų
priemonių šiam įvykiui ištirti.
Šiuo metu Lenkijoje vandalizmo
veiksmus tiria šios ša lies proku-
ratūra.

Teisingumo ministras R.
Šimašius teigia, kad tokie įvy-
kiai iš tiesų verčia nerimauti dėl
to, kad yra kuriama įtampa ir
bandoma supriešinti dviejų

draugiškų valstybių piliečius. 
Kaip pranešta, Punske vandalai užpaišė lietuviškus

pavadinimus ant 28 ženklų rau-
donais ir baltais – Lenkijos
vėliavos spalvų – dažais. Be to,
ant lietuvių paminklo pripiešė
nacionalistinių simbolių. Bu be -
lių kai me (Seinų valsčiuje) rau-
donais da žais apipiltas stato-
mas pa mink linis akmuo, skir-
tas lietuvių literatūros klasiko
poeto Albino Žukausko 100-
osioms gi mimo metinėms. ,,Mes
ieškome skan da lingo įvykio
kaltininkų ir atlyginsime nuo-
stolius. Ma žumos turi teisę į
ženklus dviem kalbomis”, –
savo ,,Twitter” puslapyje rašė ir
Lenkijos užsienio reikalų mi -
nis tras Radoslaw Sikorski.

Reikjavike prisiminta istorinio Lietuvos lūžio pradžia
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Vilnius/Reikjavikas (ELTA) –
Minint Lietuvos ir Islandijos diploma-
tinių santykių dvidešimtmetį Lietu -
vos Respublikos prezidentė Dalia Gry -
bauskaitė susitiko su šios šalies prezi-
dentu Olafur Ragnar Grimsson, mi -
nis tre pirmininke Johanna Sigurdar -
dottir ir parlamento pirmininke Asta
R. Johannesdottir. 

,,Prieš 20 metų Islandija pati pir-

moji pripažino atkurtą laisvą ir de -
mokratinę Lietuvos valstybę. Tai buvo
drąsus ir tuo metu labai solidarus
žings nis. Islandija taip pat visada tvir-
tai rėmė Lietuvos narystę NATO.
Džiaugiuosi, kad, minint mūsų valsty-
bių diplomatinių santykių dvidešimt-
metį, galiu atvykti į Reikjaviką ir pa -
dėkoti Islandijos žmonėms už jų tvirtą
ir nuoširdžią paramą”, – sakė prezi-

dentė D. Grybauskaitė.
Mūsų šalies vadovė lankėsi Lie -

tuvai ir Islandijai simbolinėje vietoje
Hofdi name, kur lygiai prieš 20 metų
buvo pasirašytos trijų Baltijos valsty-
bių diplomatinių santykių su Islan di -
ja atkūrimo sutartys. Šalies vadovė
įteikė Lietuvos valstybinį apdovanoji-
mą mūsų šalies draugui, Lietuvos gar-
bės konsului prof. Arnor Hanni bal son.

Rytinė pakrantė ruošiasi artėjančiam viesului

Lenkijos Bubelių kaime, poeto Albino Žukausko tėviš-
kėje, buvo išniekintas statomas paminklinis akmuo. 

Punskas.pl nuotr.

D. Grybauskaitė Islandijoje lankėsi šios šalies prezidento kvietimu. ELTA nuotr.



Per daug ar per mažai pasakė buvęs LR
prezidentas Valdas Adamkus apie šan-
tažą? – klausia rašytoja, žurnalistė Astri -
da Petraitytė, komentuodama antrąją
kny gą ,,Paskutinė kadencija: Prezidento
dienoraščiai” pristačiusio Adamkaus
pasisakyme nuskambėjusį žodį ,,šan-
tažas”. Ketvirtadienio pristatyme Adam -
kus užsiminė apie svarbių valstybėje as -
menų šantažą, kurį jam teko patirti va -
do vaujant šaliai, ir sakė, jog kol kas
viešai tų pavardžių neskelbs, mat ,,yra
tam tik tų dalykų, apie kuriuos geriau
ne kalbėti, dar neužaštrinkime mūsų gy -
venimo”. Dar daugiau, Adamkaus tei -
gimu, kai kurie šantažo laiškai buvo
,,mūsų šiuo metu Lietuvos tautos vadų”
ranka rašyti. Prezidentas prasitarė, kad
galbūt tokią informaciją jis leis paskelbti
tik po 50 metų. Minėta žurnalistė mano,
jog prezidentas, patyręs šantažą, pasakė
arba per mažai – atskleidžiant reikėjo eiti
iki galo ir įvardyti niekadėjus, arba per
daug – negalima pradėjus sakyti esmę
palikti sau. Kokie iš tikrųjų yra Adam kaus
ketinimai, išleidus ,,džiną” iš butelio?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Kristus pažadėjo pa   -
statyti savo Baž  ny -
čią tokią tvirtą,

ko kios ne įstengs nugalėti
net pragaras. Šis pažadas
gali skambėti mūsų au sy -
se netikroviškai, ypač,
kai girdime tvir tinant,
kad Bažnyčią yra ištiku si
krizė – mažėja dvasinių pa šau kimų,
kunigai nesilaiko savo įsi pa reigojimų,
o baž ny čiose likę tik vy res  nio amžiaus
žmo nės.

Taip, mūsų dienomis apie Baž ny -
čią galima išgirsti ir pačių švie siausių,
ir pačių juodžiausių pasi sa ky mų. In -
ter netas lūžta nuo Baž nyčios nie ki ni -
mo. Dažniausiai šių niekintojų gretose
yra žmonės, ku rie, perskaitę romaną
„Da Vinčio kodas’’ arba pa žiūrėję ate -
is tinį vi deofilmą „Laiko dvasia”, mano
vis ką žiną apie Baž ny čią ir, svarbiau-
sia, kad ji esanti blo ga. 

Tačiau Bažnyčia yra ne žmonių
kū  rinys. Jos Kūrėjas yra Viešpats. Jė -
zus Kristus, lankydamasis Pilypo Ce -
za rėjos apylinkėse, pažadėjo įkur  ti
Baž nyčią ir savo pažadą iš tesėjo per
Sekmines, kai Šventoji Dvasia nu žen -
gė ant apaštalų ir į Kristų įtikėjo bei
pa sikrikštijo keli tūkstančiai vyrų.
Bažnyčios krikšto metrikai buvo pasi -
rašyti Dievo Sūnaus krauju. Todėl mes
visuo met, net siaučiant didžiausioms
au droms, liekame ramūs: ne žmogus
Ba žnyčią sukūrė ir ne jam rungtis su
Dievo darbu.

Bažnyčia – tai bendruomenė žmo -
nių, kurie priėmė Naująją San dorą, pa -
tvirtintą Jėzaus Kristaus mir timi ir
pri sikėlimu. Apie šios bendruomenės
gy vavimo pradžią skaitome Apaštalų
darbų knygoje. Apaštalas Paulius ke -
lia vo iš miesto į miestą, skelbė Evan ge -
liją ir kūrė į Kristų įtikėjusių žmo nių
ben druo menes. Panašiai elgėsi ir kiti
apaštalai. Šiandien šios krikščioniš -
kos bendruomenės, susikūrusios ant
vyriausiojo apaštalo Petro pamato,
sudaro milžinišką bendruomenę, ku -
rio je ra si me įvairių tautybių, ra sių ir
įvairaus amžiaus į Kristų įtikėjusių
na  rių. 

Bažnyčia – tai Dievo karalystės
žings niai jau čia, žemėje. Bažnyčia –
tai Dievo tauta, kurios nariai esame
mes visi. Per Krikštą mes įsijungiame
į Bažnyčią ir tampame Šventosios Dva -
sios šventove. Mūsų sielose apsigy -
venusi Šventoji Dv a sia kuria ir ugdo
ma lonės gy ve nimą. Visas že miš kasis
gyvenimas turi būti skirtas mūsų dva -
si nei bran dai, kad jo pa bai goje galėtu -
me pasakyti su apaštalu Pauliumi: „Aš
gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena ma -
nyje Kristus” (Gal 2, 20).

Bažnyčios oponentai priekaištau-
ja, kad mes, Bažnyčios nariai, daug
kur klystame ir nesame šventieji. Iš
da lies jie teisūs. Tikrai veid mai niau -
tume, jeigu mes, tikintieji į Kristų, lai -
ky tume save šventai siais, be jokių
priekaištų. Kam tada Jėzus Kristus pa -
liko Sutaikinimo sakramentą? Mes
ateiname į Baž ny čią silpni ir netobuli,
tačiau ne susitaikę su savo nuodė min -
gumu; ateiname su neblėstančiu noru
kasdien kilti ir tobulėti. Būdami silp-
ni, mes kartkartėmis suklystame, bet
vėl susitaikome su Dievu ir ieško me
Jė zaus veido, kuris vienąkart turi nu -
švis ti mūsų sielose visu ryš kumu, kad
galėtume be svyravimo pasakyti su
apaštalu Petru: „Tu esi Mesijas, gyvojo
Dievo Sūnus!” (Mt 16, 16).

Gyventi Bažnyčios bendruome nė -
je yra didelė Dievo dovana, nes tai
leng viausias ir saugiausias ke lias Die -
vo link. Pas Dievą galima keliauti ir
brūz gynais, – deja, ne vie  nas panašiai
keliauja, – tačiau visiškai kitoks ke -
lias, kai šalia sa vęs jaučiame bendra -

minčius ir esa me stiprinami Dievo ma -
lonės.

Daugelis jūsų gerai prisimenate
pa laimintojo Jono Pau liaus II lan ky -
mą si Lietu voje ir Kaune. Ano mis die -
 nomis mes visi iš gy ve no me didelį
džiaugs mą ne vien dėl to, kad iš ar ti pa -
matėme po   pie žių, bet kad ypač pasijau -
tė me Vi suo tinės Baž ny čios na riais.

Visai neseniai į Mad ri dą iš viso
pasaulio buvo su va žiavęs katalikiš kas
jau ni mas. Vien iš Lietuvos te nai nu vy -
ko apie pusantro tūkstan čio jau nuolių.
Nak tį per milijoną jaunų žmo nių mil -
ži niškoje aikštėje drauge su popiežiu-
mi Benediktu XVI adoravo Švč. Sak ra -
mentą, mel dėsi ir klausėsi Die vo žo -
džio. Jau nimas iš penkių pa saulio že -
mynų dalyvavo popiežiaus au ko -
jamose Mišiose. Reikėjo tik pa matyti
tų jau nų žmonių veiduose trykš tantį
džiaugsmą, kad suprastum, kokia di de -

lė privilegija priklau syti
Kata li kų Baž nyčiai ir kaip
lengva drau ge ieš koti Kris -
taus ir leisti jam augti savo
širdyje. 

Šio sekmadienio Mi šių
Evan gelija kviečia kiek -
vieną iš mūsų atsakyti į
Kris taus klausimą: „Kuo

jūs mane laikote?” Kuo tu mane lai kai?
Ką Kris tus reiš kia tavo gy ve nime? Ar
padeda būti tie siam, są žiningam,
skaisčiam, my linčiam? Į šiuos klau -
simus sąži nin gai atsa ky ti gali būti ne -
lengva. Galbūt ne vie nas pajusime, kad
mums dar rei kia daug dirbti su savimi,
kad dar rei kia toli nužygiuoti, kol
Kristus ryš kiai nu švis mūsų gyven-
ime. Tik nebijo kime šitos kelio nės.
Nebijo kime ir ne pai sykime tų, ku rie,
pas kendę pa sau lio dvasioje, ban dys ir
mus įkalbėti at sisakyti kelio su
Kristumi. 

Sekmadienį dalyvaujame Kris -
taus aukoje ne dėl to, kad neturėtume
ką veikti. Iš Kristaus aukos mes no ri -
me pasisemti tvirtumo sek ti savo Mo -
ky toją. Pabuvę valan dėlę Kristaus ar -
tumoje, norime vi są savaitę likti jam
ištikimi. Būkite palaiminti ieš kan tieji
Kristaus ar tu mos!
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Redakcijos žodis Džiaugsmas gyventi 
Bažnyčioje
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Švč. Mergelė Marija – Lietuvos globėja

Ar mes, lietuviai, garbinsime Ma -
riją? Artėjant Ši luvos atlaidams ir skai-
tant renginių skelbimus lietuvių žinia -
sklaidoje, atrodo, kad mažai kas. Juk
Šiluvos atlaidai Lietuvoje ir mums,
gyvenantiems toli nuo Lietu vos, būda-
vo visuotinė šventė, kurioje jautėme
pareigą dalyvauti. Kaip bū davo gražu
su pakilia nuotaika eiti iškilmingoje
procesijoje iš Maria High School aikš -
tės į bažnyčią. Visos jaunimo bei kitos
organizacijos su sa vo vėliavomis ir na -
riais giedodami ap supdavome visą
kvar  talą. Šiomis dienomis nesimato or -
ganizacijų va dų raginimų rugsėjo 11
die ną paskirti Šiluvos Marijos at lai -
dams.

Jau visas mėnuo organizacija „Vai -
ko vartai į mokslą” kviečia pie tums į
Lemont. Ar nėra užtektinai sekmadie -
nių, kad reikia pasi rink ti būtent Šilu-
vos atlaidų dieną? Kur mūsų meilė Ma -
rijai, mūsų Tau tos ir Tėvynės globėjai?
Ar meldžia me Ją palaimos Lietuvai? 

Kaip nuos tabu būtų, jei iš visų Či -
ka gos apy lin kių ir priemiesčių autobu-
sais su  va žiuotų maldininkai tą dieną
pagar binti Ją! Nors ir ne autobusais,
bet savomis  priemonėmis rugsėjo 9 –11
d. visi keliaukime į Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 val. r.
vyks procesija ir šv. Mišios, o vėliau –
pietūs parapijos salėje.

Salomėja Daulienė
Chicago, IL

Kur tas aukštas jaunas vyras?

Artėjo kėgliavimo sezonas (lietu-
viško pavadinimo šiam sportui taip  ir
neturime). Nors jau prabėgo dvejetas
metų, vis dar prisimenu, kai, man vos
tik įžengus į kėgliavimo salę, vienas iš
žaidėjų užklausė: „Where is that tall
young man?” Jam paaiški nau, kad tas
aukštas jaunas vyras iš važiavo į Det -
roit miestą, kur užkariavo net dvi para-
pijas ir dabar ten ka ra liauja.

Džiugu, kad detroitiečiai moka
taip nuoširdžiai gerbti ir mylėti kun.
Gin tarą Joniką. „Drauge” mirga dau-
gybė straipsnių su įdomiais aprašy-
mais ir nuotraukomis apie jį. Viena
„Draugo” bendradarbė net yra pasa -
kiusi, kad, kur tik kun. Jonikas pa si -
rodo, tampa žvaigžde. Vi siš  kai sutinku. 

Bet kol kas nė žodelio nebuvo
 parašyta apie kėgliavimą. Juk kun.

Gintaras yra didelis šio sporto mėgėjas.
Jo su manymu, jam gyvenant Roches -
ter, NY, Lietuvos tūkstantmečio vardo
proga buvome suruošę kėgliavimo žai -
dynes, kurios sutraukė net 34 mė gėjus.
Kun. Gintaras, visų nustebi mui, asme -
niškai apdovanojo pirmų trijų vietų
laimėtojus.

Čia dar verta paminėti, kad kun.
Gintaras ir pas mus žvaigžde sužibė jo.
Kėgliuodamas lygos komandoje „The
Liths” (E. Kiršteinas, L. Mačiu lienė, K.
Mačiulis ir G. Jonikas) vie name žai di -
me jis „supyškino” net 205. Tai – labai
retas atvejis pradžiokui.

Norisi tikėti, kad kun. Jonikas jau
prisijungė prie Detroit Lietuvių kėg -
liuotojų būrelio. Jei taip, tai, Tė veli
Gin  ta rai, prašau neužmiršti, kur gavai
pra džią šiam žaidimui.

Kostas Mačiulis
Rochester, NY

Noriu pasidžiaugti

Noriu pasveikinti Aureliją Tamo -
šiū naitę ir padėkoti už puikiai ir
sklandžiai išverstą įdomų straipsnį
apie lietuvių pacientų „senus įpro čius”
ketvirtadienio, rugpjūčio 18 d., ,,Drau -
ge’’. Tai pavyzdys, kaip ir lietuviškame
laikraštyje galime apsieiti be nelemto
mūsų spaudos „seno įpro čio’’ – pirmų -
jų vardo raidžių „abėcė lės sriubos’’.
Prie kiekvienos straips nyje paminėtos
pavardės yra ir visas vardas, o toliau,
kaip ir kiekviename Ame rikos laikraš-
tyje, rašoma tik žmo gaus pavardė. Ma -
lonu skaityti. 

Ne taip, kaip to paties nume -
rio straipsnelyje „A. a. B. Nainienę pri -
simenant’’, kur minimi jos žentai yra
„Vė’’ Garbonkus ir „Ka’’ Sušins kas,
nors jie tikriausia turi gražius lietuviš -
kus vardus. 

Žinau, kad patentuoto vaisto nuo
šios lietuviškos spaudos ligos išsigy-
dyti dar niekas neišrado, bet jei kur
nors kokioje krautuvėlėje būtų galima
rasti žolelių, lašelių ar kitų „tra dicinės
medicinos priemonių’’ šiuo ne ga -
lavimu atsikratyti – būtų labai pravar-
tu.

Arba, gal galima  paprašyti Aure -
liją, kad ji visus straipsnius panašiai
ištaisytų. Aurelija žengė ilgai lauktą
žingsnį lietuviško spaudos puslapio
pagražinimo link. Ačiū.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

LAIŠKAI 



Rugpjūčio 10–12 dienomis Vil niu -
je vyko Pasaulio Lietuvių Ben -
druo me nės (PLB) ir Pasaulio

lie tuvių jaunimo sąjungos kraštų val -
dybų pir mininkų suvažiavimas. Be or -
ganiza ci nių reikalų, ten taip pat buvo
svars tyta strategija ,,Globali Lietuva”,
PLB ir Lietuva, naujos re dakcijos Lie -
tuvos Respublikos Pilie ty bės įstaty-
mas, teigiamo užsienio lietuvių įvaiz -
džio formavimas Lie tu voje, PLB veik-
los finansavimas, bendravimas tarp
kraš tų Lietuvių Ben d ruomenių, litu-
anistinis švietimas ir kt. 

Prieš akis  – JAV LB apylinkių pir -
mininkų suvažiavimas, rengiamas š.
m. rugsėjo 10–11 dienomis Le mont, IL.
Numatytoje dienotvarkėje rašoma,
kad bus pranešimai apie Lituanistikos
studijų ir tyrimo cent rą, Lietuvių Fon -
dą, lietuvišką spau dą. Apie pastarąją
kalbės  dr. Dalia Ci   dzikaitė ir Bronius
Abrutis. Jiems abiems iš viso skirta 7,
taip – septy nios minutės laiko. (Maž -
daug tiek lai ko užtrunka perskaityti
šią skiltį.) Suvažiavime taip pat iš -
girsi me JAV LB apylinkių apžvalgą ir
dis ku sijas, apie apylinkių veiklą, pra -
neši mus apie finansų tvarkymą bei
bend rą JAV LB veiklos apžvalgą. Įdo -
miau sia dienotvarkėje dalis, bent
man, bus Lauryno Vismano praneši-
mas ,,JAV Lietu viškos Bendruomenės
kaip organizacijos misija, jos tikslai ir
sie kiai ją įgyvendinti”. Gali būti įdo -
mios ir po to vyksiančios diskusijos.

Dabartinė PLB prasidėjo kaip są -
jūdis, savo pradžią gavęs 1949 m. bir že -
lio 14 d. Vyriausiojo Lietuvos iš lais vi -
ni mo komiteto tremtyje paskel b toje
Lietuvių chartoje. Kaip ir visi sąjū -
džiai, šis irgi turėjo jį įkvepiančius
vadus – prelatą Mykolą Kru pavičių,
pe dago gą Stasį Barzdu ką, filosofą Juo -
zą Gir nių ir kitus. Šio dokumento an -

trame pa ragrafe skai tome: ,,Žmogus
tu ri pri gimtąją teisę laisvai išpa žinti
ir ugdyti savo tapatybę. Lietuvis lieka
lietuviu vi sur ir visada. Savo tėvų iš -
laikytą Lie   tuvių Tautos gyvybę lietu-
vis perduoda ateities kartoms, kad am -
žinai gy ven tume.” Po dvejų metų buvo
įsteig ta or ganizacija – JAV Lie tu vių
Ben  d ruo me nė. Ką reiškia or ga niza cija? 

Bronius Nainys savo knygoje
,,Lie   tuviai ir lietuvybė” rašo, kad or -
ganizacija yra grupė žmonių, laisvai
susijungusių kuriuo nors specifiniu
reikalu arba tikslu, pvz., gali būti pro -
fesinė gydytojų, inžinierių, mokytojų
draugija, kultūros draugija, sporto
klu bas ir t. t. Kas kita yra bend ruo me -
nė. Jai priklauso žmonės, ku riuos jun-
gia ilgamečiai istoriniai ar ba pri gim -
tiniai ryšiai – kalba, pa pro čiai, kul tū -
ra, bendras gyvenimas, is torija ir t. t.
Tad lietuviai sudaro lie tuvių ben -
druomenę. Tokia bendruo me nė te gali
būti viena, nes tėra viena lietuvybė.
Žodis ,,bendruomenė”, rašomas ma  žą -
j a raide, reiškia tos pačios kilmės
bendrai gyvenančių žmonių prigim-
tinę jungtį. ,,Bendruomenė”, rašoma
di džiąja raide, reiškia tos pačios kil -
mės bendrai gyvenančių žmonių orga-
nizaciją, kuri tvarkosi pagal apy lin -
kes, turi renkamus vietinius ir centri -
nius organus. Taigi turime Lietuvių
ben druomenės sąjūdį, arba bendruo -

menę ir turime Lietuvių Ben druo me -
nės or ganizaciją. 

Jau prieš beveik 10 metų JAV LB
Krašto valdybos suruoštoje Darbo
kon  ferencijoje Dainavos jaunimo sto -
vykloje teigiau, kad JAV LB su ma žo -
mis išimtimis stovi atsinaujinimo pa -
kopoje. ,,Trečioji banga” ir jau Ame ri -
ko je gimę lietuviai yra Lietuvių Ben -
druomenės ateitis. Lituanistinių mo -
kyk lų mokinių ir mokytojų gretose
matyti nauji veidai ir nauja energija.
Jų įtaka apylinkių ir apygardų
valdybo se didėja. Kiti tautinės gyvy-
bės pragiedrulių pavyzdžiai – jaunimo
or ganizacijos, sportinė veikla, tauti -
nių šokių rateliai ir chorai. 

Taip pat žinome, kad ne visi lie tu -
viai Lietuvių Bendruomenei pri klau -
so ar nori priklausyti. Yra nema žai
nu   tautėjusių lietuvių kilmės žmo nių,
taigi savaime nuo savo tautinės ben -
druomenės atsiskyrusių. Yra ne ma žai
lietuviškam gyvenimui pasy vių bei
abejingų. Nainio žo džiais, Lietuvių
Ben druomenė jungia tik savo valia ap -
sisprendusius sąmo nin guosius bei ak -
tyviuosius lietuvius, neprarasdama
principinio savo vi suotinumo, nes rū -
pi nasi visais lie tuviais ir jų tautiniu
likimu. 

Prieš LB organizacijos įsteigimą
JAV egzistavo gyva lietuviška veikla,
vei kė daug įvairių organizacijų. Su si -

kūrusi LB ta veikla džiaugėsi, ją rė mė,
bet jokiu būdu nebandė ką nors per-
imti ar esamą veiklą užgniaužti ar
kaip kitaip valdyti. Kiek sumanyda ma
LB stengėsi pastebėtas spragas už -
pildyti, dedamas pastangas pagal rei -
kalą stiprinti bei koordinuoti. Gražiu
pavyzdžiu buvo lituanistinių mo kyklų
atvejis. Iš pradžių tokios mokyklos bu -
vo steigiamos gaivališ kai, be jokio
paskatinimo, reikiamus vadovėlius
ruo šė patys mokytojai. Vė liau moky-
mo programomis, vado vėliais ir kita
metodine medžiaga pradėjo rūpintis
JAV LB Švietimo taryba. 

Lituanistinių mokyklų pavyzdį
parinkau ne atsitiktinai. ,,Draugo”
skaitytojai lietuviš kas mokyklas iš -
rinkto vienu iš aštuo nių JAV lietuvių
išeivijos stebuklų (,,Draugas”, 2008 m.
rugpjūtis 28 d.). Taip pat įdomu, kad iš
aštuonių pa rinktų ,,stebuklų”, tik lie -
tuviškos mo kyklos yra LB organiza -
cijos žinioje. Visi kiti ,,stebuklai” buvo
ar tebė ra kitų iniciatyvų ar organiza -
ci jų tvarkomi ir išlaikomi. Juos išvar -
dy siu populiarumo eile: ,,Draugas”,
Lie  tuvių Fondas, ,,Lietuvių enciklope-
dija” (Boston), Lietuvių Opera Čikago-
je, Lituanistinių tyrimų ir studijų cen-
tras, bažnyčių statyba ir Dainavos jau -
nimo stovykla. Vis jie yra lietuvių ben-
druomenės dalis, bet ne Lietuvių Ben -
druo me nės organizacijos padaliniai. 

Lietuvoje apstu naujų patarlių ir
priežodžių. Viena iš jų yra – ,,Pagy ven -
sim – išvažiuosim”. Kur beišvažiuo-
tume, ten nuvykę ir toliau liksi me lie -
tuvių bendruomenės dalimi. Rei kia
viltis, kad netrukus visi ar bent dau-
guma jų prisijungs prie Lie tuvių
Bendruomenės, gaivalingos or ga -
nizacijos, ir ją savo dalyvavi mu pra -
turtins. Sveikinu JAV LB apylinkių
pirmininkų suva žia vimą!

Jei pernai minėjome Lietuvos ne -
priklausomybės atkūrimo dvi de -
šimtmetį, verta prisiminti, kaip

išsipildė sovietų užsienio rei kalų mi -
nistro Eduard Ševardnadze ir Michail
Gor bačiov patarėjo Alek sandr Jakov -
lev būgštavimai, kad, Gorbačiov pa -
skelbus ,,glasnost ir perestroika”
prog  ra mą, gali sugriūti ir visa sovietų
impe rija. Taip ir atsiti ko, bet kaip?

Žurnalo „Foreign Policy” lie -
pos–rug pjūčio laidoje pastebėjau di -
džiulę antraštę „Everything You
Think You Know About The Collapse
Of  The Soviet Union is Wrong”. Smal -
sumo vedamas perskaičiau šiai temai
skirtą straipsnių ciklą, kurių pa -
grindinį parašė Leon Aron, Ru si jos
studijų instituto direktorius ir ne tru -
kus išei siančios knygos „Kaip įvyko
1987–1991 m. Rusijos revoliucija” auto-
rius.

Vakariečiai yra linkę galvoti, kad
prie sovietų valdžios subyrėjimo gal
daugiausia yra pri  sidėjusios šios: JAV
prezidento Ro nald Reagan strateginės
erdvių gynybos planas, sovietų nesi-
baigiantis ka ras  Afganistane, bran -
duo linė 1986 m. Černobyl nelaimė,
kritusios alyvos kai nos. Visa tai yra
mi nima kaip tos griūties priežastys. O
pradžią tam da vė ir Gorbačiov veda -
ma glasnost ir perestroika politika,
prie kurios jį pa stūmė sunki sovietų
eko nominė pa dėtis.

Autorius Aron neteikia daug
reikš  mės tiems mūsų įprastiems
veiks niams, kuriuos mes mėgstame
mi nėti kaip komunizmo žlugimo prie -
 žastis. Aron pabrėžia stagnaciją, mo -
ra linį nuosmukį ir korupciją, ką matė
ir Gorbačiov, 1985 m. įkopęs į valdžią
ir pamėginęs prieš tai kovoti.

Pirmasis 1987 m. Gorbačiov pa -
skelbtos glasnost programos tikslas
buvo atstatyti krašto smukusią mo ra -

lę. Glasnost krikšto tėvu vadinamas
Gorbačiov bendras Aleksandr Jakov -
lev, 1983 m. po 10 metų darbo am ba -
sadoriumi Kanadoje grįžęs į So vietų
Sąjungą pajuto, kad sovietų žmo nės
jau pribrendę pasakyti „Užten ka, rei -
kia viską keisti iš pag rindų.” Tai su -
prato ir Gorba čiov mi nist ras pirmi -
ninkas Nikolai Ryžkov, ryžtingai pa -
sa kęs, kad „jau užtenka mums pa -
tiems nuo savęs vogti”.

Kad taip tylomis buvo kalbama
Krem liuje, yra suprantama. Kas buvo
keista, kad panašios mintys pasklido
ir tarp plačių masių. Garsusis žurna -
listas Aleksandr Bovin 1988 m. rašė,
kad tik perestroika gali mus išgelbėti
iš begėdiškos korupcijos, vagiliavimo
ir melo.

Prasidėjęs laisvės troškimas ir
naujai pradėta leisti liberali spauda
buvo go džiai gaudoma. Reikia manyti,
kad vi si tie pasisakymai atrado tin-
kamą atgarsį Lietuvoje ir kitose są -
jun ginė se respublikose. Pagal pirmą
laisvai surengtą apklausą 1989 m.,
daugiau nei pusė apklaustųjų pasi -
sakė už rinkos ekono mikos įvedimą ir
laisvę leisti kurtis ir kitoms politi -
nėms partijoms. Ma sėms jau nebepa -
kako kažko pana šaus kaip tik laikinas
Chruščiov lai kų atolydis.

Kas atsitiko, kad 1985 m. TSKP
gen. sekretoriumi išrinktas ir 1988 m.
faktiniu šalies valdovu tapęs Gorba -
čiov, 1990 m. kovo 13 d. išrinktas už im -

ti naujai sukurtą Sovietų Sąjun gos
pre zidento postą, jau po kelių me tų
buvo nušalintas nuo valdžios? Tai įvy -
 ko, kai sovietų žmonės, Gorbačiov
pra vestų reformų dėka, paragavę šiek
tiek laisvės, nusivylę jo vedama eko -
nomikos politika, 1991 m. birželio 12 d.
Rusijos respublikos prezidentu iš rin -
ko Boris Jelcin.

Visi aukščiau minėti veiksniai
yra reikšmingi, bet kad sovietų impe -
rija sugriuvo jau 1991 m., turbūt dau-
giausia kredito reikėtų duoti prezi-
dentui Jelcin ir juo entuziastingai pa -
sekusiems šimtams tūkstančių sovie -
tų piliečių, nusivylusių Gorbačiov po -
litika. Gorbačiov pradėjo tą istori nę
per tvarką, o Jelcin ją, nors ir chao tiš -
kai, tęsė, ir sėkmingai atsispyrė se nų -
jų komunistų desperatiškam ban dy -
mui išgelbėti senąją sovietų im pe riją.

Matydami Gorbačiov neveiklu mą
ir naujai išaugusį Jelcin populia ru -
mą, aršieji komunistai suprato pa vo -
jingą visos Sovietų Sąjungos padėtį ir
nutarė skubiai veikti. 1991 m. rugpjū -
čio 17 d. sąmokslininkai – KGB vir -
šininkas Vladimir Kriučkov, mi  nis -
tras pirmininkas Valentin Pavlov,
gynybos ministras Dmitri Jazov ir
dar keli, susirinkę viename iš slaptų
KGB būstinių, nutarė krašte pas kelbti
karo padėtį ir siųsti delegaciją pas
Kryme vasarojantį Gorbačiov ieš kant
jo pritarimo pasitraukti ir laiki nai
valdžią perduodant sąmokslininku ta -

pusiam viceprezidentui Gennadij Ja -
najev. Delegacijai atvykus pas Gor ba -
čiov, pasirodė, kad visi telefono lai dai
buvo nutraukti, tad susisiekti su
Krem liumi jam buvo neįmanoma.

Gorbačiov nesutikus su delegaci-
jos reikalavimu, ji grįžo į Maskvą, kur
sąmokslininkai tuojau paskelbė karo
padėtį. Rugpjūčio 19 d. prie Krem liaus
pradėjo artintis kariuo me nės dali -
niai. Iš Raudonosios aikš tės išvaikę
de  monstrantus, jie liko stovėti, ne su -
lauk dami jokių nurody mų.

Tuo metu Jelcin buvo Kazachs ta -
ne. Pamatęs, kas vyksta Maskvoje, jis
tuojau grįžo ir, susisiekęs su savo ben-
draminčiais, kartu su jais pasiro dė
aikštėje prie „Baltųjų rūmų”. Už šokęs
ant tanko, jis ragino demons tran tus
ne pasiduoti. Ir kai kariuo me nės vadai
nedavė įsakymo pulti Jel cin grupę,
da liniai pasitraukė, ir su ki limas sub-
liuško.

Netrukus paaiškėjo, kad sąmoks -
lininkams priklausė ir beveik visi
Gor bačiov kabineto nariai. Po kelių
die nų taip sukompromituotas Gorba -
čiov atsisakė savo gen. TSKP sekreto-
riaus posto. Jo tolimesni žygiai išlai -
kyti valdžią savo rankose nepavyko. Į
1991 m. pabaigą iš Nepriklausomų res -
pub likų sąjungos pasitraukė Bal ta ru -
sija ir Ukraina. Sovietų Sąjungos
prak  tiškai kaip ir neliko. 1991 m.
gruo   džio 25 d. Gorbačiov, per TV kal -
bėdamas sovietų piliečiams, pranešė
pasitraukiąs iš valdžios. Nusileido
rau  donoji sovietų vėliava, ir virš
Krem  liaus pakilo naujoji Rusijos tri -
spalvė.

Jelcin pasitraukė 1999 m., val džią
perdavęs Vladimir Putin, kuris iki
šiol daro įtaką Rusijos politi kai.
Praėjo 20 metų po Sovietų Są jungos
žlugimo, o Rusija vis dar ne randa ke -
lio į tikrą demokratiją.
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Prieš 20 metų 
žlugo Sovietų Sąjunga

ALEKSAS VITKUS

Lietuvių bendruomenė –
sąjūdis ir organizacija

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



Prieš subliūškant Amerikos na -
mų pirkimo-pardavimo rinkai,
labai populiarūs buvo semi-

narai, kaip pra turtėti nekilnojamojo
turto versle. Paprastai gaudavai pa -
kvie timą at vykti į kokį  nors vieš -
butį, būti veltui vaišinamas pietumis
(dinner on us) ir sužinoti, kaip pra -
tur tėti. Seminaro pradžioje daug kal -
bėtojų pasakodavo apie savo nuo -
stabų gyvenimą, kurį jie su sikūrė šių
seminarų dėka. Ekrane rodydavo
savo puošnius namus prie jūros ir
kaip kasdien paštininkas tik už jų ke -
lių valandų darbą  atneša tūkstančių
dolerių čekius. Paskui po pietų pra -
sidėdavo įkyrus siūlymas pirkti nuo -
stabųjį dokumentų paketą, kaip be
jokio pradinio įmokėjimo įsigyti pus -
velčiui nekilnojamąjį turtą ir jį su di -
deliu pelnu parduoti. 

Visa tai prisiminiau, stebėda mas
JAV LB veikėjų pastangas, siekiant,
kad Lietuva įkurtų Amerikos lietu-
vių informacijos centrą. Taip, kaip
ame  ri kiečių seminare buvo bandoma
įpiršti tą nuostabųjį dokumentų pa -
ketą, kuris praturtins jį įsigijusiojo
gyvenimą, taip Lietuvai buvo perša-
mas JAV lietuvių informacijos cent -
ras, kurio dėka Amerikos lietuviai
kel  sis gyventi į Lietuvą ir pagelbės
jai. Štai citatos iš vieno JAV LB ko -

misijos atstovo pranešimo 1996 me -
tais: „Tai [JAV lietuvių informacijos
cent ro įsteigimas – Red.] Amerikos
lietuviams parodytų, kad Lietuva
nuo širdžiai ir konkrečiai kviečia. (...)
šis projektas yra materia liai ir abipu-
siai naudingas. Naudin gas tiek grįž -
tantiems, LB-nei, tiek Lie tuvai,
Lietuvos ekonomijai. Toks grįžimas
[Amerikos lietuvių – J. G.], jei pavyk-
tų, sukurtų darbus čia esan tiems,
pri trauktų daugiau Amerikos lietu-
vių lankyti Lietuvą ir žadintų nau -
dingo bendradarbiavimo tęstinu mą
su Amerikos lietuvių diaspora. Grį -
žimo akcija pagelbėtų Amerikos lie -
tuvių diasporoje lietuvybės tęsti nu -
mą ir tapatybės tęstinumą. Šiame
pro jekte mums pirmoje vietoje rūpi
vi siems lietuviams bendras siekis –
tai lietuvybė, gerovė Lietuvai, gero -
vei jos žmonėms. Aišku, kad su tokiu
projektu vėluojamės, bet tikimės, kad
dar ne pervėlu.” 

Na, ar negražūs ir ne kilnūs žo -
džiai? Galėčiau juos skaityti ir skai -
tyti. Bet kodėl tie Amerikos lietuviai
iki šiol negrįžo? Atstovas turi atsa ky -
mą ir cituoja „Draugo” 1996 m. birže-
lio 8 d. vedamąjį: „Po 1990 m. ko vo 11-
osios pradėjome tikėt, kad politinis
dar bas jau beveik baigtas, atėjo me -
tas nepriklausomai Tėvynei pasi rū -
pinti išvaikytais iš savo žemės vai -
kais, dalintis su jais dvasiniais lo-
biais, įkvėpt naujos gyvybės į metų

ei gos ir darbų nuvargintas sielas. Ta -
čiau mūsų tėvynė pasakė: jie ne ma -
no vaikai.” Bet pacitavęs tai, atrodo,
šiek tiek susigėsta, tad pataiso: „šis
pa sisakymas yra perdėtas, retorinis,
bet tokių minčių išeivijoje yra ir su
jo mis reikia skaitytis. Reikia susi-
grąžinti pasitikėjimą. Sukurti Tė vy -
nėje svetingą ir rūpestingą atmosferą
galime tik bendromis Lietuvių ben-
druomenės ir Lietuvos pastangomis.
(...) grįžtantieji turi būti įtikinti, kad

gaus patikimą informaciją ir apčiuo -
piamą globą kelionėje ir grįžus.” 

Man, tuo laiku dirbant Vilniuje,
PLB atstovybėje, buvo ir sunku, ir gė -
da tai skaityti. Lietuvis pusšimtį me -
tų gyvenęs atskirtas nuo laisvojo pa -
saulio, kai jam įsakinėjo okupantas,
pasivadinęs „vyresniuoju broliu”,
turi įtikinti patogiai pusšimtį metų
Ame rikoje gyvenusį lietuvį, dabar
be siskundžiantį „metų eigos nuvar -
ginta siela”, bet žadantį grįžti į Lie tu -
vą, jei bus įtikintas „kad gaus pati ki -
mą informaciją ir apčiuopamą glo bą
kelionėje ir grįžus”. Įsivaizduo ki me –
ne tik globą grįžus, bet ir globą
kelionėje. Ir taip teigė į Lietuvą nu -
vykęs JAV LB komisijos narys, man
gerai pažįstamas, su kuriuo kartu
sie lojomės dėl Lietuvos reikalų, ypač
tremtinių, kartu dirbome Lietuvių
Bendruomenėje, kurio šeimos lietu -
viš kumu žavėjausi. 

O pokalbyje su „Lie tuvos rytu”
(1996 m. rugsėjo 5 d.) jis apgailestavo,
kad Amerikoje vis re tėja ratas žmo -
nių, puoselėjančių grį žimo viltį.
Anot žurnalisto, jis kol kas nenorėjo
sa kyti, kiek yra išeivių, norinčių
grįž ti į Tėvynę, tardamas: „Jei aš no -
rė čiau jų klausti, ar žada grįžti, turiu
nurodyti, kas jų laukia. Manau, grįž -
tų ne tik seni žmonės, bet ir vyresnio
amžiaus žmonės”, – tvirtino jis žur-
nalistui. Na, ar nesuktas at sakymas.
Jis žinąs, kad retėja ratas žmonių,

puoselėjančių grįžimo viltį, bet neži-
no, kiek yra norinčių grįžti, tik ma -
no, kad grįžtų. Nežino ir negali jų
klaus ti, nes turės nurodyti, kas jų ten
laukia. Kitaip tariant, jūs įsteiki te
Amerikos lietuvių informacijos cent -
rą ir tada sužinosime, kiek yra norin -
čių grįžti. 

Iš tikrųjų mažai kas iš Amerikos
lietuvių puoselėjo grįžimo viltį ar
gal  vojo apie grįžimą. Mano tėvų kar -
ta jau krito kaip rudens lapai. Daug

jų senatvę leido apsigyvenę ma -
lonesnio, švelnesnio klimato vietovė -
se, nenorėjo prarasti savo gydytojų,
draugų, nenorėjo dar daugiau nutolti
nuo savo vaikų, savo anūkų. Mano
ben  draamžiai, išėję arba beišeiną į
pensijas, pasirinko dažną važinėjimą
į Lietuvą. Kai kurie įsigijo butus ten
vasaroti, kai kurie, ypač akademikai,
įsidarbino mokslo įstaigose metams
ar net ilgiau, bet tokių buvo mažuma.
O mano ir mano bendraamžių vaikai
labiau rūpinosi savo karjeromis dar -
buo se, namų paskolų mokėjimais,
vai kų leidimu į mokslus, taupymu
pen  sijoms, nei persikėlimu gyventi į
Lietuvą. Be to, ir jų šlubuojanti lietu-
vių kalba nepadėtų įsidarbinti Lietu -
voje, nebent užsienietiškoje įmonėje
arba įkūrus savo verslą. 

Ragintojai, skatindami kuo grei -
čiau Amerikos lietuvių centrą steig -
ti, vis pridėdavo „kol dar ne per
vėlu”, netiesiogiai kaltindami Lietu -
vą, kad ši neva nekvietusi Amerikos
lietuvių grįžti. O tos komisijos pir -
mininkas straipsniu („Draugas”,
1997 m. sausio 2 d.) apkaltino PLB
val dybą, kad ji iki šiol nepasirūpino
kelių žmonių įs taigos įsteigimu. Tai
mane skaudino, nes nei aš, nei PLB
atstovybės administratorė Virginija
Grybaitė niekada neatsisakėme į
mus besikreipiančius padėti. Siū -
lėme net priimti darbuotoją, kuris
teiktų tokią informaciją, jei jos

reikėtų, nes Atstovybės patalpos bu -
vo pakankamai erdvios. 

Bet iš tie sų nebuvo nė vieno
Ame rikos lietuvio, kuris būtų kreipę-
sis informacijos dėl to, kad norįs
apsigyventi Lie tuvoje. Dažnai suei-
davau su Lietuvo je apsigyvenusiais
Amerikos, Kana dos lietuviais, ne
kartą lankiausi ir buvau kviečiamas
kalbėti Gerontolo gijos centre Vil -
niuje su ten apsigy venusiais iš Šiau-
rės Amerikos ir nė karto neišgirdau
nusiskundimų dėl informacijos sty-
gio norint grįžti į Lietuvą. Straipsnio
autorius rašo, kad Ameri kos lietu -
viai „turi klausimų ir daug klausi -
mų, išryškėjus[ių] apsilankius Bosto -
ne ir Baltimorėje”. Aš Balti mo re
mies te ke lis kartus esu kalbėjęs lietu-
vių pen sininkų klube, keliuose Va sa -
rio 16-sios minėjimuose, bet ne su ti -
kau kitų baltimoriečių, norinčių kel -
tis į Lietuvą, išskyrus du mano gerai
pa žįs tamus, kuriuos ne kokie nors in -
formacijos centrai ar komisijos, bet
meilė išviliojo į Lietuvą. 

Straipsnio „Drauge” autorius ra -
šo, kad yra daug klausimų, į kuriuos
informacijos centras turėtų atkreipti
dėmesį, ir duoda pavyzdį, kad Lietu -
vo je „žiemos yra šaltos ir šiurkščios.
(...) Kartais yra daug sniego. (...) Taip
pat yra ledas po sniegu. Vadinasi,
senyvas žmogus negalės išeiti į lauką
mėnesių mėnesiais...” Tai va, kokios
in formacijos reikia Amerikos lietu-
viui. O tie lietuviai, apie kuriuos pir -
mininkas kalba, yra senukai, taigi gi -
mę ir daug žiemų praleidę Lietu vo je.
Nejau jie nebeatmena, kokios žie mos
buvo Lietuvoje? 

Iš Lietuvos ma ne tėvai išvežė
ketu riolikmetį, pame nu ne kartą
kritęs ant nugaros, brisdamas sniegu
padengtu vieškeliu iš Vir balio į gim-
naziją į Kybartus. Kri tau ir Tur niš -
kėse, Vilniuje, eidamas su krepšiais
iš parduotuvės. Kritau nuo kopėčių
pereitą žiemą Ellicott City, užsiran -
gęs valyti sniegą nuo sto go, užmiršęs,
kad jos slydinės ant snie gu padengto
apšąlusio šaligatvio. 

Prisipažinsiu, kad skaitydamas
tą rašinį pykau dėl prirašytos ne tie -
sos, bet paskaitęs apie pasislėpusį le -
dą po sniegu susigėdau. Kaip gali
pyk ti ant komisijos ir jos pirmi -
ninko, įs pėjančio, kad Lietuvoje, tarp
kitų da lykų, „taip pat yra ledas po
snie gu”. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Amerikos lietuvis Lietuvoje (4)
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Lietuvis, pusšimtį me tų gyvenęs atskirtas nuo laisvojo 

pa saulio, kai jam įsakinėjo okupantas, pasivadinęs 

„vyresniuoju broliu”, turi įtikinti patogiai pusšimtį metų

Ame rikoje gyvenusį lietuvį (...), „kad gaus pati kimą 

informaciją ir apčiuopamą glo bą kelionėje ir grįžus”. 

Nuotrauka iš asmeninio J. Gailos archyvo
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ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Žymus tarptautinio garso pia nis tas
Gab   rie lius Alekna su M. K. Čiur  lio nio
mu ziki nė mis kompozicijomis aplan kys
dešimtį mies tų JAV ir Kanadoje, o
plačiai ži no mas meno ir literatūros ty -
rinėtojas Stasys Goš tau tas skaitys
ilius t ruotą paskaitą ,,Čiur lio nis po 100
me tų”.

Minint Lietuvos didžiojo ta -
pyto jo ir muziko Mikalojaus
Kons tantino Čiurlionio

(1875 –1911) šimtąsias mirties meti nes,
jo muzikos ir meno koncertų ciklas,
aprėpsiantis 10 Amerikos ir Kanados
miestų, pristatys Čiurlio nio unikalias
vėlyvojo romantizmo kompozicijas.
Renginys vyks Washington, DC (rug -
sėjo 24 d.), Phila delp hia (rugsėjo 25 d.),
Atlanta (spalio 1 d.), Or lando (spalio 2
d.), St. Petersburg (spalio 9 d.), To -
ronto (spalio 15 d.), Detroit (spalio 16
d.), Cle ve land (spalio 22 d.), New
Haven (spalio 29 d.) ir Bos ton (spalio
30 d.). Šių miestų  žiūrovai galės iš -
girsti ne tik šias garsias kompozicijas,
atliekamas dr. Gabrieliaus Aleknos,

vieno iš žymiausių Čiurlio nio mu zi -
kos atlikėjų, bet ir paklau syti žymaus
kritiko, Wellesley Col lege profeso -
riaus Stasio Goštauto pa skaitą apie
Čiur lionio gyvenimą ir ta pybą. Šį ru -
dens koncertų ciklą rengia JAV LB
Kul tūros taryba, dosniai pa rė mė Lie -
tuvių Fondas.

Gabrielius Alekna 2005 metais
lai  mėjo antrą vietą tarptau tiniame
Beethoven fortepijono kon  kurse Vie -
noje, Austrijoje. Jis da  ly vavo kaip
solistas Vienos Musi kve rein su Vie nos
radijo simfoniniu orkestru (RSO
Wien), diriguojant
Ber t rand de Bil ly;
kaip solistas pasi rodė
su Juilliard or kes tru
ir New Ams terdam
simfoniniu or kestru
New York ir su Bal -
tarusijos Na cio nali -
niu simfo ni niu orkes -
tru Mins ke. Lietuvo je
Alekna nuo  lat pasiro-
do su Na cio naliniu
simfo niniu, Vals tybi -
niu sim foniniu, Lie -
tu vos kameriniu ir
Kris tupo kameriniu
or kestrais. Legen di -
nis dirigentas Daniel
Barenboim apie jį sa -
kė, jog jis yra ,,didžiai
talentingas pianistas
ir muzikas”. G. Alekna yra laimėjęs
dau giau nei tuziną pirmųjų apdo va -
no jimų šiapus ir anapus Atlanto: Hil -
ton Head (JAV), Maria Canals (Ispa -
nija) ir Čiurlionio tarptautiniame for -
tepijono konkurse Lietuvoje. Jo ne -
trukus pa si rody siantis Vytauto Ba -
cevičiaus Mots (Toccata Classics)
rinkinys paruoštas bendradarbiau-
jant su Judith Sher man, du kartus lai -
mėjusia ,,Grammy” apdovanoji mą, ir
su triskart ,,Gram my” apdovanojimui

pasiūlyta pia niste Ursula Oppens.
Gimęs Vilniuje Alekna mu zikos

studijas pradėjo būdamas pen ke rių
metų. Baigęs M. K. Čiurlionio meno
gimnaziją Vilniuje studijas tęsė Lie tu -
vos muzikos akademijoje. 1996 metais
buvo pakviestas studijuoti Ju illiard
mo kykloje New York, kur mo kėsi su
Jerome Lowenthal. Juil liard stu dijas
baigė bakalauro, magist ro ir muzikos
daktaro laipsniais. 

Stasys Goštautas, kritikas ir
pro fesorius gimė 1939 metais Kaune,
Lietuvoje. Apleidęs Lietuvą 5 metų,

gy veno Vokietijoje
ir Kolumbijoje, Pie -
tų Amerikoje. 1962
me  tais emigravo į
Jung tines Ame ri -
kos Valstijas, kur
studijavo Fordham
University, 1966 me -
tais gau damas ba -
ka lauro laipsnį.
1967 m. New York
Uni versity ap si gy -
nė magistro laip-
snį, o 1971 metais
ten pat jam buvo
su teiktas filosofijos
mokslų daktaro
laips nis. S. Goštau -
tas studijas tęsė
Har vard, Bos ton ir
Texas universitetu-

ose. Jis yra dau gelio kny gų apie meną
ir kultūrą autorius, tarp jų ir išsamios
knygos ang lų kalba apie Čiurlionį –
,,Čiurlio nis: Painter and Com poser:
Collected Essays and Notes”. Jis yra
eseistas, me no ir litera tūros kritikas,
rašantis lie tuvių, anglų ir ispanų
kalbomis. 

Mikalojus Konstantinas Čiur -
lio nis (1875–1911) yra parašęs apie 400
muzikos kūrinių, įskaitant dvi di -

desnes simfonines poemas, overtiūrą,
daug preliudų ir kitų kūrinių fortepi-
jonui, kvartetą stygoms, kantatą cho-
rui ir orkestrui – visa tai per gana
trum pą savo 10 metų muzikos karje rą.
Paveiktas to laiko ro man tizmo ir įsi-
galėjusio stipraus na cionalizmo, tai
išreiškė savo anks ty vosiose kompozi-
cijose, tačiau vėliau prabilo visiškai
modernia ir simboliška išraiška.
Čiur lionis taip pat sukūrė per 200
paveikslų, 700 stiklo graviūrų ir mo -
notipų bei gro žinės literatūros, poe -
mų. Jis buvo vie nas iš pirmųjų Lietu -
vos kompozito rių, rimtai susidomė -
jusių savo kraš to liaudies dainomis,
jas rinko, harmonizavo,  vėliau išleido
jų rinkinį. 

Čiurlionis jautė labai artimą ryšį
tarp muzikos ir tapybos. Įsijautęs į
stiprėjantį simbolizmo judėjimą Eu -
ropoje, Čiurlionis eksperimentavo ir
sukūrė muzikos atgarsį savo tapyboje
– dviejų matmenų ribose, imituoda -

mas muzikos majorinį ir minorinį
toną, naudojo švie sos ir spalvos niu -
ansus. Todėl ir nenuostabu, kad dau -
gelis jo paveikslų pavadinti muzikos
kom pozicijų pavadinimais.

Aldona Rastenytė-Page – JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė.

M. K. Čiurlionis Amerikoje

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Rugpjūčio 5 dieną University of
Wisconsin-Madison baigėsi jau
tre čio ji šiame universitete su -

rengta estų, latvių ir lietuvių kalbų
intensy vių kursų (BALSSI) vasara.
Kitais 2012 metais per dvylika JAV
universitetų keliaujančią programą
globos University of  Pittsburgh.

Šiais metais BALSSI buvo pasiū-
lyti du latvių kalbos lygiai (prade dan -
čiųjų ir pažengusiųjų), kuriuos dėstė
dr. Dzidra Rodinš ir Iveta Grinberga,
estų kalba pradedantiesiems (dėstė dr.
Dan Ryan) ir vienas lietuvių kalbos
lygis pradedantiesiems, kurį dėstė šio
straipsnio autorė. Studentus ir dėsty-
tojus šiemet vėl šiltai globojo energin-
gi universiteto darbuotojai: CREECA
(Center for Russia, East Europe, and
Central Asia) koordinatorė viešie -
siems ryšiams dr. Nancy Heingartner
ir Skandivistikos studijų departamen-
to darbuotojas, Folklo ro programos
di rektorius dr. Tom DuBois.

Kaip ir kiekvienais metais stu-
dentai ne tik įtemptai (4 valandas per
dieną) mokėsi tikrai nelengvai įkan-
damų kalbų, bet antradienio popietė -
mis klausėsi kviestinių svečių pas kai -
tų apie Baltijos šalių politinę pa dėtį,
kalbos politiką ir žiniasklaidą Lat -

vijoje, kibernetinio karo pradžią ir
dai nuojančios revoliucijos atgarsius
šiandieninėje Estijoje. Apie Lie tu vos
atgimimo istorijos įamžinimo suma -
nymą balsiečiams kalbėjo Aistė Za -
lepūga, lietuviškąja patirtimi augant
Amerikos lietuvių bendruo menėje
pasidalijo Daiva Markelytė, paskai -
čiusi ištraukų iš pernai ,,Chi ca go Uni -
versity Press’’ išleistos knygos „White
Field Black Sheep: A Lithuanian
Ame rican Life”. BALSSI paskaitų
ciklą užbaigė programos koordinato -
rė dr. Heingartner, išmo ningai papa -
sakojusi apie XX amžiaus trečiojo
dešimtmečio Kauną – taip, kaip jį savo
dienoraštyje aprašo 1926–1927 metais
Kaune JAV konsulu dir bęs Nancy
senelis Robert W. Hein gartner. 

Be kultūrinių paskaitų studentai
turėjo progą pasiklausyti Madison
lietuvių tautinių šokių grupės „Žai -
bas’’ vadovės Nijolės Etzwiler pasa ko -
jimo apie lietuvių šokių tradicijas,
Lietuvoje ir išeivijoje rengiamas šo -
kių šventes, o priešpaskutinį liepos
mė nesio šeštadienį balsiečiai keliavo į
Čikagą: aplankyti Balzeko lietuvių
kul tūros muziejų (jame ekskursiją
surengė programos dalyvis, lietuvių
kalbos kurso studentas Salvatore De
Sando) ir paskanauti lietuvišku mais-
tu „Kunigaikščių užeigoje’’.

Lietuvių kalbos pradedančiųjų
lygį šiemet lankė trys studentai:
Georgetown University istorijos stu -
dijų doktorantas Curtis Murphy, šių -
metinis University of  Illinois at Chi -
cago bakalauro studijų absolventas
Sal vatore De Sando ir iš Virginia val-
stijos atvykusi rašytoja Nancy Wright
Beasley.

Kodėl šie studentai pasirinko lie -
tuvių kalbos studijas? Kas paskatino
juos atvykti į BALSSI? Apie tai ir ki -
tus šios vasaros įspūdžius pasakoja
patys studentai.

Salvatore De Sando: „BALSSI pro-
gramą pasirinkau todėl, kad norėjau
įgyti lietuvių kalbos gramatikos
pagrindus ir išmokti kalbėti. Antri nis
mano tikslas – gebėti skaityti lietuviš -
kus laikraščius. Aš susidomėjau BAL -
SSI kursais todėl, kad noriu dirbti sri-
tyje, susijusioje su Baltijos regionu.
Lietuva domiuosi dar ir to dėl, kad
mano mamos seneliai yra iš Lietuvos,
tik man jau jų neteko pažinti. Per
aštuonias savaites labai daug ko
išmokau: apie kultūrą, istoriją, kalbą.
Bet – dar labai daug liko iš mokti!
Dabar man beliko pritaikyti išmoktas
lietuvių kalbos žinias Bal zeko lietu-
vių kultūros muziejuje, ku riame
savanoriauju. Esu labai lai min gas,
kad dalyvavau BALSSI progra moje.
Aš manau, kad lietuvių kal ba leidžia
būti labai kūrybingam.

Trečiajai BALSSI vasarai Madison pasibaigus

Gabrielius Alekna

Stasys Goštautas

M. K. Čiur lio nis

Nancy Wright Beasley su šaltibarščiais
A. Tamošiūnaitės nuotr. Nukelta į 15 psl.
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Š. Amerikos ateitininkų savaitgalis 
ALRLF stovyklavietėje, Dainavoje • rugsėjo 2–5 d.

PROGRAMA

Rugsėjo 2 d., penktadienis

8 val. v. Parodos atidarymas: Vaizdai iš ,,Ateities” žurnalo pir-
mojo šimtmečio. Paruošė Ramunė Kubiliūtė.

Rugsėjo 3 d., šeštadienis

10 val. r.

• Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir valdybos pranešimas:
Rasa Kasniūnienė, ŠAAT pirmininkė pro temp, ŠAAV pirmininkė.

• „Ateities” žurnalo šimtmečio sukakties progos leidinys
„Tegaivina mus Kristus”, sudaryta, kun. Kęstučio Trimako. Pristato
Andrius Kazlauskas, ŠAAT programos komisijos pirm.

Paskaita: prof. Saulius Sužiedėlis kalbės apie lietuvių-žydų-
lenkų santykių istorinius pagrindus ir apie mokslinėje-visuo -
meninėje  plotmėje vykstančias diskusijas bei konfliktus. Po pris-
tatymo diskusijas ves Vytautas Ma ciū nas, dalyvaus visuo me -
nininkė Liūda Rugienienė.

4:30 val. p. p.  Pokalbis: Arūnas Pemkus,  buvęs SAS centro val -
dybos pirm., dabar turintis savo viešų ryšių įs tai gą Vilniuje, kalbės
tema ,,Gyvenimo kelias; Išeivijos ir Lietuvos ryšiai”.

7:30 val. v. ,,Biru Bar” ... vakaras!  Smagią vakaronę veda
kaimo kapela ,,Biru Bar” iš Indiana valstijos.

Rugsėjo 4 d., sekmadienį, 10 val. r.

Pokalbis: Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
,,Lietuvos dabartinių santykių su JAV būklė bei perspektyvos”.

4:30 val. p. p. Šv. Mišios.

7:30 val. v. Studentų ateitininkų programa prie laužo.

8:45 val. v. Vakarėlis, skirtas padėkoti  kuopų globėjams ir sąjungų
vadams.

Daugiau žinių – tinklalapyje  http://ateitis.org

Š.m. liepos 24 d., Moksleivių ateitininkų sto-
vyklai besibaigiant, į Dainavą pradėjo
gužėti įvairaus amžiaus ateitininkai: sene-

liai, tėvai, studentai, paaugliai bei vaikučiai –
dalyvauti Sendraugių ateitininkų stovykloje. Per
50 šeimų susėdo Zitos Kušeliauskienės ir Bronės
Abro maus kienės dešrų su kopūstais vakarienei,
kurios metu vyko šilti pasisveikinimai, apsi -
kabinimai, sklandė bendras džiugesys. Pasisotinę
nukeliavome prie visų žinomo didžiojo ąžuolo šv.
Mišioms, kurias atnašavo iš Lietuvos atvykęs,
mūsų visų pamiltas kun. Eugenijus Troickis. Nors
pamoksle buvo kalbama apie Saliamono dovanas,
spindintis Spyglio ežeras, ąžuolo pavėsis ir draugų
veidai padėjo įvertinti mūsų turtą – Dainavą.

Pasilikome po ąžuolu stovyklos atidarymui,
per kurį prisistatė Sendraugių stovyklos ruošos
komiteto nariai: Viktutė Siliūnienė, Dalia Lietuv -
ninkienė, Linas Mikulionis, Daina Čyvienė ir Rūta
Kulbienė. Susipažinome su stovyklos tema –
,,Ateitin jauna dvasia”. Vaiva Laniauskaitė, sto -
vyk los komendantė, pristatė jaunimo vado vus –
Viliją Aleksaitę, Miką Giedraitį, Marių Jankų,
Viją Kasniūnaitę, Žarą Kisieliūtę, Sigą Kisieliūtę,
Kovą Kulbį, Kristę Lapkutę, Dovą Lietuvninką,
Ritą Kušeliaus kai tę, Aleną Pranc ke vičiūtę, Vik -

torą Rušėną, Liją Siliūnaitę ir Juliją Sirgėdaitę.
Pažaidę žaidimus, pašokę ,,Suk, suk ratelį”, sukal-
bėję vakarinę maldą, sugiedoję ,,Dar viena diena
štai baigias” ir pasisotinę nak ti piečiais mažieji
stovyklautojai nukeliavo į sapnų karalystę.
Tėveliai turėjo progos pasigėrėti Ramunės
Kubiliūtės atvežta paroda ,,Vaizdai iš ‘Ateities’ žur-
nalo pirmojo šimtmečio”. Smagu buvo parodoje
atpažinti draugų veidus iš praėjusių dešimtmečių.

Savaitės dienotvarkė mažai keitėsi. Kun.
Eugenijus, palydimas Dovo Lietuvninko muzikos,
kasdien atnašavo šv. Mišias, ,,trys akordeonistai”–
Darius Polikaitis, Audrius Polikaitis ir Dovas
Lietuvninkas – vedė bendrą dainavimą, kol vaikai,
vadovų prižiūrimi, dainuodavo ir žaisdavo, tėve -
liams vyko rytinės paskaitos. Popietiniam laisva-
laikiui vienus viliojo Spyglio ežero pliažas, kitus –

pašnekesiai pavėsyje ar Dainos Polikai tytės
,,Zumba” šokių mankšta. Dar kiti skubėjo į D.
Polikaičio vadovaujamą chorelį. Savaitės metu
vyko ir Jono Majausko bei Tomo Pyle surengtas
šachmatų turnyras ir ankstyvo ryto žuvavimo var-
žybos, kurioms entuziastingai pirmininkavo
Kovas Kulbis. Po poilsio ir pa va karių vaikučiai
keliavo į darbelius, kuriuos vedė tėveliai, pa de -
dami vadovų. Buvo smagu matyti vaikų pasi -
didžiavimą savo meno kūriniais. Kol vaikučiai ėjo
į po pie tinius užsiė mimus, tėveliai dalyvavo įvai-
rių temų diskusijose ar pristatymuose. Po vakarie-
nės susirinkdavo ro žan čiaus būrelis. Dienos baig -
da vosi kūry biš ko mis vakarinėmis programomis.

Kitą savaitę – kasdieniniai stovyklos nuotykiai

— Lionė Kazlauskienė

Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavime 1965 m. Dainavoje. Stovi iš k:  Vėjūnė Svotelytė,
Indrė Damušytė, Saulius Sužiedėlis, Nastutė Umbrazaitė, Gediminas Naujokaitis, Jūra Garsytė,
Danutė Polteraitytė, Aldona Bušinskaitė, Algis Liaugaudas, Viktorija Čiunkaitė, sėdi:  Daiva

Bajorūnaitė, Augustinas Idzelis, kun. Kęstutis Trimakas, Antanas Vainius, Salvinija Gedvilaitė. 
Gražinos Bičiūnaitės  nuotr. 

Jaunos stovyklautojos sendraugių stovykoje, Dainavoje.  Iš k: Linutė Barškėtytė, Gabija Staniškytė, Viktorija Saulytė,
Gabrielė Schneider.  Dainos Čyvienės nuotr. 

,,Ateitin jauna dvasia”
Sendraugių  ateitininkų  stovykla 

Įvadas

Per ateinančias kelias savaites šiame sky -
riu je pri si minsime smagias dienas, pra leis -
tas vasaros stovyklose. 

Per Š. Amerikos ateitininkų savaitgalį vyks Studentų ateitininkų sąjungos su va -
žiavimas. Bus renkama nauja centro valdyba. Suvažiavimo metu studentai turės

progą duoti studento ateitininko įžodį. Informacija apie įžodžio programą rasite internete
adresu http://javstudentija.org

2011 m.

Archyvų konferencija Čikagoje, rugsėjo 3–4 d.
Ši nuotrauka iš Gražinos Bičiūnaitės archyvo daryta prieš 46 metus Studentų ateitininkų
suvažiavime. Darosi sunkiau ir sunkiau atpažinti savo idėjos draugų veidus. Todėl pats
laikas susirūpinti ateitininkų veiklos archyvu. Apie tai bus proga padiskutuoti rugsėjo 3–4 d.
JAV LB Archyvų komiteto rengiamame Archyvų ir bibliotekų konferencijoje, Jaunimo cent -
re, Čikagoje. Pradžia 9 val. ryto. Visi ateitininkai kviečiami dalyvauti.

1965 m.



taikyti che mines priemones elas -
tingumui grą žinti.

Virtualūs archyvai ir
bibliotekos

Taigi, norint užtikrinti mag -
neti nių garso bei vaizdo, o taip pat
kino juostų išliekamumą, nepa -
kan ka pa dėti saugioje vietoje tol,
kol pri reiks. Daugelį metų šis klau -
si mas bu vo sprendžiamas, gami-
nant dublius, kitaip tariant, perra -
šant kiekvieną juostą, kaip teko
daryti „Amerikos bal  se”. 

Kompiuteris šią padėtį iš es -
mės pakeitė, sudarydamas galimy -
bes bet kurią juostą skaitmeninti,
paverčiant joje užfiksuotus garsus
ir vaizdus kom piuteriniu kodu,
kurį galima be jokių pastangų at -
gaminti. Tokiu prin cipu yra gami-
namos garso („cd”) ir vaizdo
(„dvd”) kompaktinės plokš telės.

Pakanka pajėgesnio buitinio
kom  piuterio, kokybiškos garso
plokš  tės ir kompiuterinės įrangos,
kurios pagalba garsai ir vaizdai
įgyja skaitmeninę formą. Daugiau
už kompiu terį ir įrangą kainuoja
aparatai, kuriais grojamos magnet-
inės juostos, nes buitiniai yra daž-
nai nepajėgūs ko kybiškam garsui

išgauti, o profesio nalūs – brangūs. Tačiau labiau -
siai, matyt, yra brangiausias kvalifi kuoto žmogaus
laikas, kurį tenka skirti tokiam darbui atlikti. 

Vis dėlto, kartą su skait meninus, kompiu te ryje
sukaupta laikmena ga li būti neribotai naudojama ir
perra šoma. Ji ne susidėvi, o darant kopijas, nenu -

kenčia jos kokybė. Tai
pri valu mai, kurie skati-
na masinį pasaulio ar -
chyvų persikraustymą į
virtualiąją erdvę.

Pavyzdys yra Wash -
ington, DC įsi kūrusi
Kon  greso biblioteka, kur
vyk domas spaudos, kitų
rašytinių do kumentų, fo -
to grafijų, meno darbų,
dirbinių, garso plokš te -
lių, garso ir vaizdo juos -
tų, kino filmų skaitmeni -
ni mas. Vis daugiau virtu-
alių fondų yra atviri bib-
liotekos lankytojams, vis
daugiau šios medžiagos
galima matyti ir klau -
sytis, prisijungus per ats-
tumą internetu. Be abejo,
yra atvejų, kada būtina
apžiūrėti fizinį daiktą, jį

pa liesti. Tačiau didžiai daugumai lankytojų pakan-
ka pasižiūrėti per kompiuterio ekraną, pagroti gar -
są ar vaizdą – o tai atveria neregėtas galimybes ar -
chyvais naudotis tiek spe cialistui, tiek eiliniam
žmogui, kuris domisi raš to, garso ar vaizdo doku-
mentais.

Europoje vienas žinomiausių virtualių archy vų
yra įsikūręs Hagoje, pavadintas „Europeana”. Ši
institucija bendradarbiauja su didžiaisiais Eu ropos
muziejais bei archyvais – Bri tų biblioteka Londone,
Luvru Pa ryžiuje ir Olandijos nacionaliniu Rij ksmu -
seum – ir virtualioje kolekcijoje siūlo susipažinti su
daugiau kaip 15 milijonų objektų: teks tais, vaizdais,
garsais. 

Garso fondų saugojimas ir 
skaitmeninimas Lietuvoje

Lietuvoje didžiausia garso įrašų saugykla yra
Vilniuje, Centriniame valstybės archyve. Su Garso
ir video dokumentų skyriaus darbuotojais te ko susi-
pažinti prieš kelerius metus, kai Lietuvos ir JAV
pareigūnai tarėsi Lietuvai perduoti „Amerikos
balso” lietuviškos redakcijos magnetinių juostų ar -
chyvą. Redakcija darbą bai gė 2004 m., o po ketverių
metų juostos bu vo atgabentos iš Washington, DC į
Vilnių.

Garso ir videodokumentų skyriaus vedėja Inga
Vizgirdienė sako, jog valstybės archyve saugoma

Rugsėjo mėn. pradžioje Čika -
goje lietuvių archyvų ir bib-
liotekų at stovai renkasi į

kon  ferenciją. Džiugu, se niai reikia
daugiau dėmesio skirti de šimt me -
čius kaupiamam išeivijos pa veldui,
kuris reikalingas ir mums, ir atei -
ties kartoms. Tikėkimės, kad iš ei -
vi jos archyvarai ir biblio te ki nin -
kai ras bendrą kalbą su kolegomis
iš Lie tuvos ir sudarys sąlygas iš -
eivijos ar chyvais naudotis ne tik
moks li nin  kams, bet visiems, kas
do misi šiuo pa likimu.

Šio straipsnio tikslas yra at -
kreipti dėmesį į išeivijoje kaupia-
mus magnetinių garso juostų fon-
dus ir jų prie žiūrą. Ritėse ir kase -
tėse suvyniotos mag netinės juostos
yra tarsi užrakintos skrynios, ku -
riose įamžinti užsie nyje gyvenusių
lietuvių – mokslo, kul tūros ir vi -
suo  meninės veiklos ats tovų – aut-
entiški balsai. Jose už fiksuoti mu -
zikos kūriniai, koncertai, vai di ni -
mai, politiniai ir visuome niniai
ren  gi niai. Visa tai  – nepakartoja-
ma ir  turi ne įkainojamą vertę. 

Pvz., Čikagoje, Lituanistikos
ty ri mo ir studijų centre (LTSC), be
Žilevi čiaus-Kreivėno muzikos bib -
lio  tekos, yra saugoma ir dalis
„Mar    gu čio” radijo archyvo. Čia
sau gomos juos tos, ku rias kaupė ,,Laisvosios Eu ro -
pos” radijo New York redakcijos žurnalistė Auš ra
Ma rija Jurašienė. Re dakciją už darius aštuntame
de šimt metyje, ar chy vas atiteko LTSC glo bai. Čia
sau gomas buvusio „Ame rikos balso” va do vo a. a.
Al fonso Pet ručio asmeninis archyvas, kurį perda vė
jo našlė Re gina Petrutienė. Ne seniai LTSC  su lau kė
Cleveland lietuvių „Tėvynės gar sų” radijo archyvo,
kurį atidavė a. a. Juozo Stempužio našlė Aldona
Stem pužienė. 

Daug ko nėra LTSC archyve. Vie nu metu JAV ir
Kanadoje veikė 19 ra dijo valandėlių, tačiau saugo-
mi yra tik kelių magnetinių juostų fondai. Kai
kurie namus susirado Lietuvoje, bet daugelis kitų
fondų tebėra bu vu sių vedėjų šeimų archyvuose
arba jų li ki mas nėra žinomas.

O kur dar archyvai, kuriuos dau gelį metų kau-
pia Lietuvių Bendruo menės įvairūs padaliniai,
kitos visuo meninės ir kultūrinės organiza ci jos,
pvz., Čikagos Lietuvių Operos kolek ty vas, dainų ir
šokių ansambliai. Ne sun ku išplėsti sąrašą vietų,
kur iki šių dienų yra sukaupti garso archyvai. 

Laikas – magnetinės juostos priešas

Svarbu žinoti, jog saugoti magne tines juostas –
ne tas pats, kas saugoti knygas ar rašytinius doku-
mentus: ne pakanka nuo gaisro ir vagių apsau go tos
patalpos, kurioje kontroliuojama tem peratūra bei
drėgmė. Mag neti nė juosta yra savaime lengvai pa -
žei džia ma. Ir ne vien todėl, kad gali bū ti iš ma g ne -
tinta (o įrašas ištrintas), nors tai – visuomet tykan-
tis pavojus, bet ir dėl pačios juostos savybių: ir tin-
kamai saugoma juosta gali pradėti irti ir nepataiso-
mai sužaloti joje įam žintą tu  rinį.

Tuo teko asmeniškai įsi-
tikinti dar 1973 m. Wash ing -
ton, DC, įsidarbinus ,,Ame -
 rikos balso” lietuvių redakci-
joje. Vienas pirmųjų mano
už davi nių buvo per klausyti
senus įrašus ir svar biausius
jų perrašyti. Iš karto pa ma -
niau, kad švie žiai iškeptam
redakcijos na riui skiriama
ne itin reikš min  ga užduotis,
tačiau ne tru kus pa aiškėjo
kas kita. Kar tą, perklausęs
juos tą ir įsi tikinęs, kad įra -
šyta me džiaga vertinga, įjun-
giau aparato at bulinį bėgį,
kad juosta susivyniotų at gal
į ritę. Ir nustebau: ant apara-
to ėmė gul ti tamsios dulkės.
Tik tada pa ma čiau, kaip ski -
linėja pati juosta, nuo jos
tru pa įmagnetintas sluoks-
nis, ku ria me įrašytas gar -
sas.

Aižėjimas gresia seniausioms gar  so juostoms,
pagamintoms šešta me ir septintame dešimtmečiuo -
se. Vė liau, tobulinant polimerų cheminę su dėtį,
gamintojai gerino ir jų patvarumą, tačiau per džiū -
vusios juostos dažnai neatlaiko sukimosi įtampos
ir ima trūkinėti, vos pradė jus groti, ki tos ima tįsti
kaip guma. Pasitaiko, kad
grojant ilgai neliestą
juos  tą pasigirsta anks -
čiau nebuvę, duslūs šalu-
tiniai gar sai. Pasirodo,
per nelyg tvirtai su vy nio -
toje juostoje vieno sluoks -
nio mag netinis lau kas ga -
li palikti pėdsa kus greti-
mame, panašiai kaip laik -
raštiniame popieriuje
per sišvie čia kita lapo
pusė. Kita, dažnai pasi tai -
kanti problema – ne su -
derintos įra šymo ir groji-
mo aparatų magnetinės
galvutės, dėl ko pats įra -
šas gali skambėti neko -
kybiškai.

Su visomis čia iš var -
 dytomis bė domis su si -
dūriau „Amerikos bal -
se”, kur juostos buvo
laikomos saugioje ap linkoje. Galima tik įsivaiz-
duoti, ko kia gali būti juostų fizinė būklė, jeigu jų
laikymo sąlygos nebuvo ar nėra ide alios, pvz.,
laikomos rūsyje, kur kau  piasi drėgmė, arba
mansardoje, pa stogėje, kur vasarą kaupiasi karš tis.

O dirbant su senais magnetiniais vaizdo įra -
šais, susi du ria ma su kita prob -
lema, ku ri pasireiškia net ir
ta da, kai juostos tinkamai lai -
komos. Pri   klausomai nuo pa -
čios juostos ko ky bės, laikui
bėgant, ima bluk ti spal vos, kai
kada il gainiui lieka tik pilki
še šėliai. Tai lėtų, nematomų
cheminių pro cesų pasekmės.
Su šia problema po dviejų
dešimtmečių jau susidu ria Są -
jū džio įvykių filmuotojai Lie -
tu voje.

Kino juostos yra patvares-
nės, ta čiau ir celiulioidas nėra
visiškai at spa rus išorės po vei -
kiams. Filmuose il gainiui
dings  ta spalvų ryškumas, kei -
čiasi atspalviai. Sandariose
me talo dėžėse kartais aptinka-
mas pelėsis. O per prožektorių
leisti perdžiūvusią kino juostą
rizikinga, nes ji plyšinėja,
trupa. Prieš naudojant reikia
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Garso archyvai išeivijoje: 
kas saugo, tas prižiūri

ROMAS SAKADOLSKIS

Nukelta į 14  psl.

Garso archyvo specialistė Daina Venskevičiūtė dirba su skaimenintu „Margučio“ archyvu.

Skaitmenintas „Margučio“ archyvas. Laik me -
nos kaupiamos ir Centrinio valstybės archyvo
serveriuose ir įrašomos į kompaktines plokš-
teles.

„Amerikos balso“ archyvas Centrinio valstybės archyvo
saugykloje. D. Venskevičiūtės nuotraukos
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„Velomaratoną’’ laimėjo R. Navardauskas

PAUL TRIUKAS

Praėjusį sekmadienį Vilniuje an t -
rą kartą įvyko praėjusiais me -
tais geriausiu Lietuvos spor to

ren giniu pripažintos dviračių varžy-
bos „Velo maratonas’’.

Šių metų varžybose dalyvavo
dviem tūkstančiais daugiau žmonių
nei pernai – 4,000 dviratininkų. Dvi ra -
ti ninkai varžėsi vaikų, mėgėjų bei
spor tininkų grupėse. Vis dėlto dau-
giausiai susidomėjimo sulaukė spor ti -
ninkai, kur varžėsi Ramūnas Var -
daus kas ir Raimondas Rumšas. Šie du
dviratininkai varžybas pabaigė atitin -

kamai pirmoje ir antroje vieto se. Abu
sportininkai liniją kirto su sikabinę
ran komis, o R. Navardaus kas lenkty -
nes baigė vos 0,01 sekunde anksčiau.
Trečias liniją kirto vokie tis Sacha We -
ber. Moterų nugalėtoja tapo Roberta
Pilkauskaitė. Antrą vie tą užėmė Rasa
Pocytė, trečią – Laura Braziulytė. Nu -
ga lėtojams taures įtei kė Lietuvos Res -
publikos ministras pirmininkas An -
drius Kubilius.

Varžybas rengė Nacionalinis
auto   mobilių klubas, o pagrindinis or -
ga nizatorius – lenktynininkas Be -
nediktas Vanagas.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šenzenio mieste, Kinijoje, vyku -
sių pasaulio studentų pirmeny-
bių vyrų krep šinio varžybose

Lie tuvos studentai sugebėjo iškovoti
bronzos medalius. Ma  ža jame finale
Lie tuvos rinktinė, nors ir sunkiai, bet
nugalėjo Rusijos ko  mandą lygiai tokiu
pačiu rezultatu kaip ir Dėdės Samo
atstovus – 76:74 (14:19, 10:16, 24:11,
28:28) ir pasipuošė bronza. 

Vykusiame susitikime kovodami
dėl patekimo į pusfinalį lie tuvaičiai
įvei  kė JAV atstovus 76:74. Beje, Ame -
rikos rinktinės gre to -
se žai dė ir lietuvių kil -
mės studentas Tim
Abro maitis. 

Patekę į pusfina -
lius lietuviai krep ši -
nin kai turėjo nusi leis -
ti Kana dos žaidėjams.
Kitame pusfinalyje
Ser    bi ja buvo prana -
šesnė už Vokietiją ir
baigiamosiose rung-
tynėse susitiko su Ka -
nados atstovais. Čia
serbai pranoko kana -
diečius (68:55) ir pa -
siglemžė auksinius ap   -
dovanojimus.

Rungtynės dėl
bron  z os buvo per -
main ingos. Po pirmojo
kėlinio (dvie jų ket -
virčių) rusai pirmavo
11 taškų skirtumu
(35:24). Tačiau trečia -
me ket virtyje lietu viai
atsigavo ir jį lai mėjo rezultatu 48:46.
Arši kova vyko iki paskutinio teisėjo
švilpuko. Likus žaisti 4 se kun dėms, re -
zultatas buvo lygus ir tik tada Ed ga ras
Stanionis pataikė dvi baudas, at ne -

šusias lietuviams bronzos medalius. 
Daugiausia taškų Lietuvos rink-

tinei pelnė Ernestas Ežerskis (25),
Gediminas Orelikas prisidėjo 16, Ju -
lius Jucikas – 9, Gediminas Žylė – 8
taškų, kiti Lietuvos žaidėjai prie per-
galės prisidėjo mažesniais įnašais.
Lie tu vos krepšininkai geriau mėtė
dvitaš kius ir tritaškius, bet atšoku-
sius ka muolius energingiau rinko
rusai (38 prieš 26). 

Grupės rungtynėse Lietuvos stu-
dentai buvo pralaimėję rusams 62:77.
Iš viso Lietuvos rinktinė universiados
vy rų krepšinio varžybose sugrie bė

šešias pergales ir tik
du kartus patyrė pra -
laimėjimo kartėlį. 

Rungtynėse dėl
penktos vie tos JAV
rink  tinė sunkiai (86:
83) nu galėjo Vo kie ti -
ją, o susitikime dėl
sep  tintos vietos Ru -
mu nija pranoko Suo -
 miją (76:69). 

Gerokai prasčiau
universiadoje kovojo
Lietuvos studenčių
rink  tinė, turėjusi pa -
sitenkinti tik vienuo-
likta vieta. 

Lietuvos studen-
tų rinktinės vyr. stra -
tegas buvo Vitoldas
Masalskis. Vertas dė -
mesio ir faktas, kad
2007 me tais Lietuvos
studentai iškovojo
uni versiados auksą,
tačiau šiemet jie tu -

rėjo pasitenkinti prastesnio metalo
apdovanojimais, nors ir tokiu pa sie ki -
mu labai džiaugėsi, ypač, jog, kaip mi -
nė jome, dailiosios lyties atsto vės liko
tik vienuoliktos.

Po to, kai Lietuvos krepšinio le -
gen  da Arvydas Sabonis rug-
pjūčio 11 d. buvo oficialiai pri-

imtas į J. Naismith krepšinio šlovės
muziejų Springfield, MA, jo atstovau-
tas JAV krepšinio profesionalų klu bas
,,Portland Trail Blazers’’ atskirai pa -
ger bė mūsų tautietį, kuris ten rung ty -
niavo septynis sezonus.

Portland, OR miesto meras Sam
Adams vieną dieną paskelbė Arvydo
Sabonio diena. Tuokart jau ilgoką lai -
ką Sabonio nematę krepšinio sirga liai
susirinko susitikti su šiuo 46 me tų
am žiaus, 2 metrų 23 centimetrų vy ru
miesto centro aikštėje, kur išgirdo jo

trumpą pasveikinimą. Buvęs Port -
land klubo vienas geriausių žaidėjų
bu vo sutiktas griausmingais šūkiais
ir plojimais. Aikštė buvo papuošta di -
džiule lietuvio nuotrauka su užra šu
,,SABAS” (Sabonio trumpinys). 

Mažai angliškai kalbantis Sabo -
nis kelių tūkstančių sirgalių miniai
pa  reiškė: „Esu labai nustebęs ir dė -
kin  gas, kad mane prisimenate. Man
vi sada patiko šis miestas, žmonės,
nuo pat 1988 metų, kai atvykau čia re -
abil itacijai.’’ Jis pagyrė dabartinį orą,
nes, anot Sabonio, kai jis čia bu vo,
rug pjūtį dažnai lydavo. 

Priminsime, kad Arvydas Port -
land žaidė septynis sezonus ir su
mies tu atsisveikino 2003 metais. Ta -

A. Sabonis pagerbtas ir Portland

Lietuvos studentai iškovojo bronzą 

Lietuvos studentų krepšinio rinktinė Kinijoje vykusioje universiadoje laimėjo bronzos
medalius. ELTA nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS čiau daugelis krepšinio sirgalių, atro-
do, Lietuvos milžino nepamiršo ir, pa -
matę jį, pradėjo skanduoti: „Sabas,
Sabas’’. 

Po susitikimo miesto centre lie -
tuvis buvo pakviestas į šaunią va ka -
rienę, surengtą „Trail Blazers” klubo
vadovybės. Beje, šioje šventėje dalyva-
vo ir buvę Sabonio komandos draugai
Brian Grant bei Chris Dud ley, kurie
lie tuviui negailėjo gerų žo džių. 

Dar gerokai anksčiau prieš pir-
mąjį Sabonio apsilankymą Portland,
NBA naujokų biržoje lietuvis buvo pa -
šauktas 20-ju numeriu. Tačiau tada
so  vie tai neleido jam išvažiuoti žaisti į
Ameriką. Gavęs sunkią traumą, Sa bo -

nis gavo leidimą važiuoti į Port land
gy dytis. Pakeliui į tą miestą Ar vydas
buvo sustojęs Čikagoje, kur buvo pa -
gerb tas vietos lietuvių.

Sabonis, žaisdamas Portland pro-
fesionalų komandoje, plačiai išgarsi-
no Lietuvą ir lietuvius. Jo pėdomis vė -
liau pasekė Žydrūnas Ilgauskas, dar
ir dabar priklausantis NBA klu bui,
tie sa, turbūt jau paskutinius metus
žai siantis ,,Miami Heat’’ komandoje,
ku ri pavasarį pakliuvo į NBA lygos
pa grindinį baigiamąjį ratą, bet turėjo
nu sileisti ,,Dallas Mavricks’’ krepši -
ninkams su vokiečiu Dirk Novicki
prie šakyje.

R. Rumšas, R. Navardauskas, S. Weber. A. Solomino nuotr.
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Kas būtų, jeigu Lietuvoje nebūtų
muzikologo Vac lovo Juod pu -
sio? Apie išeivijoje gyvenusius

arba dar gyvenančius lietuvius muzi-
kus ar mu zikos srities darbuotojus
Lie  tuvos gy ventojai labai mažai žino-
tų. 

Muzikologas Lietuvos radijuje il -
 gą laiką vedė laidas apie išeivijos lie -
tu  vių muzikus, jų kūrybą, rinko su
jais susijusias žinias. Dalį tos me džia -
gos skelbė Lietuvos spaudoje, kai joje
pa pūtė laisvo žodžio gūsiai. Iki tol
apie iš tėvynės pasitraukusius kūrė -
jus ne bu vo galima kalbėti (tik su ma -
žo mis išimtimis). 

Metiniai muzikos kalendoriai

Vienas darbščiausių Lietuvos
mu   zikologų V. Juodpusis šie met jau
spėjo išleisti 21-ąjį ,,Muzi kos kalen -
dorių 2011”. Pradėjęs gana kuk liai, jis
leidinį išplėtė iki 190 psl. knygos. Juo -
se pagal kalendorines datas sudė ta
šim  tai įra šų ne tik
apie išeivių ir Lie tu -
vos muzikos darbuo-
tojų meti nius įvy -
kius, čia nemažai in -
for ma ci jos ir apie
tarptautinio garso
mu  zi kos žmo nes. 

Kalendorius pra -
 dedamas 2011 m. sau-
sio 1 d. Čia net 5 įra-
šai. Pirmasis jų –
apie prieš 150 metų
Balbieriškyje gimusį
smuikininką ir chor-
vedį Juo zą Mar čiu -
kaitį. Mirė jis 1932 m. 

Šalia tų trumpų
paminėjimų yra ra -
šinių apie Lietuvos
muzikos galiū nus. Pirmasis iš jų –
Zigmas Alek sandravičius (1911–1965).
„O kiek kū rybinės išminties Z.
Aleksandra vi čius parodė kurdamas
fugas chorams lietuvių liaudies dainų
temomis, jas har monizuodamas.
Gaila, kad šian dien visa tai pamir-
šta...”, – rašo V. Juod  pusis. 

Kalendoriuje paminėti sukaktu -
vininkai Juozas Gaudrimas (1911.01.
07–1994.12.03), Stasys Gudaitis (1928.
04.29.–2010.01.17), Tamara Sventic kai -
 tė (1922.10.14.–2010.03.18), Vytau tas
Ma rijošius (1911.07.08–1996.02.20), Ze -
no nas Nomeika (1911.03.27.–1917.
10.22) ir kiti

Pagerbtas ir žurnalistas 
Edvardas Šulaitis

Leidinyje ilgokas rašinys yra
skir  tas ir žurnalistui Edvardui Šulai-
čiui (gim. 1928.10.15). Kalendo ri nėje
da lyje pa žy mėta, kad šiemet suėjo 30
metų, kai Čikagoje JAV įs teigta kom -
po zito riaus Vlado Jaku bė no draugija
(va  dovas E. Šulaitis).

Taip pat spausdinama leidinio
apie E. Šulaitį „Lietuvybės riteris,
spor to metraštininkas” viršelio nuo -
trauka ir ilgesnis rašinys, parašytas
pa  ties kalendoriaus redaktoriaus mu -
 zikologo V. Juodpusio.

Kadangi niekur kitur apie E. Šu -
laitį kaip muzikos srities darbuotoją
ne buvo rašoma, šį rašinį pateikiame
visą: „Kiekvieną kartą imdamas į
ran kas Vlado Burago sudarytą ir re -
daguotą knygą ‘Lietuvybės riteris,
spor to metraštininkas’ (išleista Lie -
tuvos nepriklausomų rašytojų są jun -
gos rėmėjų lėšomis, spausdino UAB

‘TeleSATpressa’ spaustuvė Ma ri jam -
po lėje), skirtą žymaus JAV lie tuvių
kul tūrininko, žurnalisto E. Šu laičio
gimimo 80-mečiui, pajuntu savotišką
apmaudą. Ir štai kodėl. 

Sporto gerbėjai, kurių gausu vi -
same pasaulyje, pirmieji sukruto ža -
vė tis Edvardo Šulaičio plunksnos
raiš ka: nesuskaičiuosime, kiek jis pa -
žėrė straipsnių sportine tematika. Ir
nuolat skaitydamas Čikagoje lei džia -
mą ‘Draugą’, kaskart randu ne tik
daž nus jo pastebėjimus apie sporti -
nius įvykius, bet ir gyvenimo tėkmės
ge ras ir liūdnas išdaigas. Tik rai nėra
įvykio, kurio jis nepastebėtų ir neap -
ra šytų. O ta jo erudicija yra glumi-
nanti: pažįsta ir žino kiekvieną Lie tu -
vos sporto veikėją beveik visa me pa -
sau lyje, nepraleidžia progos pa rašy -
da mas apie savo amžininkus, ne tik
sportininkus, bet ir įvairių kul tūros
sri čių veikėjus, jų svares nių darbų
pa si rodymus. Taigi spor tininkų dė -
me sys E. Šulaičio reikš min gam gyve-

nimo tarpsniui yra
pa vydėtinas. Vi sada
sa kau, kad pa vy dė ti
ne gra žu, reikia dži-
augtis. Taigi tuo
džiau giuosi, bet kar -
tu apgailestauju, kad
me no, mu zikos sri -
ties žmonės tai su -
kak čiai parodė per
ma žai dėmesio. Esu
liudininkas, kaip
nuo  lat iki šiol E. Šu -
laitis domėjosi, ti -
kiuosi, ir tebesido-
mi, kas vyksta meno
pa  sau lyje. Nesuskai -
čiuo  tume, kiek jo
pub   li kacijų atsirado
apie Lietuvoje lei -

džiamą žur nalą ‘Mu zi kos ba rai’, apie
mano nuo 1991 metų rengiamus kas -
metinius ‘Mu zikos ka lendorius’, Lie -
tuvos mu zikų rėmimo fondo rengi -
nius, kitus muzikos įvykius. O ir pas -
tarųjų de šimtmečių kompozitoriaus
Vlado Jakubėno draugijos veikla sie -
jama su E. Šulaičiu, be ku rio rū pes čio
nepasirodė nė vienas šiam mu  zi kui
skirtas leidinys JAV ir Lie tu voje. Tie -
sa, ten jo pavardė daž niau siai ir nemi-
nima, tačiau jo vado vau jama Vla do
Jakubėno draugija fi gū ruoja. Beje, E.
Šulaitis niekada ne praleidžia fakto,
kuris liečia V. Ja ku bėno biog rafiją,
kiekvieną svar besnį koncertą, kuris
primena kom pozi to rių buvus tarp
dviejų žemynų ir abi pus bran ginamą
bei vertinamą. 

Ir dar. Buvau labai sujaudintas,
kai lankantis Čikagoje, J. Žilevičiaus
ir J. Kreivėno lietuvių muzikologijos
archyve, mane surado E. Šulaitis ir tu -
rėjome apie daug ką išsikalbėti. Nors
rengiu kasmetinius ‘Muzikos ka -
lendo rius’, bet žmonių metų per daug
neskaičiuoju. Labiausiai ža viuo si,
kad žmonės triūsia nebodami metų.
Taigi E. Šulaičiui nebe pirmoji jau -
nys tė, bet kad jis toks viską pri -
simenantis, vis intensyviai besidar -
buojantis – tai Dievo dovana mūsų
tau  tiečiams JAV, o ir visiems, kas dar
nesidrovi vadintis lietuviais.” 

Šį leidinį išleido Lietuvos muzi kų
rėmimo fondas, o jo redaktorių-suda-
rytoją V. Juodpusį galima pa siek ti
šiuo adresu: A. Goštauto g. 4–3, Vil -
nius LT 01106, Lithuania. Muzikos
mė gėjams tikrai verta šį leidinį įsi gy -
ti.

,,Draugo” info

Vilnietis pristato išeivijos muzikus ir šios
srities darbuotojus

Svarstomas poeto Bernardo Brazdžionio
namelio likimas 

APIE B. BRAZDŽIONIO NAMĄ

Kuklus namelis rymo Taikos pros pekte, Kaune. B. Brazdžionis šį namą
savo šeimai nupirko 1939-aisiais. Anuomet tai buvo Kauno prie miestis.
Prieš tai poeto šeima nuomojosi butą Žaliakalnyje. Spėjama, kad įsigyti

nuosavą būstą B. Brazdžionį galbūt paskatino gauta premija – 1939-aisiais B.
Brazdžionis tapo Valsty bi nės literatūros premijos laureatu.

Šiame name poetas gyveno vos pen kerius metus – kaip ir daugelis to me to
inteligentų, vengdamas gre sian čios tremties jis su šeima pa sitraukė į Vakarus.

Vėliau namas buvo nacionalizuotas, jame gyveno įvairūs žmonės. 1989 m.
B. Brazdžionis grįžo į Lie tu vą, jam buvo pasiūlyta namą atsiim ti. Poetas vėl
galėjo džiaugtis tu rįs na mą Kau ne. 

Buvo suremontuotas stogas, perdažytos sienos, kiek paremontuotas na mo
vidus. Šiuo metu namą prižiūri ir jame gyvena poeto žmonos Aldo nos duk-
terėčia Aušra Stanionytė. 

Prieš du dešimtmečius grąžinus namą B. Brazdžioniui, jame buvo su -
statyti to meto nauji baldai. Poetas pa puošė sienas ir lentynas iš JAV at si vež tais
dailės kūriniais. Iš pradžių ko ne kasmet, o vėliau dėl blogėjan čios sveikatos vis
rečiau į Lietuvą at vykda vęs rašytojas nakvodavo ne di deliame namo kambarė-
lyje. Prie šais lo vą stovinčioje spintoje tebekabo ke le tas jo apsiaustų, ant
lentynos padėta skrybėlė.

Po B. Brazdžionio mirties šeima JAV turėtą archyvinį ir memorialinį
palikimą perdavė Maironio lietuvių literatūros muziejui – 1940–1944 m. poe tas
buvo pirmasis šio muziejaus ve dėjas. Po poeto mirties namą pavel dėjo B.
Brazdžionio dukraitė Dalita Lovett, kuri su šeima gyvena už At lanto.

B. Brazdžionio įvertinimas

1939 m. paskirta Valstybinė literatūros premija.
1989 m. apdovanotas popiežiaus Jono Pauliaus II medaliu PRO ECCLE-

SIA ET PONTIFICE, 1998 m. – Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Koman die -
riaus ordinu.

1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio
ordinu, 1996 m. – Šaulių žvaigžde.

1994 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
1995 m. – poetas tapo Kauno miesto Garbės piliečiu, 1991 m. jam suteik-

tas Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas.

Prie namo pastatytas  paminklas poetui Bernardui Brazdžioniui (1907–2002).
Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Svarstant poeto Bernardo Braz -
džio nio namelio likimą, apsisto-
ta ties galimybe pasirašyti pa -

naudos su tartį su Kauno savival dybe.
Šiuo metu namelis priklauso po -

eto anūkei Dalitai Lovett, su kuria
rug pjūčio 23 d.  ir buvo aptartas na me -
 lio klausimas, pranešė Kauno mies to
savivaldybė.

Anot pranešimo, B. Brazdžionio
anū kė prisiminė, jog jos senelis no -
rėjo, kad šis namelis būtų išsaugotas,
juo galėtų naudotis rašytojai, akto -
riai, muziejai, mokyklos. D. Lovett ža -
dėjo surasti žmogų, kuris namelyje
gyvens ir jį prižiūrės.

Ji taip pat prašė, kad savivaldybė
artimiausiu metu rekonstruotų šil dy -
mo įrangą ir mokėtų už šildymą.

,,Jeigu namelyje gyvens žmogus,
o čia vyktų renginiai, tuomet kas mo -
kėtų už vandenį, elektrą? Jeigu na -
melis taptų muziejaus ar bibliotekos
filialu, tuomet pagal visus reikalavi -
mus, turėtų būti signalizacija ir kiek -
vieną dieną ji turėtų būti priduodama
apsaugai”, – teigia savivaldybė.

Kultūros skyriaus Renginių ko or -
dinavimo poskyrio vedėjai Vidai Ja -
sai tytei pavesta su teisininkais iš si -

aiš kinti namelio panaudos teisines
ga limybes.

Anot pranešimo, visi pasitarimo
da lyviai kalbėjo apie čia galimą veik-
lą, tačiau niekas negalėjo tiksliai pa -
sakyti, iš kur gauti lėšų namelio re -
montui ir jo išlaikymui.

Rašytojas Petras Palilionis sakė,
kad namelyje galėtų būti išeivijos ra -
šytojų arba bendruomenės centras.

Maironio lietuvių literatūros mu -
ziejaus direktorė Aldona Rusec kaitė
siūlė pagalvoti, ar čia negalėtų būti V.
Kudirkos bibliotekos filialas, išeivijos
rašytojų biblioteka. Kiti pa sitarimo
dalyviai siūlė kreiptis į Kul tūros mi -
nis teriją, gal namelis galėtų tapti Mai -
ronio muziejaus filialu. Dar kiti siūlė
įsteigti viešąją įstaigą, B. Brazdžionio
fondą.

Namelis statytas 1929 metais. Poe -
tas dar sovietmečiu neprieštaravo,
kad namelį išlaikytų valstybė. 1992-ai -
siais namelis buvo grąžintas B. Braz -
džioniui ir jo žmonai.

Namelyje iš autentiškų daiktų te -
likusi knygų spinta su knygomis. Vi si
kiti autentiški daiktai yra Mai ronio
lietuvių literatūros muziejuje.

BNS
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RUGSĖJIS
Rugsėjo 3–4 d., šeštadienį–sek-

madienį: Jaunimo centre, Čikagoje,
vyks JAV LB Archyvų komiteto ren-
giama Archyvų ir bibliotekų konfe-
rencija. Pradžia 9 val. r. Rugsėjo 4 d.,
prieš pradedant konferencijos darbą,
9 val. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje bus
aukojamos šv. Mišios.

Rugsėjo 4 d., sekmadienį: PLC
sodelyje, Lemont, vyks Pasaulio lietu-
vių centro gegužinė. Pradžia 12 val. p. p. 

Rugsėjo 4–11 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Park) vyks Šiluvos atlaidai. Sa-
vaitės dienomis šv. Mišios prasidės 10
val. r. Rugsėjo 11 d., sekmadienį, vyks
Šiluvos atlaidų uždarymas ir eisena. 

Rugsėjo 9 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vyks Karolinos Kunčinaitės
tekstilės parodos ,,Keliaujantys velti-
niai” atidarymas. Pradžia 7:30 val. v.
Atidaryme dalyvaus autorė. Parodą
remia LR generalinis konsulatas.

Rugsėjo 9–10 d. Lietuvių dailės
mu  ziejuje, PLC vyks ,,Santaros-Švie -
sos” 58-asis suvažiavimas. Pradžia 10
val. r.

Rugsėjo 10 d., šeštadienį: Jau-
nimo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
vyks Čikagos lituanistinės mokyklos
naujų mokslo metų atidarymas. 8:30
val. r. – šv. Mišios Tėvų jėzuitų koply-
čioje, 10 val. r. – iškilminga 2011–2012
m. m. atidarymo šventė. Daugiau in-
formacijos suteiks mokyklos direk-
torė Jūratė Dovilienė tel. 630-805-4036
arba el. paštu jurate 124@yahoo. com

– Balze   ko muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629) bus ati-
daromos dvi parodos: ,,Prezidentas
Aleksandras Stulginskis tremtyje” ir
Juozo Kazlausko fotografijų paroda
,,Lietuva tremtyje”. Pradžia 7 val. v.
Daugiau informacijos tel. 773-582-6500
arba www. balzekasmuseum.org (iš
renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”). 

Rugsėjo 10–11 d.: PLC, Lemont,
vyks JAV LB apylinkių pirmininkų
suvažiavimas. Pradžia 11 val. r. Dau-
giau informacijos el. paštu ssimkute
@comcast.net (Sigita Šimkuvienė)
arba  birutekairiene@yahoo.com (Bi-
rutė Kairienė).

Rugsėjo 11 d., sekmadienį: Šv.
Andriejaus lietuvių parapijos patal-
pose (19th ir Wallace sankirta, Phila-
delphia, PA 19130) veikiančioje Vinco
Krėvės lituanistinėje mokykloje
vyks atvirų durų diena. Pradžia 9
val. r. Tel. pasiteirauti 484-557-7073.

– PLC vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą”  ruošiami ,,Derliaus
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.

– Šv. Andriejaus parapijos salėje
vyks pašnekesys su rašytoju Vytautu
Volertu. Pradžia 12 val. p. p.

Rugsėjo 12 d., pirmadienį: PLC
veikiantis Pipirų ratelis pradeda
mokslo metus.  Priimami vaikai nuo
18 mėn. Daugiau informacijos tel. 630
-544-6686 (Ilo na Didžbalienė).

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį:
Lietuvos ambasadoje (2622 16th St.,
NW, Washington, DC 20009) vyks kon-
certas ,,Vilniaus geto dainos”. Pra-
džia 7:30 val. v. Bilietus užsisakyti tel.
202- 625 -2361 arba el. paštu www. em-
bassyseries.org

Rugsėjo 15–spalio 2 d.: Artis-
phere teatre (1101 Wilson Blvd., Ar-
lington, VA 22209) bus pristatoma
,,Lietuviška trilogija”, kurioje vaidi-

na lietuvių kilmės aktorius Paulius
Rajeckas. Rugsėjo 16–17 d. 8 val. v.;
rugsėjo 18 d. 3 val. p. p. – spektaklis
,,Laiškai tėvynei”, rugsėjo 23–24  d. 8
val. v.; rugsėjo 25 d. 3 val. p. p. – ,,Mei-
lė gydo vėžį”, rugsėjo 30–spalio 1 d.  8
val. v. ; spalio 2 d. 3 val. p. p. trilogiją
užbaigs spektaklis ,,Mano brangioji
lietuvaitė”.  

Rugsėjo 17 d., šeštadienį: Mai-
ronio lituanistinėje mokykloje (206
Skillman Ave., Brooklyn, NY 11211)
vyks naujųjų mokslo metų atidary-
mo šventė. Pradžia 10 val. r. Tel. pasi-
teirauti 718-239-1117. 

– New York Apreiškimo parapijo-
je (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY)
vyks mugė.  Pradžia 12 val. p. p.

Rugsėjo 18 d., sekmadienį: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
Lemont vyks misijos Bendruomenės
diena ir tarnysčių mugė. 10:30 val. r.
bus aukojamos Bendruomenės Mišios.

– Šv. Andriejaus parapijoje (Phi-
ladelphia, PA) 11 val. r. bus aukoja-
mos jaunimo šv. Mišios.

Rugsėjo 21 d., trečiadienį: M.
B. Stankūnienės   menų galerijoje
(Kauno g. 3, Marijampolė)  bus atida-
roma 15-os JAV lietuvių dailininkų
paroda ,,Lietuvai – su meile...”. Pra-
džia  4 val. p. p. 

Rugsėjo 24 d., šeštadienį: Lie-
tuvos ambasadoje (2622 16th St., N.
W., Washington, DC) vyks M. K. Čiur-
lionio mirties 100 metų minėjimas.
Muzikinę programą atliks Gabrie-
lius Aleksa, paskaitą skaitys prof.
Stasys Goštautas. Pradžia 6:30 val. v.
Daugiau informacijos  el. paštu dvi-
dutis@aol.com (Danelė Vidutienė)
arba dalelukas@verizon.net (Dalė
Lukienė). 

Rugsėjo 25 d., sekmadienį: Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
(Marquette Park) šv. Mišiose daly-
vaus vyskupas Andrew P. Wypych.
Mišios prasidės 10:30 val. r.

– Lietuvių tautinėse kapinėse
(8201 S. Kean Ave., Justice, Il 69458)
vyks iškilmingas kapinių 100-mečio
minėjimas. Pradžia 12:30 val. p. p. Po
to 1 val. p. p. Willowbrook Ballroom
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL 60480) vyks jubiliejiniai pietūs ir
dokumentinio filmo apie Lietuvių
tautines kapines premjera. Pasitei-
rauti arba užsisakyti vietas galima
tel. 708-458-0638.

– Ethical Society of  Philadelphia
salėje (1906 Rittenhouse Square) vyks

M. K. Čiurlionio mirties 100 metų mi-
nėjimas. Muzikinę programą atliks
G. Aleksa, paskaitą skaitys prof. S.
Goštautas Pradžia 2:30 val. p. p. Dau-
giau informacijos el. paštu  Jakasdr
@aol.com (Dalia Jakienė).    

– Balze ko muziejuje vyks susitiki-
mas su kny gos ,,Bloodlands. Europe
Between Hit ler and Stalin” autoriumi
Timothy Snyder (iš renginių ciklo ,,Ne-
palaužta dva sia”). Pradžia 5 val. p. p. 

Rugsėjo 29–spalio 2 d.: Lietuvos
Respublikos (LR) garbės konsulate
(4030 Case St., Houston, Texas, 77005)
LR užsienio reikalų ministerija ir LR
generalinis konsulatas Čikagoje ren-
gia pirmą išvažiuojamąją konsulinio
pareigūno misiją. Bus teikiamos kon-
sulinės paslaugos Texas valstijoje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams ir
lietuvių kilmės asmenims. Daugiau
informacijos apie konsulines paslau-
gas galima rasti LR gen. konsulato

tinklalapyje www. chicago.mfa. lt.

SPALIS
Spalio 1–2 d.: Lietuvių dienos

Los Angeles mieste.
Spalio 2 d., sekmadienį: – Jau-

nimo centro moterų klubas ruošia se-
zono atidarymą. 10:30 val. r. – šv. Mišios
koplyčioje, po Mišių Jaunimo centro
kavinėje moterys vaišins blynais.

– PLC didžio joje salėje vyks Lie-
tuvos Dukterų drau gijos metiniai iš-
kilmingi ,,Rudens pietūs”. Pradžia
12:30 val. p. p. 

Spalio 7–9 d.: ,,Renaissance New-
ark Airport” viešbutyje (1000 Spring
St., Elizabeth, NJ 07201) vyks JAV LB
XIX tarybos III sesija. Daugiau infor-
macijos suteiks JAV LB Elizabeth,
NJ apylinkės pirmininkas Laurynas
Misevičius tel. 732-317-9195; el. paštu
larrykaunas@yahoo.com arba šios
apylinkės iždininkas Rimantas Bitė-
nas tel. 914-961-7041; el. paštu rbite-
nas@aol. com

Spalio 7–9 d.: Vyks iškylos eity-
nės Neringos stovyklai paremti. 

Spalio 8 d., šeštadienį: PLC me-
tinis pokylis. Pradžia 6 val. v. 

Spalio 9 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” organizuo-
jamas kaimo kapelos ,,Sodžius” labda-
ros koncertas. Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 14 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininko Osvaldo Jablonskio akva-
relių parodos „M. K. Čiurlionio Lie-

tuva” atidarymas. Dalyvaus daili-
ninko dukra Joana Jablonskytė ir
parodos kuratorius Arvydas Žalpys.
Pradžia 7:30 val. v. 

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -
ri  tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de  minio skautų sąjūdžio metinė šven -
 tė ir Studijų dienos. Daugiau in for  ma-
cijos tel. 708-567-9611 (fil. Vilija).

Spalio 16 d., sekmadienį: PLC,
Lemont, vyks Korp!Giedra premijos
įteikimas ses. Ignei Marijošiūtei. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

Spalio 22 d., šeštadienį: Came-
lot Ban quet salėje (Hickory Hills, IL)
vyks Či kagos lietuvių moterų klubo
(CLWC) su kak tuvinis 50 metų ,,Gin-
taro poky lis”. Pradžia 5 val. p. p. 

– ,,Zhivago” restorane (9925
Gross Point Road, Skokie, IL) vyks
JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkės metinis rudens renginys:
,,Nuostabus vakaras – Čiurlionis.
100”.  Pradžia 7 val. v.  Vietas užsisa-
kyti tel.: 847-668-1731.

– Alice Tully Hall, Starr Theater
(Broa d way ir 65th St. sankirtoje) vyk-
siančio festivalio ,,White Light” pro-
gramoje dalyvaus lietuviai atlikėjai
pianistas And rius Žlabys ir violon-
čelistė Giedrė Dirvanauskaitė. 7:30
val. v.  jie drauge su žinomu smuiki-
ninku Gidon Kremer atliks J. S.
Bach, S. Gubaidulina, D. Šostakovič
ir V. Silvestrov kūrinius. 

Spalio 23 d., sekmadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje PLC  vyks Lie-
tuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė”
rengiamas M. K. Čiurlionio 100-ųjų
mirties metinių paminėjimas. M. K.
Čiurlionio gyvenimą apžvelgs Čiur-
lionio galerijos Jauni mo centre di-
rektorė ir „Draugo” redaktorė Laima
Apanavičienė, M. K. Čiurlionio laiš-
kus žmonai skaitys aktorė Audrė
Budrytė, kompozitoriaus kūrinius
atliks pianistas Edvinas Minkštimas.
Pradžia 12:30 val. p. p.

Spalio 30 d., sekmadienį: Ro-
yalty West Banquet (8675 South Ar-
cher Ave., Willow Springs, IL 60480)
vyks labdaringi pietūs ,,Draugo”
veiklai paremti. Meninę programą
atliks Kauno valstybinio dramos
teatro vadovas, aktorius Egidijus
Stancikas. Pradžia 1 val. p. p. Dau-
giau informacijos suteiks  ,,Draugo”
administracija  tel. 773-585-9500. 

– PLC vyks madų paroda. Pra-
džia 1 val. p. p.

– Jaunimo centro kavinėje reži-
sierius Arvydas Barysas pristatys fil-
mą ,,Algimantas Kezys” iš serijos
,,Žymiausi pasaulio lietuviai”. Po-
pietėje dalyvaus filmo režisierius A.
Barysas ir A. Kezys. Pradžia 2 val. p. p.

LAPKRITIS
Lapkričio 19 d., šeštadienį:

PLC, Lemont, vyks Generolo T. Dau-
kanto Jūrų šaulių kuopos ruošiamas
,,Rudens balius”. Pradžia 6 val. p. p.

Lapkričio 20 d., sekmadienį:
PLC, Lemont, vyks prof. dr. Romual-
do Viskantos pagerbimas.  Ruošia Vy-
dūno fondas. Pradžia 12:30 val. p. p.

GRUODIS
Gruodžio 4 d., sekmadienį:

Jaunimo centro didžiojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vyks Jaunimo centro kasmeti-
nė lėšų telkimo vakarienė.  

Gruodžio 17 d. Portland Lietu-
vių Bendruomenėje bus švenčiamos
Kūčios, vyks kalėdinė eglutė. 

Rugsėjo 12 d., pirmadienį, PLC veikiantis Pipirų ratelis pradeda mokslo metus.                    
Pipirų ratelio archyvo nuotr.



RENGINIŲ KALENDORIUS

2012 metai

KOVAS
Kovo 25 d. sekmadienį: PLC, Le-

mont, Korp!Giedra ruošia Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos mi-
nėjimą. Pradžia 12:30 val. p. p.  

Kovo 25–31 d. Aspen, Colorado,
ŠALFASS/ALGS organizuoja kasme-
tinį kalnų slidinėjimą. Daugiau in-
formacijos el. paštu: edmickus1@
aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nak-
vynės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigiji-
mo kreiptis į Carol Pasternak el. paš-
tu carol@ ski.com arba tel. 1-800-525-
2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846. 

BALANDIS
Balandžio 14 d., šeštadienį:

Hyatt  the Lodge, Oak Brook, IL vyks
šventinis pokylis, skirtas Lietuvių
Fondo 50-ies metų jubiliejui. Daugiau
informacijos tel. 630-257-1616 arba el.
paštu: admin@lithfund

Balandžio 26–28 d. University
of  Illinois at Chicago vyks 23-oji As-
sociation for the Advancement of
Baltic Studies konferencija ,,The Glo-
bal Baltics: The Next Twenty Years”.
Daugiau informacijos: http://depts.

washington.edu/aabs/ arba aabsco-
finfoChicago@gmail.com

LIEPA
Liepos 1 d., sekmadienį: Bos-

ton, MA vyks XIV Lietuvių tautinių
šokių šventė. Daugiau informacijos:
http://www.sokiusvente2012.org ar-
ba info@sokiusvente2012.org 

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė
patektų į ,,Renginių kalendorių”,
informaciją siųskite redakcijai ad-
resu 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  

Redakcija
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Vilnius (ELTA) – Rezistento Jo-
no Pajaujo sodyboje Gotlande, Švedi-
joje, atidengta atminimo lenta Lietu-
vos ir Švedijos rezistenciniams ry-
šiams atminti. Susirinkusiuosius
sveikino krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė, kariuomenės va-
das generolas leitenantas Arvydas
Pocius, Švedijos gynybos ministeri-
jos valstybės sekretorius Hakan Jev-
rell, Švedijos gynybos pajėgų direk-
torius operacijoms gen. ltn. Anders
Lindstom, taip pat J. Pajaujo sūnus
Kajus.

Vėliau kovotojų už Lietuvos lais-
vę istoriniai žygiai per Baltijos jūrą
bus prisiminti ir įamžinti Lietuvoje,
Šventojoje. Čia Lietuvos kariai su-
rengs parodomąją programą, per ku-
rią simboliškai pakartos Lietuvos
partizanų kelią per Baltijos jūrą.
Taip pat Šventojoje bus atidengtas
šiems žygiams atminti skirtas pa-
minklas. Lietuvos kariuomenės Šve-

dijoje ir Lietuvoje organizuojami
renginiai yra skirti prisiminti isto-
rinius kovotojų už Lietuvos laisvę
žygius per Baltijos jūrą 1944–1953 m.
ir įamžinti Lietuvos pasipriešinimo
okupacijai dalyvių ryšius su šį pasi-
priešinimą rėmusiomis Vakarų vals-
tybėmis.  

Prisiminti istoriniai Lietuvos 
kovotojų žygiai per Baltijos jūrą

Atminimo lenta.            DELFI.lt nuotr.

JAV generolai dėkoja Lietuvai 

Redaktorė Loreta Timukienė • El. paštas: loretatim@gmail.com

Vilnius (BNS) – Lietuvą stebina
Rusijos nenoras pripažinti prieš 20
metų pasirašytos dvišalės sutarties
nuostatų, pareiškė Užsienio reikalų
ministerija (URM), reaguodama į Ru-
sijos diplomatų kritiką Lietuvai.

URM taip pat pareiškė, kad tikisi
nuoširdaus Rusijos bendradarbiavi-
mo tiriant Sausio 13-osios ir Medi-
ninkų žudynių bylas. Rusijos URM
kaltinimų perkvalifikavimą Medi-
ninkų bylos įtariamiems Rusijos pi-

liečiams bei naujo Europos suėmimo
dokumento išdavimą jiems sulaikyti
pavadino dar vienu Lietuvos bandy-
mu įpiršti tendencingą savo istorijos
supratimą. Tuo metu Lietuvos URM
teigia besidžiaugianti ES vykstan-
čiais procesais dėl totalitarinių reži-
mų įvertinimo. Lietuvos generalinė
prokuratūra kreipėsi į Rusijos gene-
ralinę prokuratūrą su teisinės pagal-
bos prašymu apklausti tris įtaria-
muosius Medininkų žudynių byloje.

Vilnius (BNS) – Jungtinių Vals-
tijų diplomatinio susirašinėjimo do-
kumentus viešinantis tinklalapis
„WikiLeaks” paskelbė daugiau nei
pusšimtį naujų dokumentų, kurie
buvo parengti JAV ambasadoje Vil-
niuje. Paviešintos ataskaitos parašy-
tos 2005–2010 m. Jose yra pranešimų
įvairiomis temomis, pradedant Lie-
tuvos indėliu į misiją Afganistane ir
baigiant vidaus politikos įvykiais. 

Viename iš dokumentų aprašomi
sunkumai, su kuriais susidūrė Lie-
tuvos vežėjai 2009 m. vasarą dėl griež-
tesnės Rusijos muitininkų kontrolės.
JAV diplomatai pabrėžė, jog Lietuvo-
je manoma, kad Rusijos žingsnis bu-
vo politiškai motyvuotas.

Kitame dokumente minimas Lie-
tuvos ginčas su Latvija dėl vežėjų lėto
praleidimo per sieną. Amerikiečių
diplomatai tai įvertino kaip perspėji-
mo ženklą, kad kaimynės ne visada
sugeba kartu spręsti ginčus. 

Išsamų dokumentą ambasada
parengė ir apie Lietuvos reakciją į
neramumus Estijoje, iš Talino centro
iškėlus bronzinio kario paminklą.
,,Šie įvykiai iškėlė į paviršių gausius
antirusiškų nuotaikų išteklius ir nuo
okupacijos laikų jaučiamą parano-
ją”, – rašė Lietuvoje dirbantys JAV
diplomatai.

Viename iš dokumentų pristato-
ma žurnalisto Edmundo Jakilaičio
išėjimo iš LNK televizijos istorija.
Dokumente nurodoma, kad jis kaip
įslaptintą pristatė iš tiesų vieša bu-
vusią buvusio ambasadoriaus Keith
Smith ataskaitą apie Rusijos įtaką
Lietuvos politikams. Teigiama, kad
prieš ,,nutekinimą” ji jau mėnesį
buvo skelbiama vieno tyrimų centro
interneto svetainėje. Anot dokumen-
to, E. Jakilaitis paaiškino, kad jo šal-
tinis leido jam suprasti, jog ataskaita
buvusi slapta.

Keliuose kituose dokumentuose
pristatoma Lietuvos nuostata tarp-
tautinės politikos klausimais, pavyz-
džiui, dėl padėties Irake, Afganista-
ne, Palestinoje. Viena 2007 m. atas-
kaita parodo, jog tų metų rugsėjį Ira-
nas atšaukė planuotą delegaciją į Lie-
tuvą turbūt dėl to, kad Vilnius atsi-
sakė surengti susitikimus su tokio
rango pareigūnais kaip Seimo pirmi-
ninkas ar užsienio reikalų ministras.

Lietuva neretai minima ir kitose
šalyse įsikūrusiose JAV diplomati-
nėse atstovybėse parengtuose doku-
mentuose. „WikiLeaks” skelbia tu-
rintis per 250,000 diplomatinio susi-
rašinėjimo dokumentų, iki šiol pa-
viešinta daugiau nei 97,000. 

Vilnius (BNS) – Du aukšto ran-
go Jungtinių Valstijų generolai pa-
dėkojo Lietuvai už dalyvavimą mo-
kant Afganistane karius, policinin-
kus ir sraigtasparnių pilotus. Padė-
kos laiške Lietuvos kariuomenės va-
dui generolui leitenantui Arvydui
Pociui išsakė NATO tarptautinių
saugumo paramos pajėgų Afganis-
tane vadas generolas John Allen ir
NATO Mokymo misijos Afganistane
vadas generolas leitenantas Williams
Caldwell.

W. Caldwell teigimu, išmoktos so-
vietų okupacijos pamokos ir operaci-
joje dalyvaujančių šalių pastangos
padėjo NATO mokymo misijai pritai-
kyti naują požiūrį, paremtą koman-
diniu darbu ir skaidrumu. ,,Šiandien
penkiasdešimties šalių remiamas Af-
ganistanas kuria savo saugumo pajė-
gumus, šalies kariuomenė ir policija

tampa vis profesionalesnės. Rezulta-
tai akivaizdūs, – tokių rezultatų ne-
būtume pasiekę be tokių tarptauti-
nių partnerių kaip Lietuva para-
mos”, – rašo NATO mokymo misijos
vadas. 

NATO vadovaujamoje operacijo-
je Afganistane dalyvauja 33 šalių ka-
riai, dar 17 valstybių teikia įvairią
techniką, įrangą bei finansinę para-
mą. Pasak KAM, organizacijos pajė-
gų Afganistane vadovai laiške kalba
apie pastebimus pokyčius Afganis-
tano pajėgose po to, kai 2009 m. šalyje
pradėjo veikti NATO mokymo misija,
ir užsimena apie planus šią misiją
plėsti. Įvairiuose Afganistano regio-
nuose iš viso tarnauja apie 250 Lietu-
vos karių. Didžioji dalis misiją atlie-
ka Lietuvos vadovaujamoje Goro pro-
vincijos atkūrimo grupėje.

„WikiLeaks“ paskelbė dar dešimtis 
JAV dokumentų apie Lietuvą 

Prancūzai yra prieš D. Strauss-Kahn 
grįžimą į politiką 

Paryžius (BNS) – Dauguma
Prancūzijos gyventojų yra prieš tai,
kad buvęs Tarptautinio valiutos fon-
do (TVF) vadovas Dominique Strauss
-Kahn grįžtų į politiką. Apklausos
metu 53 proc. jų nurodė nenorintys,
kad buvęs galimas socialistų kandi-
datas į prezidentus ateinančiais mė-
nesiais dalyvautų politiniuose deba-
tuose šalyje. Iki D. Strauss-Kahn suė-
mimo buvo neabejojama, kad jis taps
Socialistų partijos kandidatu į Pran-
cūzijos prezidentus.

New York teisėjas panaikino kal-
tinimus D. Strauss-Kahn dėl viešbu-
čio kambarinės išprievartavimo.
TVF vadovas atgavo savo pasą – šis

žingsnis atveria šiam Prancūzijos po-
litikui galimybę išvykti iš Jungtinių
Valstijų pirmąkart per tris mėnesius
po jo suėmimo. Apygardos prokura-
tūra nurodė nebegalinti tęsti šios by-
los: nors D. Strauss-Kahn iš tikrųjų
turėjo lytinių santykių su vieno Man-
hattan viešbučio kambarine, pastaro-
ji yra ne kartą melavusi pareigū-
nams, todėl tyrėjai netenka galimy-
bės patikimai vadovautis ieškovės
parodymais dėl lytinės prievartos.
Manoma, jog D. Strauss-Kahn ruošia-
si grįžti į Prancūziją. Nors kaltini-
mai buvo panaikinti, New York įvy-
kis tapo tamsia dėme D. Strauss-
Kahn reputacijoje. 

Lietuvą stebina Rusijos nuostata 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam �ikagos ir apylinki� lietuviams daugiau kaip 100 met�.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RUTH JūRATĖ BARSky, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty SIūLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

www.draugas.org

SIūLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PASLAUGOS

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21

years of age. 
Call Jacob 847-980-0906

SIūLO DARBą

ATTENTION:   
EUROPEAN TRAVELERS
IF YOUR FLIGHT TO OR 

FROM EUROPE WAS  
CANCELLED OR DELAYED  

YOU MAY BE ENTITLED TO 
MONETARY COMPENSATION

FOR MORE INFORMATION ABOUT
YOUR LEGAL RIGHTS CONTACT:

Jennifer Sprengel at

1-888-551-9944



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIūRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

Sudoku Nr. 42
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

www.draugas.org• www.draugas.org

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Prašau pasiteiraukite apie mūsų brošiūrą kelio-
nėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Ar žinote, kad tai –
puikus darbas?

Kiekvieną dieną salonų
savininkai skambina į
mūsų mokyklą ir ieško
būsimų darbuotojų.

Aukšto lygio salonai visada samdo žmones, net ir be patirties.
Mes jus taip paruošime, kad jūs gausite gerą darbą.

Tapkite manikiūriste (u)!
• Mes ieškome žmonių apmokyti ir vasara yra

geriausias laikas to išmokti.
• Mes siūlome klases jums patogiu laiku.
• Net jei nekalbate angliškai – tai ne problema.

Mes užtikriname Jums darbą!
Kiekvieną trečiadienį, 

visą dieną nemokama manikiūro klasė.
Užsiregistruok iki rugsėjo 2 d. ir gauk $200 nuolaidą

Nemokama konsultacija telefonu
1301 S. Wolf Rd. – Prospect Hts, IL 60070 – AmericaNail.com

Ar žinote kitą tokią įstaigą, kuri tuo užsiimtų?

(847)
537.
7777



tuvių jaunimo nuotaikas – įrašas iš
aštunto dešimtmečio pradžios. Kiek
anks čiau atpažinau dr. Jono Valaičio
balsą. Kas jį pažinojo, prisime na jam
būdingą tembrą. O kadangi galima ir
suklysti, garso skyriaus dar buotojai
ieško trijų, vienas nuo ki to nepriklau-
somų šaltinių balso tapatybei nusta ty -
ti ir tik tada metrikose įrašo, kad bal -
sas nustatytas „sąlyginai”. Toks ar -
chy  varų kruopštumas man paliko ne -
mažesnį įspūdį už modernias ar chy vo
saugyklas ir jose naudojamas tech no -
logijas.

Šis darbas jau duoda rezultatų,
pa stebi I. Vizgirdienė. „Priėjimas prie
didžiosios dalies archyvinių do ku -
mentų kol kas galimas tik archyve,
nes dėl nuolatinės lėšų stokos archy-
vas neturi galimybių talpinti savo
dokumentų internete. Tačiau archy ve
didelė dalis skaitmenintų dokumentų
yra suvesta į kompiuterines duo menų
bazes, taigi lankytojas, atė jęs į ar -
chyvą, kompiuteryje gali rasti labai
daug jį dominančios informacijos. Ar -
chyvinės medžiagos patalpinimo in -
ter nete galimybė praktiškai yra tik
finansų klausimas.” Taip yra ir su
gar so įrašais. Susiradęs katalo ge laik-
meną, lankytojas gali ją užsi sakyti ir
klausytis kompiuterizuotoje lankyto-
jų salėje per ausines.

Konferencijai artėjant

Nors Lietuvos centriniame ar chy -

ve sąlygos iš tiesų tinkamos, Či kagoje
ir kitur išeivijoje yra prasminga šiuos
fondus toliau kaupti jau vien dėl to,
kad būnant arti jų juos lengviau tvar -
kyti, papildyti. Be to, bendruo menei,
kuri tvarko savo paveldą, juo rūpinasi
ir juo naudojasi, padeda savo pačios
gyvybingumui užtikrinti. Kitaip ta -
riant, paveldo tvarkymas turėtų būti
neatskiriama bendruo menės gyveni-
mo dalis kaip knygos, periodinė spau-
da, lituanistinės mo kyk los, tautinės
šventės, valstybinių sukakčių pami -
nėjimai.

Garso fondams, ypač tiems, kurie
yra magnetinėse juostose, reikia su -
da ryti tinkamas saugyklas su anks -
čiau minėtomis fizinėmis sąlygomis
ir pradėti jų skaitmeninimą. O tam
rei kia lėšų patalpoms įrengti ir žmo -
nių, kurie ne tik žino, kaip su juos-
tomis dirbti, bet yra pasiruošę tam
skirti daug laiko. Nesu tikras, ar ga -
lėtų tai at likti savanoriai, bet atlikti
reikia. 

Kitaip tariant, tas, kas saugo, tas
ir prižiūri: jeigu Čikagos LTSC archy-
vas, Amerikos lietuvių kultūros ar chy -
 vas (ALKA) Putnam, Balzeko lie tuvių
kultūros muziejus ar kita institucija
pri ima garso juostas savo glo bon, ji
tuo pačiu privalo prisiimti at sa ko my -
bę už jų saugą ir išliekamu mą. O tie,
kurie svarsto, kam atiduoti sa vo ar -
chyvus, siūlyčiau pasiteirauti, ar pri -
imanti institucija (ar tai būtų Lie tu -
voje, ar išeivijoje) turi tinkamas sau -
gyklas bei ilgalaikį saugojimo pla-
 ną.

Būtų naudinga, jeigu garso ar -
chyvai būtų atskirai aptarti artėjan -
čioje konferencijoje. Viena galimybė
bū tų išeivijos garso fondus skaitme -
ninti Lietuvoje, o kompiuterių laik -
me  nas saugoti ir tame archyve, iš ku -
rio juostos buvo gautos, kur jomis ga -
lėtų naudotis išeivijos žmonės. Pro -
tingos galvos gali surasti ir kitų
spren  dimų. Tai sritis, kurioje galėtų
vykti glaudesnis Lietuvos ir išeivijos
archyvų bendradarbiavimas, kuris
užtikrintų, kad ši svarbi mūsų pavel-
do dalis išliktų ateičiai. 

Romas Sakadolskis – buvęs ,,Ame -
rikos balso” žurnalistas, šiuo metu
dės  to Vilniaus universiteto Žurna lis -
tikos institute.

apie 40,000 garso įrašų (taip pat 50,000
ki no juostų ir 700,000 fotografijų), su -
rinktų iš visos Lietuvos ir likusio pa -
saulio. Plokštelės, magnetinės juos-
tos, ka se tės ir kompaktinės plokšte lės
laikomos specialiose saugyklose, ku -
riose ne tik reguliuojama tempera tū -
ra (+16C/61F) ir drėgmė, bet vei kia
centralizuota pneumatinė dulkių iš -
siur bimo, o, reikalui esant, ir gaisro
ge  si nimo, sistema. Tai modernus ar -
chyvų įrenginys, užtikrinantis ir ap -
sau gą, ir saugią priežiūrą.

Kaip pasakoja I. Vizgirdienė, se -
niausi archyvo įrašai yra 1907 m. Ry -
go je plokštelėse įrašytos Rygos lietu-

vių vyrų kvarteto, vadovaujamo kom-
pozitoriaus Aleksandro Kačanaus ko,
dainos. Taip pat saugomi uni ka lūs
Kau   no radiofono karo metų fondai.
2006 m. archyvą papildė diplomato Ka -
zio Lozoraičio kolekcija, o 2008 m. –
„Amerikos balso” įrašų rin kinys.

Valstybės centriniame archyve
saugią vietą rado ir daug išeivijos ra -
dijo valandėlių įrašų, gautų bendra -
dar biaujant Pasaulio Lietuvių Ben d -
ruo menei. Čia saugomi Čikagos liet -
vių radijo ,,Margutis”, Baltimore ra -
dijo „Lithuanian Melody Time”, Los
Angeles programos „Lietuviškoji sce -

na”, taip pat „Lithuanian Melo dies
Program” įrašai, Australijos lietuvių
ra dijo įrašai iš Adelaide, Melbourne
ir Tasmania. 

Ilgametis Čikagos „Margučio”
dar  buotojas Leonas Narbutis nese-
niai archyvui perdavė savo pokalbius
ir vestų laidų įrašus. O šią vasarą Da -
lia Sruogaitė atidavė saugoti jos re -
daguotos literatūrinės valandėlės
„Pel   kių žiburėlis” įrašus, transliuo-
tus „Margučio” laidose. I. Vizgirdie -
nės įsi tikinimu, šiandien „archyvas
gali drąsiai vadintis viena didžiausių
išeivijos radijo stočių įrašų saugyklų
Lie tuvoje.”

Kaip jau rašyta, net ir stropiai
sau gomi magnetiniai garso įrašai yra

pažeidžiami. Todėl Lietu -
vos centrinia me archyve
jau kelerius metus vykdo-
mas įrašų perkėlimas į vir-
tualiąją erdvę. Iki šiol yra
suskaitmeninta apie 20
proc. magnetinių juostų
įra  šų. 

 Šis darbas dirbamas
diena iš die nos, valandų
va landas sėdint prie apa ra -
tų, kuriais garso juosta
tam pa skaitmeninta kom-
piuterine laik mena. Jei gu
juosta nutrūksta – pakan -
kamai daž nas reiškinys –
aukš  tąją techno logiją pa -
keičia aštrūs peiliukai ir

klijavimo juostos, po to perrašymas tę -
 siamas. 

Skaitmeninama viskas, įskaitant
juostas, kuriose balsai nėra atpažinti;
tokiu atveju pagalbos ieškoma kitur,
įskaitant pas tokius kaip šio straips -
nio autorius. Apsilankęs Centrinia me
archyve žinau, kad garso skyriuje bū -
siu pakviestas sėstis prie kompiuterio
ir pasiklausyti pasakojimo arba po -
kal bio, kurio kalbėtojas arba paš ne ko -
vai neatpažinti.

Kai kada klausymą lydi sėkmė.
Ne seniai pavyko nustatyti dr. Juozo
Kazicko pasakojimą apie išeivijos lie -
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

Garso archyvai išeivijoje
Atkelta iš 7 psl.

Retenybė: „Amerikos balso“ archyve yra JAV Kongreso
komisijos, tyrusios Sovietų Sąjungos agresiją Baltijos
šalyse (vadinamos „Kerstono komisija“), posėdžių įra-
šai iš 1953 m.

Retenybė: „Margučio“ archyve yra Lie tu -
vos radiofono tėvo Petro Babicko pasako-
jimai apie Braziliją, kur jis daug metų gy -
ve no. Įrašas iš 1958 m.

JAV LB Archyvų komitetas ir 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras kviečia į

JAV ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ
KONFERENCIJĄ 

kuri vyks 2011 m. rugsėjo 3–4 dienomis Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL). 

Konferencijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį, 9 val. ryte. 

Jau ne pirmą kartą renkamės aptarti dokumentų, liudijančių mūsų
išeivijos veiklą, surinkimo ir išsaugojimo klausimus. Nepaisant to, vis dar
lieka rūpesčių, kurie nėra lengvai išsprendžiami, todėl, laikui bėgant, rei-
kia juos iš naujo svarstyti ir ieškoti sprendimo kelių. 

Į konferenciją kviečiame visus, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir
bibliotekas, tuos, kurie šia sritimi domisi. Konferencijos metu gautos žinios
bus naudingos ateityje archyvus tvarkant ir juos išsaugant. Programoje su
pranešimais dalyvaus mūsų didesnių ir mažesnių archyvinių centrų, bib-
liotekų bei organizacijų atstovai. Į konferenciją atvyksta Lietuvos vyriau-
siasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės
archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direkto-
rius Ovidijus Leveris. Kviečiami JAV lietuvių organizacijų vadovai. Taip
pat atvyksta LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, kuris domisi
kultūriniu paveldu. Konferencijoje vyks ir apskritojo stalo pokalbis, ku-
riam vadovaus LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Dėl registracijos prašome kreiptis į Dalę Lukienę tel. 301-598-6657
arba e. paštu: dalelukas@verizon.net

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

I can show you how to
get a high % yield on
your money today.
Take con trol of your
IRA, Pen sion Plan, Sa -
vings, CD’s and invest
these monies in Pri -
vate Mortgage Loans.

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

These loans are se cured
by a 1st mort gage with
low loan to value (LTV)
ratios of 70% or less.
Increase the yield on the
same mo ney you’re in -
vesting now and see
what happens! 

BUILD WEALTH IN A HURRY!
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Gaila, kad JAV yra labai mažai
galimybių mokytis latvių, lietuvių ir
estų kalbas. Norėtųsi, kad tarp JAV ir
visų trijų Baltijos šalių būtų daugiau
bendradarbiavimo, kuris leistų su -
kur ti daugiau mokymosi galimybių.’’ 

Nancy Wright Beasley: „Lietu vos is -
torija domiuosi jau daugiau kaip 13

metų. Mano pirmosios knygos ‘Izzy’s
Fire: Finding Humanity in the Ho lo -
caust’ veiksmas vyksta Ant rojo pa -
sau linio karo metais Kaune. Taip pat
esu parašiusi istorinį roma ną jaunuo-
liams apie tą patį laikotarpį, jis kol
kas neišleistas. Atvyk dama į BALSSI
norėjau praplėsti savo žinias apie
Lietuvą ir išmokti kalbą. Lie tuvoje
esu lankiusis du kartus, ten pri sta -
čiau savo pirmąją kny gą. Vėl planuo-
jau ten grįžti, todėl ma nau, kad mo -

kėti kalbą (net ir pra dedančiųjų žinio -
mis) yra labai svarbu. 

BALSSI praplėtė mano žinias ne
tik apie lietuvių kalbą, kultūrą ir
istoriją, bet ir apie kitas dvi Baltijos
šalis – Latviją ir Estiją. Šių kursų
metu susiradau draugų, kurie domisi
Baltijos regionu, manau, jog šios
draugystės tęsis ilgai. Kursai buvo la -
bai įtempti, todėl buvo sunku įsisa -
vinti per tokį trumpą laiką visą me -

džiagą. Prieš atvykdama
į BALSSI, net negalvo-
jau, kad lietuvių kalba
ga li būti tokia sunki.
Man buvo ypač sunku ir
dėl to, jog beveik per 50
me tų nebuvau mokiusis
jo kios kitos užsie nio kal-
bos.”

Curtis Murphy apie
save ir BALSSI patirtį
dalijasi lietuviškai (kal -
ba netaisyta): „Mano
var das Kur tis Murfė. Aš
esu Džordžtauno univer-
siteto doktorantas. Stu -
di  javau lietuvių kalbą
BALSSI programoje 2011
m. vasarą per aštuonias
savaites. No rė jau studi-
juoti lietuvių kal bą, nes
man reikia skaityti lietu-
viškus tekstus. Mano
žmona, kuri dir ba Vis -
kon  sino universitete,
man pasakė apie progra -
mą BALSSI. Nu spren -
džiau pradėti BAL SSI,
kai sužinojau, kad gavau
stipendiją. BAL SSI man
la biau siai pa tin ka kas -
die ninės pa skai  tos. La -
bai mėgstu mokytis gra -
ma tiką. Man įdomiausia
bu vo Nancy Heingartner

paskaita apie Kauną tre čia jame XX a.
dešimtmetyje.’’

Man, kaip kursų dės tytojai, nėra
nieko nuos tabiau, kaip matyti per
aštuonias savaites kalbą išmokusių
stu dentų pirmuosius bandymus kal -
bėti ir rašyti lie tuviškai.

Aurelija Tamo šiū nai tė – PLB
Litu a nis tikos katedros UIC doktoran-
tė, šių metų BAL SSI lietuvių kalbos
dės tytoja

BALSSI vasarai pasibaigus
Atkelta iš 5 psl.

Curtis Murphy su kugeliu. A. Tamošiūnaitės nuotr.

PADĖKA
A † A

JADVYGA LABANAUSKIENĖ

Mylima žmona netikėtai mirė 2011 m. birželio 30 d. St. Pete
Beach, FL, palikdama dideliame nuliūdime vyrą Joną, brolį Pra -
ną Sakalauską, kitus gimines, draugus ir pažįstamus.

Širdingai dėkoju Mečiui Šilkaičiui už atsisveikinimo ve -
dimą; Lietuvių klubo pirmininkei Vidai Meiluvienei už paguo-
dos žodžius; Lietuvių Pensininkų klubo pirmininkei Laimutei
Alvarado, išreiškusiai velionės parodytą paslaugumą; Gražinai
Cibienei, iškėlusiai velionės pasišventimą vedybiniame gyveni -
me; kan. Bernardui Talaišiui ir kun. dr. Matui Čyvui už maldas
atsisveikinimo metu ir už aukotas gedulingas šv. Mišias.

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą
laidotuvėse, už gėles, aukas, užprašytas šv. Mišias ir užuojautas,
pareikštas žodžiu ir raštu.

Giliai liūdintis Vyras

Mūsų uoliam nariui

A † A
inž. VYTAUTUI KUPCIKEVIČIUI

mirus, žmonai VIRGINIJAI, dukrai RITAI su šeima,
sūnui ALGIRDUI su šeima, visiems giminėms ir
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjunga

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. rugpjūčio 19 d. mirė
mūsų mylima močiutė, promočiutė, sesuo, teta, uošvienė

A † A
MARIJA GRAŽULIENĖ

PONELYTĖ

Velionė gyveno Flint, MI. Gimė 1919 m. birželio 2 d., Chita,
Rusijoje. 1920 metais su tėvais, a. a. Pranu Poneliu ir a. a.
Barbora Parokaite, grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir apsigyveno
Šiauliuo se, vėliau Kaune. Amerikoje išgyveno 62 metus.

Nuliūdę liko: anūkės Lidija Kamansky su vyru Michael ir
Vilija Gražulytė Aubron su vyru Matthieu, proanūkas Aidas
Henri Aubron; sesuo Klara Rugienė ir jos sūnus Vytautas
Virškus su žmona Cathy, dukros Audronė  Browning su vyru
Mark ir Danutė Mahady su vyru Paul su šeimomis; a. a. brolio
Viktoro sūnus Victor su žmona Gesele ir duktė Maya Keller su
vyru Michael su šeima; a. a. brolio Alfonso žmona Aldona
Ponelienė,  jos sūnus Algis ir duktė Daina Weiss su vyru Andy;
marti Nijolė Beleškaitė Gražulienė; kiti giminės Lietuvoje; arti-
mos draugės Willa Curtis ir Frieda Bean.

A. a. Marija buvo žmona a. a. rašytojo ir žurnalisto Balio
Gražulio iš senosios Varėnos, mirusio 1994 m., kurio vardas
gimti nėje įamžintas įsteigus Senosios Varėnos Balio Gražulio
Biblioteką, kuriai velionė nusiuntė jo kūrybinį palikimą.
Velionė daug ir įvairiai prisidėjo, kad a. a. Balys galėtų atsiduoti
kūrybai, pvz., mašinėle perrašydama jo straipsnius.

Velionė buvo motina a. a. Rimanto Gražulio, M. A., pedagogo,
mirusio 1986 m., kuris gyveno Oak Lawn, IL ir mokytojavo, ir ėjo
gimnazijos vadovo padėjėjo bei kitas pareigas Oak Forest (IL)
gimnazijoje. Daugel metų buvo ateitininkų jaunimo stovyklų
Dai navoje komendantas.

Pirmosios atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Mariją bus auko-
jamos Flint, MI, St. Pius X bažnyčioje,  G-3139 Hogarth, pirma -
dienį, rugpjūčio 29 d. 8:15 val. ryto. Velionės pelenai bus parvežti
į Čikagą ir palaidoti šalia jos a. a. vyro ir sūnaus Šv. Kazimiero
kapinėse. Šeima vėliau praneš tikslią laidotuvių datą.

Mūsų brangiam draugui

A † A
VYTAUTUI KUPCIKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VIRGINIJĄ,
sūnų ALGIRDĄ ir dukterį RITĄ su jų šeimomis bei
kitus gimines ir artimuosius.

Dr. Jonas Dainauskas
Gediminas ir Gražina Kazėnai

Kazys ir Danutė Kelpšai
Alfredas ir Regina Kuliai
Antanas ir Dalia Lauciai

Jurgis Likanderis
Gražina Traškienė

Vytas ir Marija Raudžiai
Dalia Urbutienė
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. trejiems metams termi-
nuoti indėliai, 2.75 proc. trejiems
metams IRA terminuoti indėliai

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, California

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

� Rugpjūčio 28 d. 10:30 val. r. Brig -
hton Park Švč. Mergelės Marijos Ne -
kaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) šv. Mišias au -
kos svečias iš Lietuvos, Kaišiadorių ka -
te dros vikaras kun. Vytautas Kirka. Ma -
loniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose.

� Sekmadienį, rugpjūčio 28 d., Švč.
Mergelės Mari jos Gimimo parapijos
salėje (6820 S. Washtenaw Ave., Chi -
ca go, IL) po 10:30 val. r. vyks JAV LB
Mar quette Park apylinkės susirinkimas.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susi -
rin kime.

� Rugpjūčio 31-ąją JAV LB Lemont
Socialinių reikalų skyrius kviečia pasi -
klausyti ir pasižiūrėti operos solisto Liu -
do Mikalausko koncerto ,,Mefistofe lio
ke rai”, kuris š. m. birželį vyko Zyplių dva  re,
įrašą. L. Mikalauskas, Kauno val s ty binio
muzikinio teatro solistas, Lietu vos ir
tarptautinių muzikos festivalių da lyvis,
pirmųjų premijų ir didžiųjų prizų laimė-
tojas. Griežia styginių grupė „Bass
Arco”. Renkamės Pasaulio lietuvių cen-
tro skaitykloje (14911 127 th St., Le -
mont). Daugiau teirautis skyriaus tel.
630-243-8611 arba atvykus trečiadienį
nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p. 

� Čikagos apylinkės lietuviai ir jų sve -
čiai kviečiami dalyvauti organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniame lė  šų
tel kimo renginyje ,,Derliaus pietūs”  rug -
sėjo 11 d. 12:30 val. p. p. PLC (Le -
mont) didžiojoje salėje. Vie tas užsi sakyti
prašoma tel. 630-243-1228 (Ri ta Ven -
c  lovienė) arba el. paštu venclovas@
comcast.net

� Rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. visus
kviečiame į New York Apreiškimo para-
pijos (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY)
mugę. Surinktos lėšos bus skirtos New
York lietuvių atletų klubui ir Neringos
sto vyklai.

� JAV Kultūros taryba organi zuoja M.
K. Čiurlionio (1875–1911) šim  to metų
su kakties nuo jo mirties paminėjimą
rug  sėjo 24 d., šeštadienį, Lietuvos Res -
publikos am ba sadoje Washington, DC
(2622 16th St., N.W.). Pradžia 6:30
val. v. Prane šėjas prof. Stasys Goštau -
tas. Mu zikinę prog ra mą atliks pianistas
dr. Gabrielius Alek na. In for maciją teikia
Danelė Vidutienė (dvi dutis@aol.com)
arba  Dalė Lukienė (da lelukas@verizon.
net). 

� Rugsėjo 15–spalio 2 dienomis Artis -
phere teatre (1101 Wilson Blvd., Arlin -
gton, VA 22209) bus pristatyta ,,Lie tu -
viška trilogija”. Vaidina lietuvių kilmės
aktorius Paulius Rajeckas. Rugsėjo 16–
17 dienomis 8 val. v.; rugsėjo 18 dieną
3 val. p. p. – spektaklis ,,Laiškai tė vy -
nei”; rugsėjo 23–24  dienomis 8 val. v.;
rugsėjo 25 d. 3 val. p. p. – ,,Meilė gydo
vėžį”; rugsėjo 30–spalio 1 dieno mis  8
val.v., spalio 2 d. 3 val. p. p. tri logiją
užbaigs spektaklis ,,Mano brangioji
lietuvaitė”.  

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų 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.
Šeštad. 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 gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Renginiai Philadelphia, PA 

Dėkoju  Draugo fondui už atsiųstas cinijų (zinnia) sėklas.  Labai gražiai sudygo, užaugo
ir dabar žydi. Puiki idėja – kitais metais tikrai vėl daug pasisėsiu. Siunčiu ,,Draugo”
skaitytojams keletą žiedų pasidžiaugti.

Enata Skrupskelytė

Rugsėjo 10 d., 
šeštadienio, popietinėje 

Santaros-Šviesos 
programoje

vyks poetės, rašytojos, žurnalistės 
Eglės Juodvalkės

naujos knygos 

„Sakalai naktį nemiega”
pristatymas

Knygą išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų centras

Vilniuje, 2011 m.

Eilėraščių rinkinys, skirtas 
partizanams atminti, iliustruotas 

archy vi nėmis nuotraukomis. 

Knygą pristatys pati autorė.

Solistas Liudas Mikalauskas.

� Š. m. rugsėjo 11 d. 12 val. p. p. po
šv. Mišių Šv. Andriejaus bažnyčioje JAV
LB Kultūros taryba visus kviečia į para -
pi jos sa lę (19 ir Wallace St. sankirta,
Phi ladelphia, PA 19130), kur įvyks paš -
nekesys su autoriumi Vytautu Volertu jo
naujausios knygos ,,Varniukai” pristaty-
mo proga. Autorius maloniai sutiko pasi-
dalinti  rašytojo vargais bei išgyvenimais
ir atsakyti į skaitytojų klausimus.

� Vinco Krėvės lituanistinėje mokyklo-
je rugsėjo 11 d. 9 val. r. vyks atvirų du -
rų diena. Mokykloje veikia vaikų dar že -

lis, paruošiamoji klasė (Kinder gar ten),
an gliškai kalbančiųjų, bei 1–8 klasės.
Pa  mokos vyks Šv. Andriejaus lietuvių
pa  rapijos patalpose (19 ir Wallace St.
sankirta, Philadelphia, PA 19130) sek -
madieniais nuo 9 val. r. iki 1val. p. p.
In  formaciją apie mokyklą rasite tink -
lalapyje http://www.phillylac.org/VK/
nuostatai.htm į jūsų klausimus atsakys
mokyklos direktorė Irina Brusokienė el.
paštu meliri@yahoo.com arba tel. 484-
557-7073; tėvų komiteto iždinin kė  Kris -
tina Antanavičienė el. paštu kristant44
@gmail.com arba tel. 484-222-9077
bei tėvų komiteto pirmi nin kė Jo a na Gai -
želyte-Lacy el.-paštu joana.lacy@
gmail.com

� Rugsėjo 18 d.  visus  kviečiame at -
vyk ti į jaunimo Mišias Šv. Andriejaus
parapijos bažnyčioje (19 ir Wallace St.
sankirta, Philadelphia, PA 19130), pra -
šant Dievo palaimos naujaisiais mokslo
metais. Po šv. Mišių bus žaidžiamas
,,Jeopardy” žaidimas (lietuvių ir anglų
kalbomis).

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, JAV Kul -
tūros taryba organizuoja M. K. Čiurlionio
(1875–1911) šim  to metų sukakties
nuo jo mirties  paminėjimą  Ethical So -
cie ty of Phi la delp hia salėje (1906 Rit -
tenhouse Sq.).  Pra džia 2:30 val. p. p.
Pra ne šėjas prof.  Stasys Goštautas. Mu -
zi kinę programą atliks pianistas dr.
Gabrielius Alek na. Daugiau infor ma  cijos
suteiks Da lia Ja kienė (Jakasdr@aol. com).

Rašytojas Vytautas Volertas.
,,Draugo” archyvo nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

Grąžindami „Draugo” pokylio bilietėlių šakneles aukojo: 170 dol. Vytautas
M. Kolis, Palos Hills, IL. 100 dol. Victor Lapatinskas, Seattle, WA; Aldona K.
Šmulkštienė, Chicago, IL. 70 dol. Albinas Markevičius, Santa Monica, CA; Mary
Vaitkus, Belleville, IL; Joan A. Stoskus, Palos Park, IL; Nijolė R. Poškus, San
Antonio, TX; Nekalto Prasidėjimo Vargdienių  vienuolyno seselės, Putnam, CT;
Irena Dirdienė, Oak Lawn. 50 dol. Marytė Černiūtė, Hinsdale, IL; Dalilė Poli -
kaitienė, Westlake Village, CA; Ona Daugirdas, Burr Ridge, IL; Vita Neverauskas,
Sterling Hts MI; Enata Skrupskelytė, Chicago, IL.

Nuoširdžiai dėkojame už para mą laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.


