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Vilnius (ELTA) – Nacionalinėje
dailės galerijoje pristatytas Lietuvos
dailės muziejaus išleistas Lietuvai
padovanoto dailininko Arbit Blato
kūrinių rinkinio katalogas ,,Arbit
Blatas. Sugrįžimas į tėvynę”. Kaip
jau skelbta, šįmet Lietuva sulaukė
išskirtinės dovanos – iškilaus žydų
kilmės Lietuvos dailininko A. Blato
kūrinių rinkinio ir dailininko archy-
vo, kuriuos Lietuvos dailės muziejui
padovanojo menininko našlė, žymi
operos solistė ir režisierė Regina Res-
nik Blatas. Dovanotą rinkinį sudaro
270 unikalių kūrinių – tai didžiausias
šio dailininko darbų rinkinys pasau-
lyje. Vasarą ši išskirtinė dovana iš-
kilmingai pristatyta Lietuvos visuo-
menei Nacionalinėje dailės galerijoje
atidarytoje parodoje ,,Arbit Blatas.
Sugrįžimas į tėvynę”, kurią jau ap-
lankė per 12,000 žiūrovų.

Parodos katalogą ,,Arbit Blatas.
Sugrįžimas į tėvynę” sudaro ryškiau-
sių kolekcijos kūrinių albumas ir
270-ies unikalių tapybos, skulptūros,
grafikos, piešinių ir scenografijos
kūrinių katalogas su iliustracijomis.
Leidinį sudarė ir dailininko kūrybą
jame apžvelgė dailėtyrininkė Ilona
Mažeikienė. 

Vyriausybė neseniai skyrė papil-
domų lėšų Lietuvai dovanojamo A.

Blato dailės kūrinių rinkinio daliai
iš Venecijos (Italija) pargabenti. Pa-
sak kultūros ministro Arūno Gelūno,
iš Venecijos pargabenami ne tik tapy-
bos darbai, bet ir šešioliktojo am-
žiaus baldai. Vyriausybė yra patvirti-
nusi ir dovanojamų JAV dailininkų
litvakų pasaulinės vertės kūrinių

pristatymo Lietuvoje programą, ku-
riai įgyvendinti skiriama daugiau
kaip 100,000 litų iš Privatizavimo fon-
do lėšų. Pagal šią programą numaty-
ta Arbit Blato kolekcijos tolesniam
pristatymui pritaikyti Žydų muzie-
jaus patalpas Vilniuje, Pylimo gatvė-
je.
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Washington, DC (ELTA) – JAV
sostinėje su darbo vizitu viešinti Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė po
rugsėjo 14 d. Nekalto Prasidėjimo ba-
zilikoje Washington surengtų šv. Mi-
šių, skirtų maldai už šią vasarą miru-
sį Vatikano nuncijų JAV arkivyskupą
Pietro Sambi, susitiko su JAV vicepre-
zidentu Joe Biden. JAV vicepreziden-
tas, kuris buvo vienas iš pagrindinių
Baltijos valstybių narystės NATO
rėmėjų, per susitikimą šiltai prisimi-
nė Lietuvą. ,,Lietuva visada buvo ma-
no širdyje”, – sakė J. Biden. Išgirdusi
šiuos žodžius, Seimo pirmininkė pa-
kvietė JAV viceprezidentą apsilankyti
Vilniuje. 

Po šv. Mišių J. Biden ir I. Degu-
tienė kartu apsilankė lietuvių koply-
čioje. Seimo vadovė susitiko ir su JAV
Kongreso vadovu, Atstovų rūmų pir-
mininku John Boehner, kuris padėko-
jo I. Degutienei už Lietuvos indėlį pir-
mininkaujant Demokratijų bendrijai.
JAV Kongreso vadovas priėmė mūsų
šalies Seimo pirmininkės kvietimą
kitąmet atvykti į Lietuvą ir dalyvauti
Lietuvai svarbioms istorinėms da-
toms skirtuose renginiuose. Su J.
Boehner, kaip su vienu iš Respubliko-
nų partijos vadovų, buvo aptarti ir pla-
nai Vilniuje įsteigti JAV prezidento
Ronald Reagan namus – nepriklauso-
mą nevyriausybinę organizaciją ir
analitinį centrą, kuris skleistų R.
Reagan puoselėtas idėjas ir politikos
filosofiją. Šis klausimas buvo aptaria-

mas ir I. Degutienės susitikime su JAV
prezidento R. Reagan fondo vykdo-
muoju direktoriumi John Heubusch ir
JAV Kongreso nariu David Dreier. 

Seimo pirmininkė susitiko ir su
buvusia JAV Valstybės sekretore Ma-
deleine Albright, iš kurios išgirdo ,,di-
džiausią susižavėjimą” per du dešimt-
mečius įvykusiais pokyčiais Baltijos,
Vidurio ir Rytų Europos regione. M.
Albright patvirtino planus atidaryti
Demokratų partijai artimo analitinio
instituto, kuriam ji vadovauja, atsto-
vybę Vilniuje. Susitikime dalyvavęs

Seimo Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas Emanuelis Zingeris paprašė
siekti, kad JAV analitikai būtų tiksles-
ni apibrėždami postsovietinį regioną
ir atkreipė dėmesį, kad tokia sąvoka
nėra tinkama apibūdinant priverstinę
sovietinę okupaciją patyrusias Balti-
jos valstybes.

Seimo pirmininkė iš Washington
vyks į Čikagą, kur numatyti susitiki-
mai su Čikagos lietuviais, Čikagos
meru ir kitais politikais. Į Vilnių grįš
rugsėjo 19 d. 

Pristatytas Arbit Blato kūrinių rinkinio katalogas

Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas (k.),  ,,Snoro” banko prezidentas Raimon-
das Baranauskas ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys katalogo
pristatymo metu.                                                                    Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Seimo vadovė JAV Kongreso vadovą, Atstovų rūmų pirmininką John Boehner pakvietė
kitąmet atvykti į Lietuvą ir dalyvauti Lietuvai svarbioms istorinėms datoms skirtuose
renginiuose.                                                                                           Ingos Lukavičiūtės nuotr.



Įpusėjusi Lietuvos Seimo pirmi-
ninkės Irenos Degutienės antroji vieš-
nagė jAV jau atnešė gražių vaisių.
Naujienų agentūra ,,Elta” skelbia, jog
jAV Kongreso vadovas, Atstovų rūmų
pirmininkas john Boehner priėmė I.
Degutienės kvietimą kitąmet atvykti į
Lietuvą. O buvusi jAV Valstybės sekre-
torė Madeleine Albright susitikime su
Seimo vadove patvirtino planus ati-
daryti Demokratų partijai artimo ana-
litinio instituto atstovybę Vilniuje. Vie-
šėdama jAV sostinėje I. Degutienė
taip pat pasiūlė Lietuvoje įsteigti bu-
vusio jAV prezidento Ronald Reagan
vardo tyrimų centrą. Pasak Reagan
fondo vykdomojo direktoriaus john
Heubusch, tokio centro įkūrimas Vil-
niuje – tik laiko klausimas. Šį savaitgalį
Seimo pirmininkė pirmą kartą aplan-
kys ir Čikagos lietuvius, kurie kruopš-
čiai rengiasi susitikimui. Tai bus pirma-
sis susitikimas su prieš 3 metus ją į Sei-
mą išrinkusiais rinkėjais Čikagoje. Tad
klausimų I. Degutienė gali sulaukti
išties nemažai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV 

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mėn.$110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIk ŠEŠTADIEnIO LAIDA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD) 

metams $150.00 •1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00

Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Lietuvos vyskupai
2011 metus yra pa-
skelbę Dievo Gai-

lestingumo metais. Jų
tikslas – ne tik apmąstyti
Dievo gailestingumą ir
už jį dėkoti, bet ir atsi-
verti iš Švč. Jėzaus Šir-
dies trykštančiai Dievo
gailestingumo versmei. Pagrindinis
paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
yra Šiluvos atlaidų pagrindinė diena.

Šiemet ji – rugsėjo 11-oji. Šiomis
dienomis visame pasaulyje daug kal-
bama apie prieš dešimtį metų rugsėjo
11-ąją teroristų įvykdytą šiurpų
išpuolį Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose, kurio metu žuvo 3,000 žmonių.
Šis kraupus nusikaltimas liudija,
prie kokios aklavietės yra atėjęs pa-
saulis. Žmonės neturi atsakymo, kaip
susitvarkyti su terorizmu, neteisin-
gumu, bado šmėkla, tarp tautų tvy-
rančia neapykanta ir kitais pasaulio
visuomenę slegiančiais reiškiniais.
Todėl kviečiu susitelkti prie Dievo
Gailestingumo slėpinio, kuris yra la-
bai svarbus kiekvienam pasaulio
žmogui, o ypač mums, lietuviams.

Girdėjome Evangelijos skaitinį
apie tarną, turėjusį karaliui sugrą-
žinti milžinišką skolą – dešimtį tūk-
stančių talentų. Tarnas maldavo pa-
sigailėti, ir jam skola buvo dovanota.
Ką toliau daro didį gailestingumą pa-
tyręs žmogus? Ogi nutveria savo
draugą, kuris jam buvo skolingas
niekingą sumą – tik šimtą dinarų, net
nenori girdėti prašymo dar truputį
palaukti ir įmeta jį į kalėjimą. Tar-
nas ką tik pats prašė pasigailėjimo,
bet liko beširdis savo draugui. 

Šis Kristaus palyginimas yra tar-
si veidrodis mūsų visuomenės, ku-
rios kietaširdiškumas kartais tiesiog
gąsdina. Apie kietaširdiškumą kalba
teisingumo nepaisymas visuose vi-
suomenės sluoksniuose. Apginti savo
teises kartais atrodo sunkiai įma-
noma. Kietaširdžiai užsidaro savo
egoizme ir nenori matyti aplinkui sa-
ve vargo bei kančios. Maža to, kieta-
širdis, siekdamas pasirodyti teisus,
kaltina kitus. Dėl to šiandien rečiau
girdime gerą žodį, o kaltinimų ki-
tiems – nesuskaičiuojamos aibės. Su-
gebantieji naudotis internetu patvir-
tins liūdną tikrovę – dažnai vienam

teigiamam komentarui tenka šimtai
nepalankių, dažniausiai kažką kalti-
nančių. Žmonės net nesivargina su-
vokti tiesos, nes yra įsitikinę, jog kal-
ti kiti. Šie kaltinimai panašūs į gro-
bio ieškančias žiurkes, su kuriomis
sunku susigyventi. Bet kokiu atveju
kaltinimai veda tik į aklavietę: geres-
ni netampa nei kaltintojai, nei kalti-
namieji.

Kodėl mūsų visuomenė yra ta-
pusi kietaširdė ir negailestinga? Tai
labai sunkus, bet kartu ir svarbus
klausimas. Nesurasdami atsakymo,
galime nepatirti Dievo gailestingu-
mo. Viena iš svarbiausių kietaširdiš-
kumo priežasčių yra padarytos ir
neapgailėtos nuodėmės, ypač nuodė-
mės prieš artimo meilę. Jų išties
labai daug.

Praėjusiame amžiuje išgyveno-
me kelias okupacijas, kurių metu
daug lietuvių kolaboravo su okupan-
tais ir padarė daug žalos savo šaliai ir
jos žmonėms. Ar daug girdėjote, kad
kažkas už tai atsiprašė Dievo ir žmo-
nių?

Kiekvienais metais ne viena
dešimtis tūkstančių negimusių kūdi-
kių nužudomi, tūkstančiai gimusių
vaikų yra apleidžiami tėvų ir nemato
šviesios vaikystės. Madinga kalbėti
net apie nesusituokusiųjų teises, o
negalinčių apsiginti kūdikių atžvil-
giu vykdomas genocidas. Šios neap-
gailėtos nuodėmės slegia žmonių
sąmonę ir nulemia beširdišką elgesį
su gyvaisiais.

Nacių okupacijos metais Lietu-
vos žemėje buvo įvykdytas žydų ge-
nocidas, ir jį, deja, vykdė ne tik oku-
pantai, bet prie jo prisidėjo ir lietu-
viai. Kaip sunku pripažinti skaudžią
tiesą! Dėl to ir negirdėjome garsiai
ištartų atgailos žodžių.

Daug skaudaus susipriešinimo ir
neapykantos mūsų žemėje buvo len-
kų, rusų, žydų, romų atžvilgiu. Kai
kur ta neapykanta dar tebeliepsnoja.

Kaltinti kitus visuomet
lengviau, bet ar nereikia
daryti sąžinės sąskaitos,
kai ir mes ne visuomet
būname teisūs?

Bažnyčios bendruo-
menėje yra buvę labai
skaudžių kunigų neišti-
kimybės nuodėmių, me-

džiaginės naudos vaikymosi; visa tai
piktindavo bažnytinę bendruomenę
ir daugeliui sukliudydavo priimti
Evangeliją. Ar už visa tai nereikia
daryti atgailos?

Nepriklausomybės metais Lietu-
vą užplūdo okultizmas, burtai, prie-
tarai, net satanizmas. Visa tai giliai
sužeidė ir žeidžia šimtus tūkstančių
žmonių.

Šios ir daugelis kitų nuodėmių
yra giliai sužeidusios daugybę žmo-
nių ir užkietinusios jų širdis. Nėra
kito būdo pakeisti žmogaus širdį,
kaip pripažinti padarytą nuodėmę,
nuoširdžiai apgailėti pirmiausia savo
asmenines, bet drauge ir visos tautos
nuodėmes.

Dievo gailestingumas spindu-
liuoja iš Kristaus kryžiaus. Išgany-
tojas mirė už žmones tuo metu, kai
jie net negalvojo apgailėti savo nuo-
dėmių. Tokia yra tikroji meilė: ji kaip
saulė šviečia teisiesiems ir neteisie-
siems, tik nežinia, kas ja pasinaudos.
Nuodėmės užkietinta širdis atsiveria
tuomet, kai nustojama teisintis ir
pabandoma į save pasižiūrėti Dievo
žvilgsniu.

Kai prieš 400 metų Švč. Mergelė
Marija apsireiškė Šiluvos piemenė-
liams ir priminė apie užmirštą jos
Sūnų, tai ir buvo Dievo gailestingu-
mo žingsnis mūsų tėvynėje, kurioje
anuomet taip pat būta daug susi-
priešinimo ir abipusių kaltinimų.

Atlaidų dienos – tai Dievo gailes-
tingumo srovė, turinti mus pagauti,
nuskaistinti ir atnešti tikrąją ramybę
ir džiaugsmą. Švč. Mergelės Marijos
užtariami Dievo Gailestingumo nešė-
jai, prašykime Dievą atleidimo sau,
savo artimiesiems, tautai ir pasau-
liui.

2011 m. rugsėjo 11 d. homilija
švenčiant Padėkos už Dievo gailestin-
gumą šventę Šilinių atlaiduose.
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Redakcijos žodis Reikalingi 
Dievo gailestingumo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

MARQUETTE PARK PARAPIJOS TARYBOS
SUSIRINKIMUI ARTĖJANT

Artėja Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos tary-
bos susirinkimas, ku ris vyks rugsėjo 18 d. Gerai yra žino-
ti, kas vyksta, kaip gyvuoja parapija, kad vėliau nebūtų
kokių nors nesusipratimų. Dažnai skaitome spaudoje
apie parapijų sujungimus, uždarymus. Kartais tai įvyks-
ta parapijiečiams mažai ką žinant. Kartais taip nutinka,
pasikeitus vyskupijos arba arkivyskupijos administra-
cijai. Ir mes esame pasikeitimų laikotarpyje – arkivys-
kupijai, kuriai priklauso Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapija, paskirtas naujas vyskupas, o 2012 m. pradžioje
kardinolas Fran cis George išeis į pensiją. Kaip nauja ad-
ministracija pažiūrės į mūsų parapiją?

Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa rapija turi ener-
gingą ir sumanų ad ministratorių kun. Jaunių Kelpšą, ku-
ris, būdamas draugiškas ir malonaus bū do, pritraukia ti-
kinčiuosius. Baž ny  čio je vis matyti daugiau žmo nių,  tarp
jų – ir jaunų šeimų, o parapijos sa lė įvairių renginių pro-
ga dažnai pri sipildo. Būtų gerai, kad šis gabus ad minis-
tratorius būtų paskirtas klebo nu, taip užtikrinant ilgesnį
jo vado va vimo parapijai laiką.

Parapija dar turi mokyklą, bet ar ilgai? Mokinių skai-
čius joje vis mažėja. Nors ir mokykla yra išlaikoma arki-
vyskupijos, kaip ilgai ji galės skirti didelius pinigus ma-
žam skaičiui mo kinių? Jeigu liktų tuščias pasta tas, kas
būtų tada? O kaip su Šiluvos Ma rijos lituanistine mokyk-
la? To kios mo kyklos įsteigimas būtų naudingas žin gs nis

parapijai ir Marquette Park apy linkei – būtų daugiau
žmonių, daugiau judėjimo, kuris  atneštų parapijai lėšų.
Gal net padėtų atgaivinti ,,Seklyčią”? 

Vida Sakevičiūtė,
Chicago, IL

BLOGAS SKONIS

Šių metų rugsėjo 3 dienos ,,Drau ge’’ perskaičiau
Beatos Ivanauskie nės straipsnį ,,Šiauriečiai vasarą paly-
dėjo su ‘Blukiu’’’. Paskutinė pastraipa straipsnyje skel-
bia: ,,artimiausia šiauriečių šventė – lėšų rinkimas lietu-
vybei puoselėti – vyks ‘Zhivago’ restorane. Tema – Čiur-
lionio 100-osios mirties metinės.” 

Manau, kad šiauriečiai rimtai pažeidžia etiką bei
rodo blogą skonį, juk Mikalojus K. Čiurlionis yra mūsų
tautos pasididžiavimas. Dailininko ir kompozitoriaus,
kūrusio rimtą klasi kinę muziką bei tapiusio pasaulinio
garso sulaukusius paveikslus, mirties metinės bus mini-
mos rusų resto rane, geriant rusišką degtinę, šo kant,
skambant rusiškiems šla ge riams, aplink šlitinėjant
įgėrusiems rusams bei mūsų tautiečiams. Apie kokią lie-
tuvybę gali eiti kalba? Vargu ar galima ką nors baisesnio
sugal voti. 

Laima Gaučienė
Elmhurst, IL

LAIŠKAI 



Spėjau, kad dvigubos pilietybės
klausimas bus dar viena lietu-
vius sklaidanti ir pykdanti te-

ma. Gaila, kad mano spėjimas pasi-
tvirtino. Lie tuvos žiniasklaidoje
skaitau komentarus, kuriuose visi
svetur duonos ieškoti išvykę lietu-
viai vadinami išdavikais. Neseniai
„Drauge’’ skaičiau komentarus, ku-
riuose nenorintys prarasti Lietu vos
pilietybės ar pasisakantys už dvigu-
bą pilietybę lietuviai vadinami egois-
tais, hedonistais, materialistais, JAV
įstatymų laužytojais, norinčiais sė-
dėti ant dviejų kėdžių ir pan. Vyks ta
bjaurus žodžių karas, kuriame ka-
riau jan tys naudoja pasmerkimą,
pyktį, įtarumą, nepasitikėjimą ir
kitus žodinės kovos gink lus. Gaila,
bet joks karas neapsieina be aukų. Ir
tik aklas gali nematyti vykstančio
karo rezultatų: užsidari nėja JAV pa-
rapijos, klubai, nyksta ir silpsta lietu-
vių bendruomenės. Jeigu kur nors
lietuvių bendruomenė ir yra stipri ar
susiorganizuoja nauja, tai tik todėl,
kad šių bendruomenių branduolį
sudaro tarpusavyje ne ka riaujančių
lietuvių grupė.

Žinau, kad būsiu priskirta prie
tų lietuvių grupės, kurie „mėgsta
pūs ti miglą į akis, paprastai ima
postringauti apie laidojamą Lietuvą
ir tautos vienybės ardymą’’. Dova no -
kite, visi dvigubos pilietybės prieši -
ninkai, bet miglą aš įžiūriu šiek tiek
kitoje vietoje negu jūs. Būtų labai
paprasta užsiimti tik savo asme ni -
niais reikalais: ,,užsidirbus” JAV pi -
lie tybę, ją pasiimti ir nebesidairyti
atgal. Tegu jie ten žinosi! Man visai
nesvarbu, ką jie kalba apie Lietuvos
pilietybę! Tegul tą Lietuvos pilietybę
atima visiems išvykusiems, nes man
asmeniškai ji nereikalinga! Panašiai
galvojančių buvo, yra ir bus ne vie -
nas. Nesunku suprasti tokį pasirin ki -
mą. Psichologai sako, kad daug leng -
viau yra mylėti neįsipareigojus, tu-
rint atliekamo laiko ir noro. Todėl
man labai džiugu žinoti, kad vis dar
atsiranda JAV, pasaulyje ir Lietuvoje
lietuvių tautos likimui neabejingų
žmo nių. Gera žinoti, kad išeivijoje
yra žmonių, kurie nori likti oficialiai
įsipareigoję Lietuvai visą savo likusį
gyvenimą, nepaisant, kad jie priėmė
gyvenamosios vietos pilie tybę. 

Tikiu JAV rašytojo, Nobelio tai -
kos premijos laureato Elie Wiesel
teiginiu, kad žmogaus abejingumas
yra didžiausia jo nuodėmė: „Priešin -
gybė meilei nėra neapykanta, bet –
abejingumas. Priešingybė menui nė -
ra bjaurastis, bet – abejingumas.
Priešingybė tikėjimui nėra erezijos,
bet – abejingumas. Ir priešingybė gy -
ve nimui nėra mirtis, bet – abejingu-
mas’’ (,,The opposite of  love is not
hate, it's indifference. The opposite of
art is not ugliness, it's indifference.
The opposite of  faith is not heresy, it's
indifference. And the opposite of  life
is not death, it's indifference”). Be -
lieka tik šioms mintims išvesti ly -

giagretę: priešingybė Lietuvos gero-
vei nėra ekonominė krizė ar lietuvių
emigracija, bet – žmonių abejingu-
mas. 

Netikiu teiginiais, kad visi, pasi -
sa kantys už Lietuvos pilietybės ne -
praradimą, yra tik savanaudžiai, sie -
kiantys asmeninės naudos, kombi-
nuojantys, kaip galės pralobti pasi-
likusiųjų Lietuvoje sąskaita. Žinoma,
žmonių yra visokių ir jų tikslai yra
įvairūs. Bet joks Lietuvos pilietis
(viengubas ar dvigubas), kuris gyve-
na svetur ir nemoka mokesčių į
Lietuvos biudžetą, neturėtų tikėtis jo -
kios materialinės naudos iš Lietuvos
valstybės. Lietuvoje gyvenančių mo -
kesčių mokėtojų interesus labai
griež tai privalo saugoti už jų pinigus
samdomi Lietuvos įstatymų kūrėjai
ir įstatymų prižiūrėtojai. Ir šiam tei -

singumo principui žmogaus pilietybė
yra nesvarbi. Juk JAV pilietis, dirb-
damas Lietuvoje, moka mokes čius
Lietuvai ir naudojasi kažkuria savo
sumokėtų mokesčių dalimi (po li cijos,
pašto, valdžios įstaigų ir kt. paslau-
gos). Panašiai atsitinka ir Lietuvos
piliečiui, gyvenančiam svetimoje ša -
lyje. Prieš pradėdami skelbti pasau -
liui apie tuos baisiuosius materialis-
tus, egoistus, įstatymų laužytojus lie -
tuvius, prisiminkime, kad tiksliau -
siai galime aprašyti tik savo tikslus,
svajones ir siekimus. Todėl daugiau
kalbėkime apie save ir mažiau apie
savo kaimyno ketinimus. Bet kokie
bandymai savo asmeninius vertini -

mus primesti daugumai (ar visiems)
yra nieko gero neduodančios, tar-
pusavio taikos ir ramybės neatne -
šančios mintys.

* * *
Dažnai dvigubos pilietybės prie -

ši ninkai prikaišioja, kad dvigubą
pilietybę turintys LR piliečiai ne-
vykdys savo pi lie tinių pareigų Lietu-
vai. O kokias pareigas vykdo tik LR
pilietybę turintys Lietu vos piliečiai,
gyvenantys išeivijoje? Kur yra sura-
šytos svetur gyvenančių Lietuvos pi-
liečių teisės ir pareigos? Jeigu tokios
išeivių teisės ir pareigos yra surašy-
tos, tai jos turėtų būti (jau 20 metų)

visiems išeiviams prieina mos ir žino-
mos. Kiekvienas LR pilietis išeivijoje
turėtų žinoti, ko Lietuva iš jo tikisi ir
kokias jam teises Lietuva gali užtik-
rinti. Ar tokia informacija nepadėtų
žmogui apsispręsti, ar jis gali išlai-
kyti Lietuvos pilietybę, gyvendamas
svetur, ar privalo jos atsisakyti? Ar
Lietuva, oficia liai paskelbusi LR
piliečio-išei vio pareigas, neužkirstų
kelio paska loms ir neprisidėtų prie
geresnio tarpusavio supratimo? Ar
susirinkę išei vių bendruomenių ats-
tovai Lietuvoje spendžia šį klausimą?
Ar Lietuva ne galėtų savo (viengubus
ir dvigubus) piliečius, gyvenančius
įvairio se šalyse, suburti geresniam
lietuvybės išlaikymui gyvenamosio-
se vie tose? Ar Lietuva negalėtų ge-
riau daryti įtakos JAV politikai savo
naudai (kitos tautos tai sėkmingai
daro) per JAV piliečius? Ar Lietuvos

paža das suteikti/neatimti (pratęsti
Lietu vos paso galiojimą) LR piliety-
bės iš JAV aktyviausių lietuviškų
bendruomenių, parapijų, draugijų
na rių (atskira žmonių grupė) nesu-
grąžintų daugelio JAV lietuvių į
lietuvišką būrį, ar nepadėtų atgaivin-
ti mirštančių organizacijų? Aš tikiu,
kad atsakymai į mano keliamus klau -
simus yra „taip”. Tam pasiekti tik
reikia neabejingų žmonių gero noro,
valios ir daug pastangų.

* * *
„Drauge’’ buvo keliamas klausi-

mas tiems, kurie, gimę Lietuvos pi -
liečiais, nori tokiais likti priėmę JAV

pilietybę: „Ar mes elgiamės sąžinin -
gai šalies, į kurią atvykome gyventi,
atžvilgiu?” Atsakymas į šį klausimą
yra labai lengvas ir paprastas, kurį
kiekvienas galime susirasti JAV val -
džios tinklalapyje (http://travel.
state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1
753.html). Ten rašoma: „A U.S. citizen
may acquire foreign citizenship by
marriage, or a person naturalized as
a U.S. citizen may not lose the citizen-
ship of  the country of  birth. U.S. law
does not mention dual nationality or
require a person to choose one citi-
zenship or another. Also, a person
who is automatically granted anoth-
er citizenship does not risk losing

U.S. citizenship. (…) The country
where a dual national is located gen-
erally has a stronger claim to that
person's allegiance. (…) Use of  the
foreign passport does not endanger
U.S. citizenship”(citatą palikau origi-
nalo kalba, kad neatsirastų net ma-
žiausių nu krypimų verčiant). Inter-
nete dar sužinau, kad JAV Aukščiau-
siasis Teismas 1967 m. nusprendė,
kad JAV pilietybė yra kiekvieno žmo-
gaus konstitucinė teisė. Todėl JAV
pilietybę gali prarasti tik žmogus jos
viešai atsižadėjęs. Sužinojau, kad
JAV gyvena (tikslių duomenų niekas
neturi) 0.5–5.7 mln. dvigubą pilietybę
turinčių piliečių. Rašoma, kad JAV
neturi jo kių specialių sutarčių su nė
viena užsienio šalimi dėl dvigubos
pilietybės. Tik kai kurios šalys ragi-
na savo piliečius, gyvenančius JAV,
įsigyti jos pilietybę, kitos – draudžia.
Sakoma, kad net 93 šalys leidžia/pri-
pažįsta (sąlygos įvairios) dvigubą
pilietybę. Sužinojau, kad pastaruoju
metu Mek sika suteikė teisę savo
piliečiams tu rėti dvigubą pilietybę.
Spėliojama, kad JAV gyvena apie 4–5
mln. meksikiečių. Kai kurie sako,
kad baisu ir negerai, kai kituose JAV
valdžios rin kimuose dalyvaus apie 1
mln. meksikiečių, rinksiančių JAV

valdžią. Bet dar baisiau turėtų būti
meksikie čiams, kai milijonas Ameri-
kos pilie čių rinks jiems valdžią. Bet
kažkodėl Meksika renkasi nebijoti ir
neatsižadėti savo piliečių. Žinoma,
dvigubą valdžių rinkimą galima la-
bai paprastai apriboti, susiejant pi-
liečio rinkimų teisę su pastoviu gy-
venimu šalyje.

Kaip mano kaimynas sakydavo,
nereikia bandyti būti šventesniu už
patį poną Dievą. Taip ir aš sakau, ne -
reikėtų išgalvoti įstatymų, kurių nė -
ra, ir nereikėtų kaltinti potencialių
išgalvoto įstatymo pažeidėjų. Ar lie -
tu viai, gimę Lietuvos piliečiais, gali
išlikti tokiais iki mirties, yra Lietu-
vos ir tik Lietuvos sprendimas. JAV
priesaika sieja visus vie no dai: čia gi-
musius, čia pilietybę įgijusius, čia
atvažiavusius iš Lietuvos prieš 80
metų ar prieš 8 metus. Lie tuva nus-
prendė įgyvendinti savo pi liečių išei-
vijoje rūšiavimą, vieniems suteikda-
ma galimybę likti LR piliečiais,
kitiems – ne. Aš tikiu, kad, turint ge-
ros valios ir noro, galima pa siekti
(keičiant net ir Lietuvos Kons titu-
ciją, jeigu tai būtina), kad Lietu vos
pilietis (jo vaikai ir vaikaičiai), gi-
męs nepriklausomoje/laisvoje Lie -
tuvoje, niekada neprarastų LR pi-
lietybės, nebent raštiškai jos atsi -
sakytų. Aš norėčiau, kad Lietuva ga -
lėtų didžiuotis gal net keliolika mili-
jonų siekiančiais savo piliečiais, ku -
rie būtų oficialiai įsipareigoję (turi
LR pilietybę) prisidėti prie Lie tuvos
gerovės kūrimo. Ir aš tikiu, kad to
galima pasiekti, jeigu tik atsiras pa-
kankamas Lietuvai ir jos likimui
neabejingų žmonių skaičius.

Vitalija Dunčienė – mama, medi-
kė, lituanistinės mokyklos mokytoja.
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Ar lie tu viai, gimę Lietuvos piliečiais, gali išlikti tokiais iki mirties, yra Lietu-
vos ir tik Lietuvos sprendimas. JAV priesaika sieja visus vie no dai: čia gi-
musius, čia pilietybę įgijusius, čia atvažiavusius iš Lietuvos prieš 80 metų ar
prieš 8 metus. Lie tuva nusprendė įgyvendinti savo pi liečių išeivijoje rūšiavi-
mą, vieniems suteikdama galimybę likti LR piliečiais, kitiems – ne. 



Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis,
tetervinų dundėjimas vasaros aušros 

raudonume,
senas yra mūsų šis kalbėjimas:

Jau nuo vaikystės lietus ir artėjantis ruduo
visada many sukelia liū desį, tartum būčiau
ką nors praradęs, nors ir mėgau su draugais

braidžioti, lyjant šokinėti po balas, taškytis. Bet
dabar, smarkiam lietui pilant, sė džiu prie lango, už
kurio sunkūs lie taus lašai lanksto azalijos krūmo
ša kas. Prisimenu, kai 1949 m. emigracijai retinant
Diepholz lietuvių DP sto vyklos gretas, vieną lie-
tingą dieną skaitykloje varčiau Vokietijoje lei džia -
mus leidinius, ir akis užkliuvo už kuklaus žurna-
liuko „Žvilgsniai” ir jame išspausdinto vieno eilė-
raščio. Nusirašiau jį ir dabar, apimtas nostal gijos,
išsitraukiau iš knygų lenty nos pageltusį nuo laiko
sąsiuvinį su juo:

apie geltonus miežių, avižų laukus,
piemenų ugniakurus rudens šlapioj,
vėjuotoj vienumoj,
apie bulviakasius,
ir apie vasaros sunkias tvankas,
baltą žiemų blizgesį, važių dindėjimą 

begaliniuose keliuos.
Ir apie sunkius rąstų vežimus, dirvonų 

akmenis,
apie raudonas molio krosnis ir laukų klintis;
o kai prie lempų, vakarais, rudens laukų

pilkėjime –
apie rytojaus turgaus vežimus,
apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius, 
šlapius bulviakasius.

Pamenu, kad tada skaitydamas žinojau, kad
greitai paliksiu Europą ir jau paliktą Lietuvą. Ži-
nojau, kad nebematysiu geltonuojančių miežių,
avižų laukų, nebegrįšiu skaudančia nugara iš bul-
viakasio, nebeveš tėvai vežimu į turgų ir nebe-
kurstysiu su kitais piemenimis ugniakurų rudens
šlapioj, vėjuotoj vienumoj. Nepažino jau tų eilių
autoriaus, nieko nebuvau girdėjęs apie jį, bet jo
eilės mane nepaprastai pa veikė. Be meniškos for-
mos, be patriotinių tėvynės meilės šū kių, be pa-
toso, tik alsuojančios melancholiška nostalgija,
primenan čia neornamentuotą, pilką kasdienybę,
net skurdžią buitį. Tų eilių auto rius buvo Jonas
Mekas, o eilės – ,,Pirmoji Semeniškių idilė”. 

„Semeniškių idilės’’ buvo išleistos Amerikoje
1955 m. Mekas už jas gavo Vinco Krėvės vardo lite-
ratūrinę premiją. Bet jis ir jo brolis Adolfas labiau-
siai pagarsėjo tarp amerikiečių. Nėra nė vieno
lietuvio, tiek išgarsėjusio kino pasaulyje, maža yra
lietuvių, gavusių tiek tarptautinių apdovanojimų,
atžymėjimų kaip Jonas Mekas. Gyvendamas Ame-
rikoje jis visada sa kėsi, net neklausiamas, kad yra
lietuvis, minėjo Lietuvą. Nevengė lietuvių, lanky-
davosi „Santaros-Šviesos’’ suvažiavimuose. Pasau-
lyje jis tapo avangardinio kino pradininku, net yra
vadinamas to kino krikštatėviu. 1964 m. buvo su-
imtas už pornogra finio filmo, nors ir ne savo kur-
to, rodymą. 1971 m. su broliu Adolfu nuvyko į oku-
puotą Lietuvą, kur filmavo į kolūkį paverstą savo
gimtinę ir 1972 m. išleido filmą „Reminiscences of
a Journey to Lithuania’’, susilaukusį daug dėme-
sio tarp amerikiečių. Jei ką stebina, kad 1971 m.
jiems buvo leista lankyti ir filmuoti tėviškę,
pamatę tą filmuką supras, kokia kai na tas leidimas
buvo gautas. Nei Meko ko mentaruose, nei pačiame
filmuke nė ra nė žodelio, kad tai – okupuota Lie -
tuva. Komentaruose jis pabrėžia, kad tai – ne Lie-
tuva, kokia ji iš tikro yra, bet kokia ji atrodo po 25
metų grįžusio išvietinto (displaced) žmogaus aki-
mis.

Pakviestas parodyti tą filmą Či ka gos lietu-
viams, Jonas Mekas susilaukė jų pasi piktinimo, o
pradėjęs skaityti eiles apie Amerikos bombone-

šius, nešan čius mirtį ir žudančius laisvę Šiaurės
Vietname, buvo publikos nutrauktas su šauks-
mais, kad skaitytų apie lietuvį partizaną. Į tai Me-
kas atšovęs: „Ką? No rit, kad pasijuokčiau iš to par-
tizano?” Ironiškiausia, kad amerikiečiui Nick
Pinkerton, recenzavusiam tą filmuką ir nusiste-
bėjus, kad gyvenimas ko mu nistinėje SSR toje sen-
timentalioje kelio nėje pa liečiamas tik atsitiktinai
(,,but life under the Communist SSR is only inci-
dentally the subject of  this sentimental journey’’),
Mekas retoriškai atsako: „Norėtum ką nors suži-
noti apie socialinę tikrovę (...), bet ką aš apie tai
žinau?” (,,You would like to know something about
the social reality, but what do I know about it?”).

Ką gi, nežino jis. Užmiršo? O kodėl jis su broliu
Adolfu gyvena ne gimtinėje, o Amerikoje, filmo
žiūro vas sužino, kad jų dėdė – evangelikų pasto-
rius – liepė jiems vykti į Vaka rus pamatyti pasau-
lio, taigi karo metais palikti gimtąjį kraštą ir po
svietą pamandravoti. Tačiau tai  nuskamba tik fil-
me, vėliau pokalbiuo se su žurnalistais jau pasako-
jama kitaip. Kai motina ir kiti giminės gyvena
okupuotoje Lietuvoje, nejau rašysi, kad bėgai nuo
sovietinio okupanto? Mekas randa išeitį ir suver-
čia bėdą ant vokiečių, tartum sovietinių okupantų
net nebūta ir jie antru kartu nebūtų prie Lietuvos
artėję. Anot jo, kai vokiečių armija užėmė kraštą,
jis pradėjo redaguoti pogrindžio laikraštį, bet jo
slepiamą rašomą mašinėlę kažkas pavogė, ir jis,
žinodamas, kad naciai tuoj jį suims, su broliu pa-
liko Lietuvą ir išvyko studijuoti į Vieną, bet pake-
lyje Vokietijoje jie buvo suimti ir iš siųsti į privers-
tinio darbo stovyklą. 

Kūrybingas yra Mekas, tad ir apie tą jų bėgimą
iš Lietuvos yra daugiau versijų. Štai kita: 1944 m.
vokiečiai įsiveržė į jų sodybą Semeniškėse. Me kas,
iššokęs per langą, pasislėpė bulvienojuje, bet ma-
tęs, kaip vokiečiai buvo įrėmę ginklą į jo tėvo nu-
garą. Jie ne jo ieškojo, tik privertę tėvą nu vežti
juos į kitą kaimą ieškoti maisto. Poetiškai Mekas
aprašo, ką jis jautęs, slėpdamasis bulvių lauke:
„You do not forget an experience like that. Kno-
wing my father had that gun in his back, and I, face
down in the potato field, all in bloom, white blos-
soms everywhere. I still remember the intensity of
every smell and every color of  that moment.” Po to
jis su broliu vyko į Austriją, bet vokiečiai juos pa-
gavo. 

• • •

Bėgant metams, laisvėjant reži mui Sovieti-
joje, keičiasi ir Meko pa sisakymai apie bė-
gimą iš Lietuvos. Jau nebeminimi vokiečiai,

vietoj jų atsiranda sovietai. Klausiamas, kodėl jis
negrįžta į Lietuvą, atsako: „Ne, ne į Lietuvą. Mano
motina man sakė, kad sovietų slaptoji policija vi-
sus me tus sėdėjo netoli mūsų namų esan čiuose
krūmuose, galvodama, kad aš slepiuosi miške ir
vieną dieną grįšiu. Jei būčiau pasilikęs Lietuvoje,
būtų buvę po manęs.’’

Keisčiausia, kad abu broliai ne bu vo susitarę,
ką ir kaip apie savo pasitraukimą spaudai pasa-
koti. Štai ką rašo Adolfo Meko (mirusio š. m. ge-
gužės 31 d.) žmona Pola Chapelle: „Paskutiniais
karo metais jie paliko Lietuvą ir vyko pas dėdę į
Austriją, bet juos sulaikė vokiečiai ir pasiuntė į
darbo stovyklą. Po karo jie gyveno pabėgėlių sto-
vykloje ir lankė universitetą. Pradžioje galvojo
vykti į Izrae lį, galvodami, kad būtų romantiška ko-
voti už naują valstybę (romantic, to fight for a new
country), bet emigravo į JAV.’’ 

Bet Jonas po ri na kitaip: „Jungtinių Tautų
Pabė gėlių Organizacija, naikindama DP stovyklas
Vokietijoje, išmetė mane čia (dumped me here). Po
karo aš pra leidau 4 metus DP stovyklose. Aš ne su
imigrantas. Mane atvežė čia ir aš pasilikau čia.’’
Negaliu atsistebėti šių brolių, ypač Jono, apsukru-
mu ir sugebėjimu prisitaikyti prie aplinkybių ir
jas išnaudoti. Nenorėdami užrūs tinti sovietinio

okupanto ir nepa kenk ti giminėms Lietuvoje, jie
skelbėsi bėgę nuo vokiečių. Bet kaip paaiškinsi,
kad nuo vokiečių bėgo į Vokietiją? O paprastai: jie
bėgę į Austriją. Nejau amerikietis žinos, kad Aust-
rija tuo laiku buvo Vokie tijos dalis? Siekdamas
įtikti Amerikos „bohemai’’ ir vadinamiems taikos
mylėtojams pasaulyje, kuriems ne komunizmas,
bet Amerika buvo lais vės priešas, Jonas gyrėsi,
kad brolis skynė ir valgė medžių lapus, apsimes-
damas esąs pamišęs ir taip bandyda mas išvengti
tarnybos JAV kariuo menėje. O norėdamas įtikti
žydams, sakėsi su broliu galvojęs apie vykimą į
Izraelį kovoti už jo laisvę, nuolat primindamas,
kad buvę nacių priverstinio dar bo stovykloje.
Vėliau, kad geriau skambėtų, priverstinio darbo
stovyklą pakeitė į nacių koncentracijos sto vyklą
(Born in Lithuania in 1925, Adolfas Mekas and his
brother survived a Nazi concentration camp). Pra-
sidėjus vadinamam disidenti niam judėjimui So-
vietų Sąjungoje, Jo nas Mekas prisiminė motiną,
sa kiu sią, kad sovietų slaptoji policija, pasislėpusi
krūmuose, laukė jo su grįž tančio ištisus metus. Lie-
tuvai išsivadavus iš sovietinės Lietuvos, Jonas pa-
ruošia filmą ,,Lithuania and the Collapse of  the
USSR”. Filmą ruošia ne filmuodamas, bet savo
kambaryje įrašinėdamas 1991 m. įvykius Lietuvo-
je, rodomus per televizorių. Filmo trukmė – 4 val.
46 minutės. 

• • •

Vis dėlto reikia pripažinti, kad Jonas Mekas
yra atviras. Jis yra ra šęs: „We have a lot of
junk in our vaults (…) the material comes

literally from the street like trash.’’ Aišku, tarp tų
šiukšlių buvo ir Jurgio Ma čiūno kūriniai. Per tris
dešimtme čius negalėjęs Amerikoje jų iškišti, įpir-
šo Lietuvai. Štai kaip apie tai „Aki račiuose’’ rašė
Zenonas Reka šius: „Joną Meką Vilniaus miesto
valdžia susirado ne išeivijoje. Mekas į Vilnių pats
atvažiavo. Atsivežė ir ‘Fluxus’ meno srovės pradi-
ninko Jur gio Mačiūno nesudegusį kūrybinį paliki-
mą. Mačiūnas vienu metu gyve no Manhatane pas
Meką, vėliau išsi kraustė į kaimą. Kraustantis už-
side gė jo kūrybą vežęs sunkvežimis. Me kas tada
surinko apdegusias Mačiū no kūrybos liekanas ir,
pridėjęs savo turimas Mačiūno dovanas, jas dabar
atvežė į Vilnių. Ten jas iš Meko už 23 milijonus litų
(iš tikrųjų tik už 12,5 mln. lt. – gavo nuolaidą – J. G.)
nu pirko Vilniaus miesto savivaldybė.’’ 

Lietus tebelyja, o aš susimąstau, ar tai tas pats
lietuvis, kuris 1947 m. Vokietijoje parašė šias eilu-
tes apie Lietuvą:

Ir kai ir mes išeisim,
kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų,
šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnes;
ir kai, iš darbo grįžę, sės užu stalų –
kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis,
kiekvienas sienos rąstas;
jie prisimins plačias, geltonas smėlio 

žvyrduobes

ir vėjuje banguojančius rugių laukus,
mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse,
ir šitą kvapą, pirmąkart naujoj troboj! –
šviežių samanų kvepėjimą.

O, senas yra dobilų žydėjimas,
arklių prunkštimas vasaros naktim –
ir velenų, akėčių, plūgų čežesys,
malūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas,
daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys, –
senas yra lietaus šniokštimas krūmų,
šakomis,
tetervinų dundėjimas vasaros aušros
raudonume –
senas yra mūsų šis kalbėjimas.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas, PLB atstovas Vilniuje.

APMĄStYMAI IŠ eLLICOtt MIeSteLIO

JUOZAS GAILA

Amerikos lietuvis Lietuvoje (6)
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Ar pastebėjote, jog palikdami
kaž ką brangaus praeityje, po
metų, po kitų sugrįžę į tą

pačią vietą, sutikę tą patį žmogų,
išgirstate visiems ge rai žinomą frazę
– „Atrodo, lyg nie kur ir nebuvau iš
čia išvykęs!’’ Vis kas tas pats: tie pa-
tys pastatai, tie pa tys medžiai, ta pati
pieva, netgi tie patys žmonės. 

Kartais per skubėjimą, gyveni-
mo rutiną, kasdienybę už mirš tame,
jog kažkas dar apskritai egzistuoja,
kol vieną die ną atsimerkiame ir pa-
matome, jog esame toje pačioje vieto-
je tik kitame laike. Būtent tokį jaus-
mą ne vienas patyrėme vėl sugrįžę į
Neringos sto vyklą ,,Aštuonioms me-
no dienoms”. Tie patys nameliai, tas
pats miškas, kalnas, ta pati pieva, tas
pats smagus draugų būrys, net tas
pats kvapas ir, žinoma, nepakartoja-
ma kūrybiškumo ir susiliejimo su
gamta dvasia. Čia ne tik norisi su -
grįžti, čia reikia atvykti dar kartą ir
dar, ir dar, kad galėtum vėl iš naujo
atrasti save, patirti užmirštus jaus-
mus, atgaivinti tai, kas mums vi -
siems yra taip svarbu, – tyrą buvimą
su savimi.

Nors pirmoji diena buvo lietinga
ir vė soka, visi į stovyklą sugužėjo su
šyp senomis ir pakilia nuotaika. Jau -
kiai įsikūrę mišku kvepiančiuose na -
meliuose, pirmąjį vakarą susirin ko -
me prie židinio, pristatėme pamo kas,
susipažinome vieni su kitais, bendra -
vome, dainavome, džiaugėmės vienas
kito buvimu.

Dauguma meno pamokų kasmet
išlieka tos pačios, tokios kaip grafi-
ka, kurią vedė Danguolė Kuolienė,
foto grafija (Dainius Macikėnas), ju-
vely rika ir drama (Norbertas Linger -
tai tis), mezgimas (Irena Kubilius).
Pie šimo pamokoje šiemet turėjome
nau ją mokytoją Mo niką Plioplytę iš
Stoughton, MA, kuri pakeitė mūsų
ilga metį dėstytoją Rolandą Kiaule vi -
čių. Buvo ir naujų pamokų. Kam
pabodo piešimas, mezgimas ar fotog -
rafavimo menas, savo kūrybines jė -
gas galėjo išbandyti tautodailėje, ku -
rią dėstė taip pat ilgametė mūsų narė
Alberta Astras, atvykusi net iš Cali -
fornia valstijos. Vakarines progra-
mas organizavo ir vedė Estera Sune-
laitė, kuriai talkininkavo iš Lietuvos
atvykęs ir vi są vasarą stovykloje
praleidęs mu zikas, nepaprastas akor-
deonistas Audrius Pazniokas.

Besidžiaugdami meno pamoko -
mis, kūryba, nepakartojama gamta ir
vienas kitu, prisiminėme ir tuos,
kurie šiais metais negalėjo atvykti į

stovyklą. Labai pasigedome mūsų
žaismingos, aktyvios ir visuo met
besišypsančios Reginos Giniotis, ku-
ri kasmet rytais vesdavo mankštos,
jogos ir juoko pamokėles. Palaikyti
laibas figūrėles, kurios nuo skanaus
Neringos maisto vis gražėjo, šiemet
padėjo Liepa Macikėnaitė. Kalbant
apie maistą ir virtuvę, būtina pri si -
minti ir ilgametį, stovyklai atsida-
vusį vyr. virėją Joną Kuncą, kuris dėl
sunkios ligos šiais metais neatvyko į
Neringą. Jis buvo ir išliks ne tik vir-
tuvės, bet ir visos stovyklos simbolis. 

Beveik tris dienas trukęs lietus
trečiadienio rytą liovėsi. Žmonių vei-
duose net šypsenos praplatėjo. Juk
vis dėlto esame vidury miškų, kal -
 nuo se, žaliose lankose, tad norisi ir
po pievą palakstyti, ir prie ežero nu -
va žiuoti, ir pagrybauti, ir saulutėje
pagulėti. 

Tik iššokusi iš lovos tekinomis
nuskubu į rasotą pievą. Oras pritvin -
kęs ryto gaivumos. Pievoje skaidriais
lašeliais pasipuošę, lyg karalaičiai su
karūnomis, puikuojasi voratinkliai.
Kiek tolėliau, ant pagrindinio pasta-
to prieangio, aktyviausieji ir ištver-
mingiausieji mankštinasi. 

Ryto skambutis jau seniai nu -
skambėjęs. Pasirodo, ne aš viena ne -
skaičiuoju laiko šiame gamtos rojuje.
Keli apsimiegoję veidai, brisdami ry -
to rasa, šliaužia valgyklos link. O gal-
būt ir nereikia jo skaičiuoti, o tiesiog
mėgautis ten, kur esi, tas, kas esi, ir
tuo, ką matai ir jauti šiame, nie kad
neblėstančiame grožio ir ramybės
kampelyje? 

Trečiosios dienos rytą stovykla
prabudo ne tik naujai, nuostabiai, šil-
tai dienai, bet ir išvykai į muziejų

Manchester. Menas yra ne tik kurti,
bet ir mokėti įvertinti kitų kūrybą. O
tie, kurie nusprendė, jog šią puikią
dieną geriau bus pabūti gamtoje ir
pasigėrėti jos kū rinija, pasiliko sto -
vykloje. Čia tikrai yra kuo gėrėtis: ry-
to tyluma, lašeliais pasipuošusiais
voratinkliais, paukščio giesme,
žvaigž  dėtu vasaros nakties dangumi,
tyru kalnų oru, slenkančių debesų

meditacija, upelio čiurlenimu, me -
džių lapų šlamesiu ar tiesiog ramiu
buvimu.

Oras po lietaus dar pritvinkęs to
žodžiais sunkiai įvardijamo kva po.
Rodos, žemė alsuoja ir su nauju ato-
kvėpiu pasauliui dovanoja vis naują
kvapą. Stovyklą apgaubia šilta ramu-
ma. Prie kūdros niekad nesenstan-
čios, lyg sveikindamos atvykstančius
ir išvykstan čius linguoja pušys.
Tūkstančių pė delių numindytas liep-
tas taip pat nu sišypso. Iš po lietaus
pritvinkęs fon tanas garsiai kriokia
žemyn ir,  garmėdamas akmenuota
upe ir lyg pritardamas medžių šlame-
siui, pasvei ki na pasaulį su nauja va-
saros diena. Viskas taip sava ir šilta
čia. Vienin telis dalykas, kuris yra
pakitęs šioje vietoje ir vis keičiasi,
tai debesys, ku rie, lėtai plaukdami
dangumi, atsi spindi vandens pavir-
šiuje, sukurdami savitą meną. 

Užbaigdama dar vieną dieną,
gamta susilieja į ramią, vieningą vi -
su mą. Visi pasitinkame dar vieną va -
karą, kuris šiandien mums pristatys
grafikės Danguolės Kuo lienės gyve-
nimą, darbus ir kūrybą. Anot Dan-
guolės, menas yra grožis, o grožis
randamas paprastume: pap ras tos for-
mos, paprastas mąstymas, laisvė
kurti. Čia nėra griežtų tai syklių kas,
kur ir kaip turėtų būti išdėstyta.

Kiekvienas menininkas turi laisvą
pasirinkimą, kaip jis nori išreikšti
save. Sakoma, kad kuo toliau į mišką,
tuo daugiau medžių, taip ir mene:
kuo giliau į meną, tuo daugiau kūry-
bos būdų galime atrasti.

Stovyklos savaitei persiritus į
antrąją pusę, tiek mokytojams, tiek
ir mokiniams atsivėrė antrasis kūry-
bos kvėpavimas. Mūsų administra-
torė Reda Veitas-Limantas vedė nau-
jai išrastą muilo gaminimo pamoką,
susilaukusią tikrai nemažai dėme-
sio, o stovyklautojas Žilvinas Rama -
nauskas surengė grybavimo išvyką į
Neringos miškus. Čia nė vienam ne-
teko nuobodžiauti. Vieni piešė figū-
ras, kiti jiems modeliavo, treti mezgė
šalikus ir kojines, ketvirti kūrė šiau-
dines figūrėles, o dar kiti dirbtuvėje
kalė auksą ir sidabrą. O kam nei
viena, nei kita, nei trečia, nei ketvir-
ta buvo neįdomu, galėjo tiesiog gulėti
ant didžiulės Neringos pievos ir mė-
gautis šilta gamtos ramybe. 

Gyvenime nieko nėra amžino.
Viskas pamažu atslenka prie pabai-
gos. Taip ir mūsų stovykla, prabėgus
sa vaitei, lyg smulkiai akimirkai,
pasie kė savo galą. Nuoširdų ačiū
tariame mūsų nenuilstančiam virė-
jui Arnui Gasparoniui, jo talkinin-
kams Aud riui Pazniokui ir Liepai
Macikėnai tei. Taip pat nuoširdi padė-
ka skiriama Aldonai Lingertaitienei,
kuri taip gražiai su ge bėjo visus su-
kviesti kas vakarą į koplyčią vaka-
rinei maldai. Ir, žinoma, ačiū vi-
siems, kurie atvyko, kurie kūrė, ku-
rie sugebėjo atrasti laiko atitrūkti
nuo savo užimtos kasdienybės ir
prisidėti savo sielos dalele kuriant šį
nepaprastą stovyklos pasaulėlį.

Nesvarbu, kiek laiko čia tenka
pabūti – visą vasarą, mėnesį, savaitę
ar tik vieną dieną, su šia vieta visuo -
met liūdna atsisveikinti. Apsikaišę
šalikais, pasipuošę sidabro žiedais ir
paspaudę rankas seniems draugams,
sakome iki kito karto vis nenuilstan -
čioms, prie kelio mojuojančioms pu-
šims. 

Kaip žinote, neseniai prasiautęs
viesulas „Irene’’ stovyklą paliko ge -
rokai sužalotą. Iš kelio, vedančio į
Neringą, beveik nieko nebeliko, taip
pat sugriautas kūdros lieptas, sulau -
žyti laiveliai, yra daug kitų nuos-
tolių. Geriausias būdas padėti sto-
vyklai yra finansinė parama. Paau-
koti gali te, siųsdami čekį „Neringa’’
vardu: 600 Liberty Highway, Putnam,
CT, 06260 USA. Jei turite klausimų,
prašome kreiptis į stovyklos vedėją
Reginą Kulbytę tel.: 978-582-5592, arba
el. paštu: regina@neringa.org

Brattleboro, VT

JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Meno atgimimas Neringos stovykloje

Sukurtų darbų paroda.
J. Raškevičiūtės nuotr.  iš Neringos bendro albumo. 

Dramos vakaras.

Muzikos vakaras. Iš k.: Gintė Čepinskaitė (fortepijonas) ir Audrius Pazniokas (akor-
deonas).
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IŠ AteItININKŲ GYVeNIMO
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Š.m. rugpjūčio 12 d. Berčiūnai (Panevė-
žio r.). Dvidešimtus metus organizuojan-
tys vaikų vasaros stovyklas ateitininkai

šią vasarą suteikia progą 9–15 m. amžiaus vai-
kams atostogauti pagal programą „Aš myliu
Lietuvą, ar mylit ją jūs?”. Panevėžio r. Berčiūnų
ateitininkų sto vyk lo je  šiemet jau ilsėjosi beveik
400 vaikų iš įvairių Lietuvos regionų bei lietuvių
išeivių vaikai iš užsienio šalių, kurie galėjo
džiaugtis prasminga programa.

Pagal Ateitininkų federacijos pirmininkę
Rozvitą Vareikienę: „Mūsų tikslas — ne tik padėti
vaikui praleisti vasaros atostogas, bet ir kartu
ugdyti brandžias, visapusiškas,  Lietuvą mylin -
čias  asmenybes”. Šiais metais stovyklose labiau
gilinamasi į patriotines ir pilietines temas. Kiek-
vieną dieną atskleidžiama vis kita tautinio sąmo-
ningumo pusė: pagarba savo tautos kultūrai, oku-
pacijos patirtis, teisingai supra n tamas patriotiz-
mas ir pagarba kitoms tautoms.

Organizuota Tautų diena

Stovykloje taip pat skiriamas dėmesys kitoms
tautoms ir kultūroms. Čia jau vyko Tautų diena –
vaikams buvo pristatomos įvairios pasaulio šalys
ir kultūros: Afganistanas, Gruzija, Latvija, Japo-
nija, Ispanija ir kt. Stovyklautojai daugiau suži-
nojo apie šių valstybių gyventojus, jų papročius,
poilsį ir laisvalaikį, namus ir maisto kultūrą, kas-
dieninio darbo taisykles ir pan.

Su Japonija vaikus supažindino Japonijos
ambasados atstovai. Apie Afganistaną ir jo kultū-
rą vaikams pasakojo karė, tarnavusi misi joje Af-
ganistane. Stovyklautojams įdo miau sia buvo to-
limojo krašto gyventojų apranga, todėl ji prista-
tyta ne tik vienai grupei, bet ir visiems poilsiau-
tojams stovykloje.

Gruzijos ryšys su Lietuva

Į stovyklą atvykusi gruzinė Gvanca Keshelava
vaikams pristatė savo gimtinę Gruziją — jos
kultūrą, istoriją ir, žinoma, legendomis apipintą
Gruzijos virtuvę. Gvanca, jau aštuonerius metus
gyvenanti Lietuvoje, visų pirma pabrėžė, kad
meilė savo gimtinei gali būti labai stipri ir
gyvenant toli nuo jos. „Visą laiką buvo ir bus man
didelė garbė, kad aš gimiau ir augau Gruzijoje.
Niekada negalvojau, kad galėčiau ir norėčiau būti
kitos tautybės”, — teigė Gvanca. Taip mergina
patarė elgtis ir Berčiūnų stovyklos dalyviams.

Gruzinė aiškino, kad jos tautiečiai labai
vertina savo šalį. Tačiau kartu gruzinai dėmesį
bei pagarbą skiria ir kitoms valstybėms, jų gyven -
tojams. „Lietuviams galiu drąsiai pasakyti, kad
Lietuva yra viena populiariausių šalių Gruzijoje,
— tikina Gvanca. — Aišku, mums visų pirma pa-
deda tai, kad labai daug turistų į Gruziją atvyksta
iš Lietuvos. Vadinasi, ir mes lietuviams esame
svarbūs ir įdomūs.”

Stovyklautojai taip pat domėjosi gruzinų
tradicijomis. Visų pirma Gvancos jie paprašė iš -
mo kyti kalbėti gruziniškai. Vaikai mokėsi pasi -
svei kinti ir prisistatyti. Vėliau vyko gruzinų tra-
dicinių šokių pamokos.

Nevengia opių emigracijos klausimų

Šiemet Berčiūnuose vykstančiose ateitininkų
stovyklose per patirtį ir veiklą dalyviai gilinasi į
klausimus, kaip mylėti Tėvynę čia ir dabar, kaip
kurti ateities Lietuvos kultūrą. Vaikai kviečiami
mąstyti ir dalintis savo įžvalgomis, kuo kūryba
skiriasi nuo pamėgdžiojimo, pažvelgti į asmeninio
visapusiško išsilavinimo svarbą asmens ir krašto
gerovei. Stovykloje nevengiama ir opių  emigra -
cijos klausimų, pokalbių apie asmens ir tautos
santykį.

Kiekviena stovyklos diena pradedama malda,
vėliavų pakėlimu. Po pusryčių stovyklautojams
vyksta įvairios pamokėlės: įvadas į dienos temą,
šokiai, dailė, rankdarbiai, laikraštėlis, daina -
vimas, sportas, drama, ideologija, religiniai paš -
nekesiai. Po pietų – laisvalaikis, maudymasis ir
pasirengimas vakaro programai. Prieš vakarienę
— šv. Mišios. Kasdien keliant ir nuleidžiant
vėliavas giedami Lietuvos ir Ateitininkų himnai.
Vakare vyksta įvairios vakaro programos, žai -
dimai.

Visi stovyklautojai yra suskirstyti į būrelius
pagal amžių. Kiekvienam būreliui paskirtas va -
dovas, kuris kartu su vaikais dalyvauja stovyklos
programoje, prisideda prie pamokų ir atsako už
būrelio tvarką ir drausmę.

Stovyklos tikslas — suburti jaunuosius ateiti -
nin kus ir jų bičiulius iš įvairių vietovių, kad jie
galėtų bendrauti, sportuoti, mokytis, bręsti ir
džiaugtis katalikiškoje ir ateitininkiškoje aplin -
koje.

Poezijos popietė
Ateitininkų namuose

Spalio 9 d. – 12:30 val. p. p.

,,Ateities” žurnalo poetų
eilėraščių montažas

Švęskime gyvenimą

Montažą parengė Kęstutis A. Trimakas

Programos atlikėjai-skaitovai: 
Audrė Budrytė ir Marius Polikaitis

Interpretacija: Kęstutis A. Trimakas

Visus maloniai kviečia Čikagos
Sendraugiai ateitininkai

Jaunieji Berčiūnų ateitininkų stovyklos stovyklautojai apsimetė esą gruzinukai. Stovykloje skatinama pažinti ir
gerbti kitas tautas, o savo mylėti.

,,Giedros” narių susirinkimas
rugsėjo 24 d.

Laukiamos naujos narės
Pirmas š. m. ,,Giedros” korporacijos susirin-

kimas vyks  šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. r. pas
Ritą Venc lo vienę,  tel: 630-243-1228.

Susirinkime bus aptarti šių metų veiklos pla -
nai: ses. Ignės pagerbimas spalio 16 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, ir Šatrijos Raganos mi-
nėjimas, kuris numatytas 2012 m. kovo 25 d. Jau
pradėti žingsniai išleisti ,,Giedros” istoriją. Prašo-
me giedrininkių į susirinkimą atsinešti nuo-
traukų iš buvusios veiklos. 

Į susirinkimą maloniai kviečiamos visos
narės. Taip pat kviečiamos ir labai laukiamos
naujos narės ateiti į susirinkimą ir susipažinti su
,,Giedros” korporacijos veikla.

Berčiūnų stovykloje Jaunieji ateitininkai išbandė  japo-
nišką dailyraštį.

Pažinti pasaulį,
mylėti Lietuvą

Ateitininkų stovyklos
Berčiūnuose

Lina Vaitiekūnaitė



Diskusijos dėl naujo Lietuvos Pilietybės įstatymo, apie kurį kalbant
išvengti klausimo apie dvigubą pilietybę vargu ar įmanoma, pas-
kutiniu metu ir vėl atgijo. Sujudimas ypač pastebimas tarp Čika-

goje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių, šią vasarą čia buvo įkurtas
visuomeninis judėjimas ,,judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti”, o šių
metų liepos 10 dieną seniau įkurtas jAV Lietuvių visuomeninis komitetas
(toliau – Komitetas) laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę,
Seimą, Seimo pirmininkę ir Vyriausybę, siūlydamas iš naujo svarstyti Pi-
lietybės įstatymą, įsigaliojusį šių metų balandžio 1 dieną. 

Priminsiu, jog naujajame įstatyme sakoma, kad Lietuvos Respublikos
pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu LR pilietybę ir kitos
valstybės pilietybę įgijo gimdamas ir jam nėra sukakę 21 metai; yra as-
muo, ištremtas iš okupuotos LR iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valsty-
bės pilietybę, arba tokio asmens palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis);
yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos val-
stybės pilietybę, arba tokio asmens palikuonis; sudarydamas santuoką su
kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilie-
tybę; yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas LR
piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs LR piliety-
bę; yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, LR pilietį, iki kol jam su-
kako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo
kitos valstybės pilietybę.

Pagal naująjį įstatymą asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietu-
vos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonys, kurie iki šio įstatymo įsigalioji-
mo nėra įgiję LR pilietybės, turi neribotą teisę atkurti LR pilietybę, nesvar-
bu, kokioje valstybėje jie nuolat gyvena. Asmenys LR pilietybę gali atkur-
ti, jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai. Lietuvių kilmės asmenys, niekada
neturėję LR pilietybės, turi teisę supaprastinta tvarka ją įgyti, nepaisant,
kokioje valstybėje (LR ar kitoje) jie nuolat gyvena, tačiau nėra kitos valsty-
bės piliečiai.

2006 metų pavasarį įsikūrusio Komiteto nariai (šių metų birželio mėn.
18 d. pirmininku išrinktas prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius) krei-pėsi į
aukščiau minėtas Lietuvos valdžios įstaigas ir pareigūnus, siūlydamas šiuo
metu galiojantį Pilietybės įstatymą tobulinti – jį trumpinti, supaprastinti ir
leisti LR pilietybę išsaugoti tiems kitos šalies pilietybę įgijusiems as-
menims (bei jų palikuonims), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lie-
tuvos piliečiai iki SSSR okupacijos 1940 m. birželio 15 d. Komiteto kreipi-
mesi rašoma, jog ,,priėmus mūsų siūlomą įstatymo pataisą, reikėtų keisti
ir Įstatymo septintąjį straipsnį, kuriuo nustatyti atvejai, kai Lietuvos Res-
publikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, pvz., dvigubą pi-
lietybę galėtų turėti ištremti ir išvykusieji iš Lietuvos iki 1990 metų kovo 11
dienos, jų palikuonys ir t. t.” 

jie pastebėjo, jog išplėtus LR piliety-
bės įstatymą pilietybę gaus ir rusai,
gyvenę Lietuvoje. Rusais gąsdina ir
prof. Vytautas Landsbergis.

1944 metų pavasarį, karui einant
į pabaigą ir rusams artėjant prie Lie-
tuvos, didelė dalis inteligentijos, ūki-
ninkų, eilinių žmonių, sužinoję apie
1941 m. birželio 14 d. vežimą į Sibirą,
masiškai traukėsi, bėgo iš Tėvynės. Į
Sibirą išvežė didesnę dalį mano
mamos giminių, kiti, spėję pasi-
traukti, vėliau iš DP stovyklų atsidū-
rė Amerikoje. Taigi klausimas pa-
prastas – kas išvyko iš Lietuvos po-
kariniu laikotarpiu iki 1991 m. kovo
11 d.? Taip, buvo Nikita Chruščiov at-
šilimo laikotarpis ir tokių išvyku-
siųjų – vaikų, kuriuos iškvietė tėvai,
ar tėvų, kuriuos iškvietė suaugę vai-
kai į JAV ar Angliją, buvo vienetai.
Tuo tarpu žydai apie 1946–1948 m.
masiškai, o vėliau pavieniui traukė į
Izraelį, nors dalis jų jo nė nepasiekę,
stengėsi patekti į JAV, o dalis rusų
dar iki nepriklausomybės atkūrimo
išvyko į Rusiją. 

Dabar dar gąsdinama, kad, jei
praplėsime dvigubos pilietybės ribas,
žydai norės atsiimti savo turtą Lietu-
voje. Mano nuomone, tai – ne argu-
mentai. Esame demokratinė ir tei-
sinė valstybė, todėl visi, kurie gimė
Lietuvoje ar jų tėvai buvo nepriklau-
somos Lietuvos piliečiais (tai reikia
įrodyti dokumentais), turi teisę į sa-
vo tėvų turtą. Aišku, tai turėtų būti
pirminės ar pagrindinės šeimos na-
riai, kurie galėtų pretenduoti į tą iš-
likusį turtą. Juk puikiai žinome, kad
šeimose net brolis brolį dėl žemės,
dėl turto pasiųsdavo myriop.

Lietuvoje beveik neliko senbuvių
žydų, dauguma šiuo metu ten gyve-
nančių atvažiavo iš Rusijos. Atskir-
kime tuos kolonistus, kurie atvažiavo
po 1940 m. birželio 15 d. ir apsigyveno
Lietuvoje – jų net trys kartos užaugo.
Tad tarsi savaime kyla klausimas,
kas ir kodėl nubrėžė tą ribą įstatyme
– iki 1990 m. kovo 11 d.? Ar siekiant
mus nubausti? 

O kas įsigilino į Lietuvos Kons-
tituciją, kas įsigilino į Pilietybės
įstatymą? Naujame įstatyme – daugy-
bė straipsnelių, kur atskirai išvardi-
jami įvairūs LR pilietybės suteikimo
(kai kuriais atvejais – atstatymo)
atvejai. Kam to reikia? Mes visi tel-
pame į 1940 m. birželio 15 d. rėmus.
Jei aš ar mano anūkė nėra gimusi

Lietuvoje, tai mūsų seneliai ar tėvai
yra ten gimę. Ir tada mes visi labai
tvarkingai telpame į įstatymo rėmus,
nesvarbu, ar mūsų šaknys yra Lietu-
voje, ar ne. Gal tai ir nebūtų saliamo-
niškas sprendimas, bet teisingas. To-
dėl ir nusprendėme pasiūlyti naują
pataisą.

– Komitetas nubrėžė naują
veikimo erdvę ir tikslą, su kuriuo
supažindinote Lietuvos Seimą,
Prezidentę, Seimo pirmininkę.
Kas bus daroma toliau? 

– Artimiausiu metu Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL, galvo-
jame rengti politinį savaitgalį, į kurį
norime pakviesti dabartiniame Lie-
tuvos politiniame gyvenime svorį
turinčius, o ne nuo scenos jau nuėju-
sius politikus. Nežadame sustoti,
neduosime ramybės tiems, kurie dar
gali ką nors šiuo klausimu pajudinti.

– Šių metų birželį buvo įkurtas
naujas visuomeninis judėjimas
Lietuvos pilietybei išsaugoti. Ju-
dėjimo įkūrimas kenks ar prisidės
prie jūsų veiklos, tikslo įgyvendi-
nimo?

– Nors ir sunku suprasti, kam Či-
kagoje reikia dviejų panašiam tikslui
įkurtų judėjimų, laikomės nuomo-
nės, jog vieni kitiems netrukdome.
Judėkime, darykime. Kuo daugiau
yra kelių, kuo daugiau judėjimų, tuo
geriau. Kur matau problemą – kad
Lietuva tokio dviejų judėjimų reiš-
kinio gali nesuprasti, gali kilti klau-
simas, kam tokie yra du. Mūsų Ko-
mitetas yra savarankiškas, jau turi-
me įdirbį, patirtį. Kaip aš sakau, mes
esame baigę universitetą, o jie – dar
tik pirmoje ar antroje klasėje. Pa-
vyzdžiui, tik įsikūrusio judėjimo na-
riai pareiškė, jog jie pasisako už LR
pilietybę tik lietuviams. Mano nuo-
mone, toks pareiškimas rodo jų poli-
tinį nesubrendimą. Komitetas tai jau
yra praėjęs. Tiesa, jie jau persirašė
mūsų ,,Peticijos” tekstą, kopijuoja
laišką-kreipimąsi, taigi, neturėdami
savos idėjos, pradeda ją atrasti sekda-
mi mūsų pėdomis. Tai nėra blogai,
tiesiog jie pamažėle auga. Tik jau to
populizmo, tų šūkčiojimų ir pane-
girikos sau tiek, kad kitą kartą net
nejauku nuo tų karštų komjaunuo-
liškų šūkių darosi.

– Ne taip seniai kaip viena iš
išeičių, sprendžiant dvigubos pi-
lietybės problemą, buvo pasiūlyta
,,Lietuvio korta”. Kokia Jūsų nuo-
monė apie tai?

– Absurdas. Jie tik nori mus at-
skirti, kad nedalyvautume valstybės
valdyme. Su kiekviena diena vis ma-
žėja žmonių, norinčių sugrįžti į Lie-
tuvą ir ten gyventi. Mano kartai pi-
lietybė reikalinga kaip moralinė ver-
tybė. Mes dalyvaujame Lietuvos gy-
venime gal dar net aktyviau nei ten
gyvenantieji – gyvename, sergame
Lietuva, dalis mūsų išlaikome lietu-
vybę labiau nei ten gyvenantys. Aš
jau nekalbu apie mūsų finansinę
paramą artimiesiems. Apie oficialiu
keliu siunčiamus pinigus visi žino, o
kiek dar pinigų perduodame per
draugus ar pažįstamus, vykstančius į
Lietuvą?           

Nukelta į 15 psl.

Apie Komiteto siūlomą naują Pi-
lietybės įstatymo pataisą, kuri su-
teiktų teisę LR pilietybę išsaugoti ir
tiems, kurie iš Lietuvos išvyko po
1990 m. kovo 11 d. ir turi įgiję kitos
valstybės pilietybę, kalbėjomės su
Komiteto pavaduotoja Ligija Taut-
kuviene.

– Gerbiama Ligija, Jūsų atsto-
vaujamo Komiteto pasirinktas po-
žiūrio į Pilietybės įstatymą kam-
pas daug kam gali pasirodyti neti-
kėtas – atskaitos tašku, svarstant
pilietybės klausimą, siūlote imti
ne 1990 m. kovo 11 dieną, bet 1940
m. birželio 15-ą?

– Reikėtų šiek tiek grįžti į pra-
eitį. 2007 metų pabaigoje Komitetas,
atnaujinęs savo veiklą ir sudėtį, to-
lesne veiklos kryptimi pasirinko ko-
vą už dvigubą pilietybę. 2008 m. kovo
mėnesį per internetinį laikraštį
Biciulyste.com ir paštu surengėme
akciją – parašų rinkimą ,,Peticijai už
dvigubą pilietybę”. Per penkias sa-
vaites buvo surinkta per 16,000 para-
šų, kuriuos įteikėme Seimui ir tuo-
metiniam LR prezidentui Valdui
Adamkui. Vėliau, jau perdavus para-
šus Lietuvai, dar sulaukėme papildo-
mai 2,000 parašų. Deja, niekas nepa-

sikeitė. 
2009 m. sausio 31 d. – vasario 1 d.

Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
kartu su Lietuvių fronto bičiuliais
surengėme politinį savaitgalį, ku-
riame, be kitų klausimų, buvo kalbė-
ta ir apie Pilietybės įstatymą. Deja,
mūsų pastangas suteikti viltį – teisę
pasinaudoti dvigubą pilietybę išple-
čiančiu Pilietybės įstatymu – už
tėvynės ribų gyvenantiems Lietuvos
žmonėms sužlugdė prezidentės Da-
lios Grybauskaitės veto ir vėliau tam
veto pritarę Seimo nariai, priėmę
įstatymą, nepalankų po 1990 m. kovo
11 d. iš Lietuvos išvykusiems ir kitos
šalies pilietybę priėmusiems. 

Tad pokalbiai, ką daryti, kaip
paveikti valdžioje esančiuosius, vyko
toliau, jie vyksta iki šiol. Visi turime
Lietuvoje gyvenančių giminių, arti-
mųjų, ir, kai su jais pakalbi, beveik
visi jie pasisako už dvigubą pilietybę.
Tarkime, mano giminėje 90 proc. yra
už dvigubą pilietybę, 10 proc. – prieš.
Pradėjau galvoti, kodėl taip yra:
kodėl galiojantis įstatymas skiriasi
nuo to, kaip žmonės – tiek gyvenan-
tys Lietuvoje, tiek svetur – galvoja ir
jaučia. Kaip tik šią vasarą pas mus
paviešėti buvo atvažiavę mano drau-
gai. Mums bekalbant apie pilietybę,
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Ligija Tautkuvienė. 
Povilo Žemaitaičio nuotr.
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L. Tautkuvienė: ,,Mes visi telpame 
į 1940 m. birželio 15 d. rėmus“
Pokalbis su JAV Lietuvių visuomeninio komiteto pavaduotoja 



Rugsėjo 15 d. anksti po pietų
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
žaidė prieš Slovėnijos krepšininkus
dėl patekimo į olimpinį atrankos
turnyrą, vyksiantį kitais metais.

Rungtynės prasidėjo abiejų ko-
mandų rezultatyviais puolimais: tiek
slovėnai, tiek lietuviai gana nesun-
kiai pralauždavo vieni kitų gynybą.
Vis dėlto pirmąjį kėlinį 20:19 laimėjo
slovėnai. Antrajame kėlinyje Lietu-
vos krepšininkai įsižaidė ir Marty-
nas Pocius bei Mantas Kalnietis

įspūdingais dėjimais persvėrė rezul-
tatą ir prasiveržė į priekį vienuolikos
taškų skirtumu. Rezultatas po dviejų
kėlinių buvo 44:33. Trečiajame ket-
virtyje lietuviai žaidė užsimiegoję, ir
jų pranašumas nukrito iki septynių
taškų.

Ketvirtasis kėlinys buvo dar
sudėtingesnis. Likus minutei, tritaš-
kį įmetė Slovėnijos rinktinės aukš-
taūgis Erazem Lorbek, išvesdamas
slovėnus į priekį 77:76. Vis dėlto kito-
je aikštės pusėje po gražaus Šarūno
Jasikevičiaus pataikymo tritaškį
įmetė ir Mantas Kalnietis, sugrąžin-
damas persvarą lietuviams 79:77.
Slovėnams nepavykus pelnyti taškų
ir prasižengus prieš Kalnietį, kuris
pataikė vieną iš dviejų baudų meti-
mų, lietuviai atitrūko trimis taškais
(80:77). Apsigynusi nuo paskutinio
varžovų puolimo Lietuvos rinktinė
šventė labai svarbią pergalę.

17 taškų pelnė Mantas Kalnietis,
po 12 – Šarūnas Jasikevičius ir Da-
rius Songaila, 10 – Rimantas Kaukė-
nas, 9 – Robertas Javtokas, 8 – Jonas
Valančiūnas, 6 – Martynas Pocius, 4 –
Simas Jasaitis, 2 – Paulius Jankūnas.
Kšištof  Lavrinovič per aštuonias mi-
nutes taškų nepelnė, Tomas Delinin-
kaitis nežaidė.

Kitas rungtynes dėl penktos
vietos lietuviai žais šį šeštadienį
prieš Graikijos komandą.

SPOrtAS

Mantas Kalnietis.      K. Č ̌achovskio nuotr.
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Lietuvos rinktinė baigė kelionę 
dėl medalių

Rugsėjo 14 d. įvyko nelauktas
įvykis – Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė pralaimėjo „EuroBasket
2011” ketvirtfinalyje ir baigė kovą dėl
čempionato medalių.

Rungtynes lietuviai pradėjo taš-
kas į tašką ir po pirmųjų dešimties
minučių pirmavo 20:18. Antrajame
kėlinyje padėtis nepasikeitė. Vos lie-
tuviams šiek tiek pavykdavo atsi-
plėšti, Makedonija Lietuvos rinkti-
nės penketuką vis pasivydavo.

Trečiajame kėlinyje lietuvių žai-
dimas griuvo kaip Berlyno siena. Ma-
kedonijos rinktinė pirmąkart per-
svėrė rezultatą, o taškus Lietuvai
daugiausia pelnė tik Darius Son-
gaila. Vis dėlto mūsiškiams pavyko
atsigauti. Ketvirtajame kėlinyje at-
rodė, jog pavyks išsaugoti pranašu-

mą, tačiau pačioje rungtynių pabai-
goje, likus maždaug vienai minutei,
kamuolį prarado Šarūnas Jasikevi-
čius. Makedonai bandė pulti lietuvių
krepšį taikliu dvitaškiu, deja, jų me-
timas buvo netaiklus. Tačiau jiems
iškart pavyko atkovoti kamuolį ir, li-
kus 11 sekundžių, įmesti lemtingą
tritaškį. Paskutinis lietuvių puoli-
mas pasibaigė pro šalį pramestu
Simo Jasaičio dvitaškiu. Makedonai
šventė pergalę 67:65 ir pirmą kartą
istorijoje pateko į pusfinalį.

Šiose rungtynėse lietuvių gre-
tose rezultatyviausiai žaidė Robertas
Javtokas, pelnęs 13 taškų, 12 pridėjo
Darius Songaila, 9 – Mantas Kalnie-
tis, 7 – Šarūnas Jasikevčius, 6 – Ri-
mantas Kaukėnas, 4 – Paulius Jankū-
nas, 3 – Jonas Valančiūnas. Kšištof
Lavrinovič taškų nepelnė, o Tomas
Delininkaitis aikštelėje nepasirodė.

Lietuvos šotokan karatė atstovai
rugsėjo 15–18 dienomis Čikagos prie-
miestyje Palatine, IL kovos su įvairių
pasaulio valstybių sportinin kais.
WSKA (World Shotokan Karate As-
sociation) Pasaulio šotokan karatė
čempionato varžybos rengiamos Wil-
liam Rainey Harper kolegijos patal-
pose – „Sports and Wellness Center”
(1200 W. Algonquin Rd., Palatine, IL).
Pirme nybių vyriausioji būstinė –
,,Holiday In’’ (3405, Algonquin Rd.,
Rolling Meadows, IL, tel. 841-259-
5000). 

Lietuvos šoto kan karatė federa-
cijos atstovai į Čikagą išvyko rugsėjo
12 d. Lietuvos federa cijos vadovas,
Lietuvos jaunimo ka ratė rinktinės
vyr. treneris Arūnas Masalskis, ku-
ris yra ir Radviliškio karatė klubo
„Kentauras” vadovas, sugebėjo iš-

spręsti finansines problemas (Kūno
kultūros ir sporto departamentas
lėšų neskyrė) ir su trimis Radviliškio
karatistais leidosi į toli mą bei bran-
gią kelionę. 

Atsisakęs kelionę finansuoti Lie -
tuvos Kūno kultūros ir sporto depar-
tamentas pažymėjo, kad, remdama-
sis Nacionalinės sporto tarybos
sprendi mu, šiai sporto šakai nutarė
neskirti lėšų, nes ji nėra ,,World An-
tidoping Code’’ narė.

Pranešama, jog į pirmenybes
atvyksta 2011 m. Lietuvos šotokan
karatė jaunių kumitė čempionė Ber -
nadeta Dauparaitė, jaunių karatė per
65 kg svorio pasaulio čempionas Ar-
mandas Bunius ir Tautvydas La šas
(varžysis jaunimo ir suaugusiųjų
karatė varžybose). Taip pat planuoja-
ma, kad lietuviai rungtyniaus ir ko -
man dinėse kumitė varžybose.

Svečius iš Lietuvos globoja bei
remia Čikagoje ir jos apylinkėse gy-
venantys tautiečiai. Buvusi Kauno
karatė klubo „Samurajus” instruk-
torė Lina Reeyes, Lietuvos delegaci-
jos globėja, sutiko sportininkus iš
Lietuvos apgyvendinti ir padėti
jiems pasaulio čempionato metu. 

Bilietai į vienos dienos varžybas
kainuoja 20 dol., į abi dienas – 30 dol.
Varžybos šeštadienį ir sekmadienį
prasidės 9 val. ryto „Sports and Wel-
lness” centro patalpose. 

Lietuvos sportininkai tikisi gau -
saus Čikagos ir jos apylinkių lietuvių
dalyvavimo bei palaikymo. Reikia
manyti, kad lietuvių entuziastų ir
šiai tarp Amerikos lietuvių nepopu-
liariai sporto šakai atsiras.

Lietuviai dalyvaus pasaulio karate 
pirmenybėse Čikagos apylinkėse

Nuotr. iš www.shotokan.lt

EDVARDAS ŠULAITIS

M. Pocius, R. Javtokas ir  Š. Jasikevičius.                                                     Š. Mažeikos nuotr.

PAUL TRIUKAS

Lietuva užsitikrino vietą 
olimpiniame atrankos turnyre „Lituanicos’’ vyrų futbolo vie-

nuo likė pirmosiose „Metropolitan’’
futbolo lygos I divizijos rudens rato
pirmenybių rungtynėse įveikusi
„High landers’’ futbolininkus 3:2,
rug sėjo 11 d. turėjo pripažinti SC
„Serbs ka’’ komandos pranašumą. 

Žaisdami aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro Lemont, mūsiškiai
ga vo pylos 6:3. Jau pirmame kėlinyje
serbai pirmavo 3:1. Jie įmušė ir pir-
mąjį įvartį, tačiau kiek vėliau „Li-
tua nica’’ rezultatą išlygino 1:1. Iki kė-
li nio pabaigos varžovai sugebėjo dar
du kartus pelnyti įvartį. 

Tuoj po pertraukos serbai pirma-
vo 4:1. Nors į tai mūsiškiai atsakė
įvar čiu ir rezultatą šiek tiek sušvel-

nino, varžovai nenurimo ir skirtumą
padidino iki 5:2. Mūsiškiai dar įsten-
gė vieną įvartį įmušti ir priartėti iki
3:5. Tačiau tai buvo viskas, ką „Litua-
nicos’’ vyrai (daugiausia jauno am-
žiaus futbolininkai) sugebėjo padary-
ti. Baigiantis rungty nėms, serbai su-
gebėjo mūsiškius „pa vaišinti” ir šeš-
tuoju įvarčiu.

Stebint varžybas atrodė, kad „Li-
tuanicos’’ vienuolikei trūksta pa jė-
gesnių žaidėjų. Geriausiems futbo-
lininkams perėjus žaisti pas vete -
ranus, dabar „Lituanicos” garbę gina
mažai patirties turintys jauni vyrai.
O iš jų laukti geresnių rezultatų yra
sunku. Jeigu vaikinai žais nuolat, tai
po poros metų gal būtų galima tikėtis
ir daugiau pergalių. Nors kol kas nė-
ra dar taip blogai – Nukelta į 9 psl.

„Lituanica’’ pralaimėjo serbams 3:6
EDVARDAS ŠULAITIS

,,Lituanicos”  (,,Liths”) futbolo klubo vyrų komanda, žaidžianti 2011 m. rudens futbolo
pirmenybėse.                                                                                                      B. Žukausko nuotr.
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Lietuvos ambasadorius Airijo je
Vidmantas Purlys rugsėjo 9 d. Cork,
Airijoje, atidarė parodą, skir tą daili-
ninko ir kompozitoriaus Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio 100-osioms
mirties metinėms pami nėti.

„M. K. Čiurlionis yra vienas iš
svarbiausių lietuviškos tapatybės
simbolių, kurio kūryba įkvėpdavo
tautą sunkiomis istorijos akimir ko-
mis. Nepakartojami M. K. Čiur lionio
kūriniai paliko ryškų pėdsaką Euro-
pos meno istorijoje, todėl džiaugiuosi
galimybe su iškiliu Lietuvos meni-
ninku supažindinti ir jos meno mylė-
tojus”, – Cork vizijos centre susirin-
kusiems sve čiams sakė V. Purlys.

Renginyje dalyvavęs Airijos že-
mės ūkio ministras Simona Co ve ney
pažymėjo, kad Lietuvos  kul tūros pri-
statymas Airijoje turi di delę reikš-
mę.

„Lietuvių bendruomenė Airi joje
ypač tvirtai sieja mūsų valsty bes.
Taip pat panaši mūsų valstybių isto-
rinė patirtis, pasišventimas laisvei ir

nepriklausomybei. Bend ri ir mūsų
ateities uždaviniai – 2013 metais da-
linsimės bendra atsako mybe pirmi-
ninkaudami Europos Sąjungai”, –
sakė S. Coveney.

Parodos atidaryme taip pat da -
lyvavo Cork miesto ir grafystės va do-
vai, politikai, kultūros ir meno atsto-
vai, diplomatai ir Airijos Lie tuvių
Bendruomenės nariai.

Paroda veiks iki rugsėjo 27 d. Ją
parengė Nacionalinis M. K. Čiur -
lionio dailės muziejus.

Muzikos mėgėjai Airijoje taip
pat buvo supažindinti su M. K.
Čiurlionio kūryba. Rugsėjo 11 d.
Dublin galerijos „Hugh Lane” sek-
madieninių pasirodymų sezoną pra-
dėjo pianistų Roko Zubovo ir Sonatos
Zubovienės koncertas „Čiurlionio
pasaulis”.

Rugsėjo 12 d. Zubovų duetas kon-
certavo Cork muzikos akademijos
Teatro salėje.

LR ambasados Airijoje info

LAURA PAČTAUSKAITĖ

Svarbiu lietuvių ir rusų kultū -
ros, mokslo centru pastarąjį
dešimtmetį tapę Jurgio Baltru-

šaičio namai Maskvoje šiuo metu
praktiškai ne vei kia, kai aktorius
Juozui Budraitis nebedirba Lietuvos
kultūros atašė Rusijoje. Šiuo metu
Lietuva kultūros atašė pareigybę
Rusijoje turi tik Ka liningrado srityje.

Didžiai apgailestaudami dėl ap -
mi rusios J. Baltrušaičio namų veik-
los jų klestėjimo laikus ir prasmingą
J. Budraičio veiklą prisiminė Vilniu -
je susirinkę Rusijos, Lietuvos ir kitų
šalių baltistai, kitų sričių moksli nin -
kai, kultūros veikėjai, dalyvaujantys
mokslinėje konferencijoje ,,Baltai ir
slavai: dvasinių kultūrų sankirtos”.
Ši konferencija skirta žymiam moks -
li ninkui baltistui akademikui Vladi -
mir Toporov, kuris dažnai lankydavo -
si J. Baltrušaičio namuose, atminti.

,,J. Baltrušaičio namams ir Juo -
zui Budraičiui pavyko suvienyti bal -
tistus – ne tik lietuvius ir rusus, bet
ir ukrainiečius, baltarusius, lenkus,
šveicarus – visus Europos žmones,
be  sidominčius baltistikos tyrinėji-
mais. Mums šitų namų dabar labai
trūksta. Gerai, kad konferencija vyk -
s ta Seime – tikimės, kad Lietuvos po -
litikai mus išgirs”, – sakė Rusijos
mokslų akademijos Slavistikos insti-
tuto profesorė Tatjana Civjan.

Lietuvių kalbos instituto direk-
toriaus pavaduotoja profesorė Grasil -
da Blažienė pabrėžė, kad J. Baltru -
šaičio namai buvo ne tik žmones vie -
nijantys namai, bet idėjų namai.

,,Mane visada labai stebino ir ža -
vėjo Juozo Budraičio gebėjimas su -
rinkti, sukviesti, išklausyti žmones.
Pagaliau netgi V. Toporov rusų kal-
bos žodyno kartotekos likimas buvo
sprendžiamas būtent J. Baltrušaičio
namuose. Buvo daromi dideli darbai
Juozo begalinio takto, tylaus fotogra -
fa vimo, tylaus visų momentų įamži -
ni mo pagalba. Manau, kad kiekviena
šalis, kiekviena Lietuvos ambasada
galėjo pavydėti tokio kultūros atašė,
pagaliau ne kiekviena šalis turėjo V.
Toporov ir jo aplinką”, – kalbėjo pro-
fesorė.

Maskvos aukštųjų mokyklų dės -
tytojai vienbalsiai kalbėjo, kad J. Bal -
trušaičio namuose vykdavo ir lietu-
vių kultūros renginiai, kuriais domė -
josi Rusijos sostinės universitetų stu-
dentai, dabar vis klausinėjantys, ka -
da J. Baltrušaičio namai atnaujins
savo veiklą.

,,Su didžiausia nuostaba sutik-
davau tuose renginiuose savo studen-
tus iš Rusijos valstybinio universite-
to Socialinės antropologijos centro,
ku rie susižinodavo per savo kanalus,
internetą ir ateidavo susipažinti su
lie tuvių tautosaka, folkloru, menu.
Čia lankydavosi Lietuvos ir Rusijos
kultūros elitas, 2005 m. buvo sureng-
ta unikali Petro Repšio kūrybos paro-
da, nors Maskvoje, kaip žinia, labai
nelengva surengti vieno autoriaus
parodą”, – kalbėjo vienas iš konferen-
cijos dalyvių.

Humanitarinių mokslų daktaras
Dai nius Razauskas susiklosčiusias
aplinkybes palygino su prastai pri -
žiūrimu sodu.

,,Mano gyvenime Baltrušaičio
na mai turėjo tokią milžinišką, lem -
tin gą, sakyčiau, karminę reikšmę,
kad ir ką pasakyčiau, bus per mažai.
Bloga valdžia yra visada prievartau-
toja. Palyginsiu su sodininku – atei -
na nauja bloga valdžia ir pirmiausia
rašo projektą, tada viską išpjauna, iš -
griauna ir daro kaip jai atrodė. O ge -
ra valdžia pirmiausia žiūri, kas tame
sode auga, kas gyva, ir laisto. Man
no rėtųsi tikėti, kad dar ne visai nu -
džiūvo šaknys J. Baltrušaičio namų
ir gerai palaisčius jos dar galėtų
ataugti”, – vylėsi D. Razauskas.

Rugsėjo 14–16 dienomis Seime
vykusioje mokslinėje konferencijoje
,,Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų
sankirtos” pranešimus skaitė žy -
miau si baltis tikos atstovai Europos
šalyse – kalbotyrininkai, folkloristai,
filosofai, kul tūrologai iš Lietuvos,
Lat vijos, Rusi jos, Vokietijos, Čekijos,
Skandi navi jos šalių ir kt. Tikimasi,
kad moks linė konferencija bus
reikšminga ne tik mokslo pasauliui
ir plačiajai vi suomenei, bet ir poli-
tikams, kuriems rūpi Lietuvos mok-
slo ir kultūros padėtis. 

ELTA 

Airijoje atidaryta paroda dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino
Čiur lio nio 100-osioms mirties metinėms pami nėti.Renginį atidarė LR ambasado-
rius Ai ri joje Vidmantas Purlys.           Lietuvos ambasados Airijoje archyvo nuotr. 

Rusijos mokslininkai apgailestauja 
dėl apmirusių J. Baltrušaičio namų

Maskvoje

Jurgio Baltrušaičio namas Povarskaja g., 24, Maskvoje. Namų ištaigingoje menėje
vykdavo tarptautinės lituanistikos konferencijos, iškilmingi Maskvos lietuvių kul-
tūros Bendrijos renginiai. Čia (rūsio kambaryje) veikė  ir Bendrijos valdybos būs-
tinė, buvo įsikūręs jaunimo klubas ,,Atžalynas”.            http://wikimapia.org nuotr.

Airijoje atidaryta paroda 
M. K. Čiurlioniui paminėti 

URM skelbia užsienio lietuvių organizacijų 
2012 metų projektų atrankos konkursą

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organi-
zacijų 2012 metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas.

Atrinktiems užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įs taigų
projektams, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lie tuvos politinį,
visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stip rinti bendruome -
niškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per savaitgalio mokyklų veiklą, puo -
selėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, paminėti Lie -
tuvai reikšmingas sukaktis, bus skirta fi nansinė parama. 

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rė -
mimo tvarkos aprašą.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais) su joje nuro -
dy tais priedais turi būti pateikta iki 2011 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų mi -
nisterijos Užsienio lietuvių departamentui (J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511
Vil nius).

Išsami informacija apie Užsienio reikalų ministerijos teikiamą paramą
už sienio lietuvių organizacijoms skelbiama ministerijos svetai nėje www.
urm.lt. Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 5-236-2451.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių 
departamento info

Atkelta iš 8 psl. viena pergalė
ir vienas pralaimėjimas. Koman dos
treneris Linas Jakovlevas sako, kad
jauniems vyrams reikia laiko labiau
subręsti, o tai gali užtrukti.

Rugsėjo 18 d. „Lituanica’’ žais
tre čiąsias pirmenybių rungtynes ir
išvykoje susitiks su „Wings’’ vienuo-
like, o rugsėjo 25 d. mūsiškių varžo-
vas bus „Barcelona’’, kuri, atrodo,

yra viena iš silpnesnių I divizijoje. 
Po dviejų rungtynių „Metropoli -

tan’’ aukštesnėje lygoje, ,,Major’’
divizijoje dvi pergales yra iškovoju-
sios „Schwaben’’, „Eagles’’, „Kic -
kers’’ ir „Connections’’ komandos,
turinčios po 6 taškus. Pirmosios trys
komandos jau gyvuoja po pusšimtį ar
daugiau metų, o „Connections’’ susi -
kūrė dar palyginti neseniai.

„Lituanica’’ pralaimėjo serbams 3:6
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Kosmose mažiau žmonių, daugiau aparatų

Nors nepritekliai skurdina JAV,
Rusijos ir kitų šalių kosmines progra-
mas, Amerikos nacionalinė aeronau-
tikos agentūra (NASA) ir toliau var-
žosi su Rusija atlikdama įvairiausius
kosmoso tyrimus. Ko gero, tai vienin-
telė mokslo sritis, kur tokios varžybos
nemažina tempo nuo pat istorinio J.
Gagarin skrydžio prieš pusšimtį me-
tų. Dabar jų skrydžių tikslas – Mėnu-
lis, Marsas, Jupiteris...

NASA pasirinko 
kosminius zondus

Atsiliepdama į vasario mėnesį
rusų mestą iššūkį (šio mėnesio 14
dieną keletas kosmonautų nužengė į
Marso dulkes; tiesa, tai buvo tik imi-
tacinio pobūdžio skrydis į Raudonąją
planetą), NASA prieš savaitę iš Ca-
naveral kyšulio paleido du palydovus
į Mėnulio orbitą. Misija vadinama
GRAIL – tai angliško misijos apibūdi-
nimo „Gravity Recovery and Internal
Laboratory” santrumpa. NASA vado-
vas Charles Bolden pareiškė, kad kal-
bos, jog kosminės misijos mažinamos
dėl finansavimo trūkumo, tėra kalbos.

GRAIL programą sudaro du
tokie pat kosmoso aparatai, kurie
skrieja smarkiai ištęsta elipsine Mė-
nulio orbitos trajektorija. Jų pavadi-
nimai kol kas sąlyginiai – A ir B, bet
NASA netrukus paskelbs konkursą,
per kurį JAV moksleiviai siūlys abiejų
aparatų pavadinimus. Aparatai tirs di-
džiausio Žemės palydovo gravitacinį
lauką ir vidinę Mėnulio sandarą.

Tiesus atstumas nuo Žemės iki
Mėnulio yra apie 400,000 kilometrų.
JAV erdvėlaivių „Apollo” ekipažai,
kurie buvo paleisti 1967–1972 m. Mė-
nuliui tirti (visa programa vyko 1961
–1975 m., o 1969–1972 m. Amerikos
astronautams kelis kartus pavyko
pasivaikščioti Mėnulio paviršiumi),
kelionėse užtrukdavo tris dienas, o
GRAIL aparatai šį nuotolį įveiks dau-
giau kaip per tris mėnesius. Taip bus
taupomi energijos ištekliai, todėl apa-
ratai aplink Žemę nuskries 4 mln. km.

Pirmas zondas į Mėnulio orbitą
įskries 2012 m. išvakarėse, antras –
sausio 1 d. 82 dienas jie skris vienas
paskui kitą 55 km aukštyje orbita,
kurios ašis eina per Mėnulio ašiga-
lius. Kirsdami gravitacines anomali-
jas, mokslininkai keturiomis kame-
romis, įtaisytomis kiekviename zon-
de, matuos atstumą tarp aparatų, tai
yra gravitacinį lauką. GRAIL misi-
jos mokslinis direktorius Robert Fo-
gel sako, kad naujieji palydovai 100
kartų tiksliau išmatuos šį lauką ma-
tomoje Mėnulio pusėje ir 1,000 kartų
– priešingoje.

Kiek anksčiau NASA savo paly-
dovą „Juno” paleido į Jupiterį. Tai
kur kas ilgesnė kelionė, truksianti
penkerius metus ir tirsianti, ar ši du-
jų planeta turi tvirtą branduolį, ko-
kia jos atmosfera, magnetosfera ir
palydovai. Kosminis aparatas taip
pavadintas Junonos, griaustinio die-
vo Jupiterio žmonos, garbei. „Juno”
didžiausią Saulės sistemos planetą
pasieks nešamas saulės baterijų. At-
stumą iki Mėnulio jis įveikė per pa-
rą, o štai iki Jupiterio orbitos – net
2,8 mlrd. kilometrų. Tad tik 2016 m.

aparatas įskries į Jupiterio orbitą,
tirs planetos kilmę ir evoliuciją. Mi-
sijos kaina – 1,1 mlrd. JAV dolerių.

Amerikiečiai apleidžia TKS

JAV kosmoso aparatų paleidimo
programa kainuoja, žinoma, mažiau
negu erdvėlaivių išlaikymas ir nau-
dojimas, tačiau ir jų efektas yra ma-
žesnis. Nutraukusi pilotuojamus
skrydžius, NASA dabar naudojasi
Rusijos kontroliuojama Tarptautine
kosmine stotimi (TKS). Štai ir dabar
joje sukasi du rusų ir vienas NASA
astronautas, jų grįžimas į Žemę su
kapsule „Sojuz TMA-21” numatytas
šiomis dienomis. TKS, kuri veiks iki
2020 m., kas pusmetį pasikeisdami
paprastai dirba trys rusai, du ameri-
kiečiai ir japonas. Tačiau praėjusį
mėnesį sudužus rusų „Sojuz” rake-
tai, nesėkmingai bandžiusiai į kos-
mosą iškelti krovininį erdvėlaivį
„Progress”, kosminės stoties ateitis

atsidūrė nežinomybėje.
1999 m., kai buvo statoma JAV ir

Rusijos kartu išlaikoma stotis, daug-
kartinių erdvėlaivių era buvo pačioje
aukštumoje, ir NASA išlaikė 150 ast-
ronautų komandą. Tačiau 2011 m. šis
skaičius sumažėjo iki 61. Po 30 metų
baigus daugkartinių erdvėlaivių pro-
gramą, Rusija liko vienintele šalimi,
galinčia nugabenti žmones į TKS.

NASA numatė, kad iki 2016 m.,
kai privatus sektorius jau tikisi būti
išbandęs naują JAV kosminę kapsulę
žmonėms į žemąją Žemės orbitą iš-
kelti, turėtų būti mažiausiai 55–60
dirbančių astronautų.

2025 m. ir vėliau planuojamos
misijos, turinčios nugabenti astro-
nautus į Marsą ar asteroidą. Šios mi-
sijos reikš ilgesnį pasirengimą, ilges-
nį buvimą kosmose, didesnį radiaci-
jos poveikį, didesnę sveikatos sutri-
kimų ar išsekimo tikimybę, tad ast-
ronautus gali tekti anksčiau išleisti į
pensiją.

Nors per metus į kosmosą skris
mažiau astronautų nei daugkartinių
erdvėlaivių programos laikais (jų
nuo 28 sumažės iki 6), JAV reikia di-
desnio būrio, iš kurio galėtų rinktis.
Klausimas kitas: ar pavyks jį išlai-
kyti nenuspėjamų ekonominių ka-
taklizmų laikais?

Rusai išsilaipino... Marse

O Rusija, tarsi nejausdama ne-
priteklių, išlaiko ir TKS, ir metų pra-
džioje pateikė ambicingą išsilaipini-
mo Marse projektą.

Rusijos spauda plačiai rašė apie
pirmą imitacinį skrydį į Raudonąją

planetą, kuris, kaip aiškina svetainė
Mars500.ru, per keliasdešimt metų
gali virsti visai realia kosmonauti-
kos idėja. Dar 2007 m. rudenį prasi-
dėjęs projektas „Mars-500” susideda
iš trijų etapų. Dabartinis – trečiasis –
trunka 520 parų. Jis pradėtas pernai
birželio 3 d. ir bus baigtas šių metų
lapkričio 5 d. Per jį sukuriamos arti-
mos skrydžiui į Marsą ir išsilaipini-
mui jame sąlygos ir vyksta tyrimas
„žmogus–aplinka” – renkama infor-
macija apie astronautų sveikatos
būklę ir darbingumą: buvimo užda-
roje erdvėje trukmė, autonomišku-
mas, ryšio su Žeme trukdžiai, atsar-
gų ribotumas. Taip pat tiriamas me-
dicininis kosmonautų aprūpinimas
ilgos trukmės skrydžiuose, šiuolai-
kinių technologijų, žmogaus apsau-
gos sistemų lygis. Siekiant psicholo-
ginės paramos kosmonautams netgi
buvo surengtas šachmatų turnyras
tarp ekipažo ir A. Karpov.

Taigi, vasario 12 d. šešių kosmo-

nautų – trijų rusų, prancūzo, italo ir
kino – ekipažas pasidalijo į dvi gru-
pes: du rusai ir prancūzas liko „kos-
miniame laive”, o italas, kinas ir ru-
sas perėjo į modulį, iš kurio Alek-
sandr Smolojevski ir Diego Urbina
beveik dviem valandoms „išsilaipi-
no” Marse. Čia jie paliko šalių, daly-
vaujančių bandyme, vėliavėles, pa-
sveikino rusų ir anglų kalbomis, iš-
nešė iš modulio tyrimams reikalingą
aparatūrą, aktyvavo tyrimo komplek-
są, paskui pailsėję paėmė paviršiaus
mėginius, dirbo su magnetometru.

Iš viso įvyko trys tokie išsilaipi-
nimai. Vasario 18 d. tai padarė kiti du
kosmonautai. Bandyme buvo ir ne-
numatyta situacija: vienas tyrėjas
nugriuvęs susižeidė ranką, antras tu-
rėjo jam suteikti pagalbą ir nugaben-
ti į modulį. Buvo išbandomi nauji
skafandrai „Orlan-M”, kuriuos pato-
bulino specialistai – sumažino jų svo-
rį, padarė lankstesnes kojas ir kt. Iš
viso skrydžio ir išsilaipinimo imita-
cija truks trejus metus.

Bandymas vyksta Rusijos medi-
cinos ir biologijos tyrimų centre prie
Maskvos, o jo eiga rodoma Koroliov
įsikūrusiame Skrydžių valdymo cent-
re. Jis nėra slaptas: dar neregėtą Marso
užkariavimo bandymą galima stebėti
per „YouTube” (mars 500.imbp.-ru/).

NASA turi varžovų...

Politine ir ekonomine prasme,
aišku, tokie bandymai nuostolingi.
Visuotinio nepritekliaus laikais ko-
ne visos šalys, turinčios ambicijų tir-
ti kosmosą, apkarpė tokių tyrimų
biudžetus.

Štai NASA dar prieš metus pa-
skelbė, kad šių metų kosmoso tyrimų
biudžetas, ypač ambicinga 2004 m.
pradėta programa „Žvaigždynas” (į
ją įeina astronautų grįžimas iki 2020
m. į Mėnulį, jo bazės įkūrimas ir net
išsilaipinimas Marse), yra smarkiai
mažinamas. Nors JAV prezidentas B.
Obama Kongresui pasiūlė tęsti TKS
veiklą, jis reikalauja atsisakyti iki
2020 m. planuojamo dar vieno ameri-
kiečių astronautų išsilaipinimo Mė-
nulyje. Kaip vasarį skelbė interneto
svetainė Space.com, astronautų
skraidinimas TKS ir grįžimas į Že-
mės orbitą turi būti vykdomas ne
NASA jėgomis, o komerciniais priva-
čių bendrovių kosminiais aparatais.
Washington neatsisako savo kosmi-
nių  skrydžių planų, bet dabar jo pla-
nai apsiriboja vadinamųjų „degali-
nių” – kosminių aparatų papildymo
kuru – sistemos atnaujinimu.

Žinoma, JAV vietą netruks už-
imti kiti. Turima galvoje ne tik Kini-
ja, Indija ar Rusija, kurios įrengtai
Tarptautinei kosminei stočiai lėšų
davė tiek Amerika, tiek kai kurios
Europos šalys, pavyzdžiui, Prancūzi-
ja. Dar tik įsisiautėjus finansų krizei,
2008 m. lapkritį, ES susitarė dėl 10
mlrd. eurų skyrimo Europos kosmo-
so plėtros programai, teigdama, kad
tokios investicijos į aukštąsias tech-
nologijas išjudins ekonominio sąstin-
gio apimtas rinkas. Lėšos skiriamos
Europos kosmoso agentūros (Euro-
pean Space Agency, ESA) veiklai
remti. Ši agentūra jungia 18 šalių: 15
ES senbuvių bei Šveicariją, Norvegi-
ją ir Čekiją.

Lietuva – lygiavertė varžovė?

Gali atrodyti juokinga, ypač šiais
nepriteklių laikais, tačiau ir Lietuva
turi norų prisijungti prie kosmoso
užkariautojų. Na, žinoma, kalbama
ne apie išsilaipinimą Mėnulyje ar
Marse ar zondų paleidimą. 2007 m.
Lietuva pradėjo svarstyti galimybę
įsitraukti į Europos kosmoso prog-
ramos veiklą.

Bet įstoti į ESA yra sudėtinga ir
trunka mažiausiai 8 metus. Lietuvos
narystė Europos kosmoso agentūroje
yra dar tik siekiamybė. Šiuo metu su
šia tarptautine organizacija kalba-
masi tik dėl bendradarbiavimo, t. y.
dėl stojimo į ją pirmojo etapo, kurio
trukmė – apie trejus metus. Vienas
toks etapas jau žlugo 2009 m. pabaigo-
je. Dabar paduota nauja paraiška, ir
įstoti į ESA planuojama iki 2021 m.
Agentūros specialistams reikia įro-
dyti, kad ESA nare tapti ketinanti ša-
lis bus naudinga ir kad jai pakanka
kompetencijos dalyvauti kosminiuo-
se projektuose.

Tai ir nemaža finansinė našta.
Dabar Europos kosmoso agentūros
nario mokestis siekia 10 mln. litų. To-
kią sumą Lietuvai reikėtų mokėti tik
2019 m., o per 2010–2011 m. būtų tekę
investuoti po 2 mln. litų. Taigi, vien
Lietuvos noro viešpatauti kosmoso
platybėse, kai galingosios valstybės
iš jų traukiasi ar keičia savo progra-
mas, gali nepakakti, jeigu apskritai
tokie norai neatrodys apgailėtini.

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas. Internete veda savo tink-
laraštį (www.iskauskas.lt).

ČESLOVAS IŠKAUSKAS
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Įteikti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai

Vilnius (DELFI.lt) – Istorikas,
Vytauto Didžiojo universiteto Išeivi-
jos instituto direktorius profesorius
Egidijus Aleksandravičius ruošiasi
ekspedicijai į tolimąją Braziliją – čia
bus ieškoma į šią šalį emigravusių
lietuvių pėdsakų.

„Tai bus istorinė antropologinė
ekspedicija, jos metu filmuosime, im-
sime interviu, rinksime medžiagą,
ką pavyks, bandysime atgabenti į Iš-
eivijos institutą. Tikimės, kad renka-
ma medžiaga ir įvairūs pokalbiai leis
paruošti specialų leidinį”, – sakė E.
Aleksandravičius. 

Pasak profesoriaus, kunigas An-
tanas Saulaitis dar prieš 40 metų ap-
lankė beveik visas lietuvišką atmintį
turinčias vietas Brazilijoje, jis ten ap-

tiko ištisas lietuvių gyvenvietes. Su
A. Saulaičio pagalba rengiama ir ši
ekspedicija. 4 žmonės į San Paulą iš-
skris rugsėjo 23 d. Ekspedicija turė-
tų trukti apie penkias savaites. Ke-
lionę finansuoja privatūs rėmėjai. 

Netekome žymaus kalbininko Alekso Girdenio

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais
apdovanojo 55 Lietuvos piliečius,
Antrojo pasaulinio karo metais nuo
nacių persekiojimo gelbėjusius žydus.

,,Šie Lietuvos žmonės tomis siau-
bo ir neteisybės dienomis nepasidavė
atėjūnų primestai neapykantos ir
žiaurumo politikai bei neprarado
ryžto jai pasipriešinti. Jie verti di-
džiausios pagarbos ir dėkingumo.
Mirčiai žvelgiant į akis, jie aukojosi,
kad nekalti jų bendrapiliečiai išgy-
ventų”,  – sakė prezidentė. Nors dau-
guma gelbėtojų apdovanoti po mir-
ties, šalies vadovė pabrėžė, kad jų iš-
kilios asmenybės ir darbai amžinai
išliks kilnumo pavyzdžiu mums vi-
siems.

Briuselis (BNS) – Nepaisydama
kai kurių šalių pasipriešinimo, Eu-
ropos Komisija neketina atsisakyti
savo planų pertvarkyti Šengeno su-
tartį, kuri užtikrina laisvą asmenų
judėjimą Europoje be pasų kontrolės.

ES šalys ateityje neturėtų teisės
savavališkai grąžinti pasienio kont-
rolės, Briuselyje pristatydama savo
pasiūlymą, sakė vidaus reikalų ko-
misarė Cecilia Malmstroem. Tam,
Komisijos teikimu, turėtų pritarti
dauguma šalių narių. Vokietija,

Prancūzija ir Ispanija su šiais pasiū-
lymais nesutinka. Jos nori, kad kiek-
viena iš 25 Šengeno zonai priklausan-
čių valstybių ir toliau turėtų galimy-
bę pati nuspręsti dėl pasienio kont-
rolės įvedimo. Išimtis, pasak komisa-
rės, galėtų būti daroma įvykus nenu-
spėjamiems įvykiams, pavyzdžiui,
dėl išpuolio ar gamtos nelaimės. Ta-
da šalis savo sprendimu galėtų pen-
kioms dienoms uždaryti savo sienas.
Po to vėl būtų būtinas sprendimas ES
lygiu. 

Lietuvių emigrantų pėdsakų bus ieškoma Brazilijoje

Lenkijoje priešraketinė sistema 
bus įkurta iki 2018 m.

Vilnius (ELTA) – Eidamas 74-uo-
sius metus, Vilniuje, savo namuose,
mirė kalbininkas Aleksas Girdenis. 

Žymus lietuvių kalbininkas,
Lietuvos fonologijos mokyklos kūrė-
jas, habilituotas humanitarinių moks-
lų daktaras A. Girdenis 1962 m. baigė
Vilniaus universitetą. 1983 m. tapo fi-
lologijos mokslų daktaru. Nuo 1996
m. buvo Lietuvos mokslų akademijos
narys korespondentas. Nuo 1962 m.
buvo Vilniaus universiteto dėstyto-
jas, 1973–1994 m. ir nuo 2001 m. – Eks-
perimentinės fonetikos laboratorijos

mokslinis vadovas, 1994–2001 m. –
Bendrosios kalbotyros katedros ve-
dėjas, 1984–1989 m. – Filologijos fa-
kulteto dekanas, nuo 1986 m. – profe-
sorius. Nuo 1990 m. dirbo ir Vilniaus
pedagoginio universiteto dėstytoju.
1991–1993 m. buvo Lietuvos mokslo
tarybos narys. Nuo 1971 m. – tęstinio
leidinio ,,Kalbotyra” lietuvių kalbos
sąsiuvinių redaktorius. 

A. Girdenis – moderniosios eks-
perimentinės fonetikos, statistinės
kalbotyros žinovas. Tyrė fonologijos,
dialektologijos, eksperimentinės fo-
netikos, lietuvių kalbos ir kitų baltų
kalbų istorijos, bendrinės kalbos teo-
rijos problemas. Pirmasis iš lietuvių
kalbininkų apibendrino lietuvių kal-
bos fonologijos tyrimus, susistemino
ir sunormino terminus, sukūrė origi-
nalią klasikinės bendrosios fonologi-
jos teoriją. 1964–1966 m. su Zigmu
Zinkevičiumi parengė dabartinės lie-
tuvių kalbos tarmių klasifikaciją.
Buvo vienas iš Lietuvių kalbos enci-
klopedijos (1999 m.) autorių. Sukaupė
daugiau kaip 33 tomus tarmių tekstų.

Konkurse į diplomatinę tarnybą – 300 dalyvių

Europos Komisija nori keisti Šengeno sutartį

Washington, DC (BNS) – JAV ir
Lenkija bendru pranešimu paskelbė,
kad iki 2018 m. JAV Lenkijoje išdės-
tys priešraketinio skydo dalis. ,,JAV
ir Lenkija džiaugiasi galėdamos
bendrai pranešti, kad 2008 m. balisti-
nių raketų gynybos sutartis ir jos
2010 m. pasirašyta pataisa dėl antže-
minių ‘SM-3’ raketų sistemos įkūri-
mo Lenkijoje įsigaliojo nuo rugsėjo
15 dienos”, – teigiama pranešime.

Sistema bus įkurta Redzikov ka-
rinėje bazėje. Rusija ir toliau priešta-
rauja priešraketinės gynybos siste-
mos išdėstymui prie jos pasienio ir
tvirtina, kad tai kels grėsmę saugu-
mui. NATO tvirtina, kad skydas rei-
kalingas atremti Irano raketų puo-
limus. Skydo dalys bus išdėstytos
prie Viduržemio jūros, Lenkijoje, Ru-
munijoje ir Turkijoje.

Vilnius (DELFI.lt) – Antra pagal
dydį JAV indėnų gentis paskelbė ne-
sileisianti, kad jai įsakinėtų JAV vy-
riausybė. Amerikos administracija
uždraudė čerokiams atimti pilietybę
iš 2,800 afroamerikiečių. „Čerokių
tauta nesileis vadovaujama Indėnų
reikalų biuro”, – rašoma genties va-
do Joe Crittenden atsakyme į JAV in-
dėnų reikalų biuro (IRB) laišką.
Indėnai taip reagavo į gautą laišką iš
IRB sekretoriaus pavaduotojo Larry
Ech Hawk, kuriame šis įspėjo, kad
JAV vyriausybė nepripažins rugsėjo
24 d. čerokių rinkimų rezultatų, jeigu
nebus leidžiama balsuoti iš genties
pašalintiems nariams.

Ginčas siekia laikus, kai turtingi
čerokiai savo plantacijose pietuose
turėjo juodaodžių vergų. Iki 1830 m.
didžioji genties dalis buvo priversta
persikelti į dabartinę Oklahoma vals-

tiją, daugelis su savimi pasiėmė ir
vergus. Iš vergovės išlaisvinti žmo-
nės (angl. freedmen) yra vergų pali-
kuonys. Po JAV pilietinio karo, ku-
riame čerokiai kovojo Pietų pusėje,
1866 m. buvo pasirašyta sutartis, už-
tikrinanti išlaisvintiems vergams če-
rokių pilietybę.

JAV vyriausybės atstovo teigi-
mu, 1866 m. sutartyje numatyta, jog
vergai – genties piliečiai, net jei jie
neturi čerokių kraujo. Rugpjūtį Če-
rokių Aukščiausiasis Teismas prita-
rė genties konstitucijos dalies, api-
brėžiančios pilietybę, pakeitimams,
ir afroamerikiečiai neteko pilietybės.
Konstitucijos pakeitime numatyta,
kad išlaisvinti iš vergovės čerokiai,
negalintys įrodyti, kad turi čerokių
kraujo, netenka pilietybės, todėl ne-
gali dalyvauti rinkimuose ar gauti
socialinių išmokų.  

D. Cameron ir N. Sarkozy atvyko į Libiją
Tripolis (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos ministras pirmininkas David
Cameron ir Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy atvyko į Tripolį.
Aukščiausieji Vakarų vadovai lan-
kosi Libijoje pirmą kartą po Mua-
mmar Gaddafi nušalinimo. Jie susi-
tiks su Laikinosios nacionalinės ta-
rybos (LNT) vadovais Tripolyje, vė-
liau skris į Bengazio miestą. Tiki-
masi, jog vadovai kalbas sakys buvu-
sioje sukilėlių tvirtovėje – Laisvės
aikštėje. Tarybos vadovas Mustafa
Abdul Jalil pažadėjo, jog ,,vadovai
bus saugūs”. Šie vadovai yra labai
populiarūs ir mėgiami Libijoje.

Libijos naujųjų vadovų LNT pa-
jėgos įžengė į Bani Valido miestą,
esantį už 170 kilometrų į pietryčius
nuo Tripolio, kuris yra viena iš pas-
kutiniųjų nuversto šalies vadovo M.
Gaddafi šalininkų tvirtovių.

Tuo tarpu Jungtinių Tautų Ge-
neralinė Asamblėja suteikė JT vietą
LNT, nuvertusiai Libijos diktatoriš-
kąjį vadovą. Asamblėja suteikė teisę
LNT atstovauti Libijai ir perimti šios
šalies misiją JT. Prieš balsavo kairio-
sios pakraipos Lotynų Amerikos ša-
lių atstovai, o kai kurios Afrikos vals-
tybės ragino šiuo klausimu apsi-
spręsti vėliau.

Indėnai skelbia nepaklusiantys JAV vyriausybei

A. a. Aleksas Girdenis.       ELTA nuotr. 

Prezidentė D. Grybauskaitė teigia, kad
,,išgelbėtos gyvybės – nepaminamo
žmogiškumo įrodymas”.     ELTA nuotr.

Vilnius (URM info) – Apie 300
dalyvių laukiama atvykstant į Lietu-
vos užsienio reikalų ministeriją
(URM) dalyvauti konkurse į diploma-
tinę tarnybą. Pirmą kartą nuo 2007
m. rengiamame konkurse planuoja-
ma atrinkti 50 geriausiai pasirodžiu-
sių kandidatų, kurie sudarys diplo-
matinės tarnybos atsargą. Atsargoje
esantiems asmenims iki kito atsar-
gos sudarymo bus pasiūlyta darbo

vieta diplomatinėje tarnyboje. Ta-
čiau šių asmenų dar lauks vienerių
metų bandomasis laikotarpis.

Kiek bus priimta naujų darbuo-
tojų, priklausys nuo URM finansinių
galimybių ir darbuotojų poreikių.
Per tris konkurso etapus, kurie vyks
iki spalio vidurio, bus siekiama at-
rinkti geriausias žinias ir diplomati-
niam darbui reikalingus sugebėji-
mus turinčius asmenis.

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
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Kalbame lietuviškai
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Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
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ARAS ŽLIOBA, MD
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219 N. Hammes Avenue
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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
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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
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VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
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Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
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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
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sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
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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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Perskaičiau „Drauge” vyr. redak-
torės Dalios Cidzikaitės „Redakcijos
žodį” („Draugas”, 2011 m. rugpjūčio
23 d.) apie nelegalius imigrantus. Ji
rašo: „Kaip praneša JAV žiniasklai-
da, šalies Vidaus saugumo departa-
mentas nusprendė šiuo metu turimas
300,000 deportacijos bylų nag rinėti
atskirai, ieškant, kurie iš sulaikytojų
yra kriminaliniai nusi kaltėliai, to-
kioms byloms teikiant pirmenybę.”

Valdžios žurnalas

Koks sutapimas, netrukus gavau
žurnalą „Government Technology”,
kuris su vėliausiomis žiniomis man
atsiunčiamas kiekvieną mėnesį vel-
tui. Kai kurias technologines žinias
galima pritaikyti policijos ryšių sis-
te mai, su kuria esu gerai susipaži-
nęs. Šį kartą šiame žurnale rašoma
apie JAV Vidaus saugumo departa-
mento sukurtą naują kompiuterinę
programą, vadinamą ,,Secure Com-
mu nities” (,,Saugios bendruome-
nės”), ku rios tikslai – susekti (suras-
ti) nele ga lius kriminalinius nusikal-
tėlius, už si imančius narkotikų vers-
lu, vagystėmis, išpuoliais ir net
žmogžudystėmis.

Toliau paaiškinsiu, kokią prog-
ra mą sukūrė Vidaus saugumo depar-
tamentas, iš ko susideda ir kaip ši
programa veikia. Svarbiausia, kad
,,Saugios bendruomenės” programa
apjungia šiuos JAV saugumo depar-
tamentus: Immi gration and Customs
Enforcement (ICE), Department of
Justice (DOJ), Federal  Bureau of  In-
vestigation (FBI) ir Department of
Homeland Security (DHS).

Apjungtų kompiuterių paskirtis

Žinome, kad į Ameriką veržte
ver  žiasi žmonės iš kitų valstybių.
Vie ni emigruoja legaliai visam lai -
kui, kiti atvyksta kaip turistai, o dar
kiti atvažiuoja svečio teisėmis aplan -
kyti gimines. Turistai ir svečiai po
tam tikro laiko privalo grįžti atgal į
savo tėvynę, bet ne visi šio įstatymo
laikosi. Neteisėtai pasilikusieji įgau-
na nelegalų statusą. Yra žinoma, kad
tarp pasilikusiųjų yra įvairių valsty-
bių žmonių: vieni susiranda darbą ir,
vis dairydamiesi aplink, bando ra -
 miai sau gyventi, kiti, įsitraukę į ne-
lega lią prekybą ar įvykdę krimi-
nalinius nusikaltimus, įrašomi į nu-
sikaltėlių sąrašą.

Ne paslaptis, kad tarp legalių ir
nelegalių imigrantų yra atvykusių
vienu ar kitu tikslu, kuris gali būti
išpuolio įvykdymas, pelninga kvaiša-
lų prekyba ar koks kitas drau džia-
mas verslas. JAV valdžia yra budri ir
įvairiais būdais kovoja su tokios rū-
šies nusikaltėliais. Todėl, pasinaudo-
jus vėliausia technika, ir sukurta
,,Sau gios bendruomenės” programa,
kuri apjungia anksčiau minėtus sau -
gumo departamentus. Šios įstaigos,
norėdamos patikrinti nusikaltusio
asmens kriminalinę padėtį ir imigra -
cinį statusą, gautas žinias apie nu-
sikaltusį asme nį automatiškai siun-
čia FBI ir DHS. Šią minėtą kompiu te -
rinę programą privalo įgyvendinti
visos JAV valstijos. Pastaruoju metu
prie jos prisijungė ir ja naudojasi 38
valstijos. ,,Saugios bendruomenės”
užduotis – dalintis informacija su fe-
deraline valdžia, valstijo mis ir vieti-
nėmis savivaldybėmis. Įsakyta, kad

nei valstijos, nei vietinės savivaldy-
bės neturi teisės atsisakyti šios pro-
gramos ir privalo ją įgyvendinti iki
2013 metų.

Kaip ši programa veikia?

Kai nusikaltėlis, nesvarbu, koks
jo nusikaltimas, patenka į vietinės
po licijos rankas, pirmiausiai paima-
mi jo pirštų atspaudai, kurie su var -
du ir pavarde įrašomi į kompiuterį.
Kompiuteris šiuos duomenis auto-
ma tiškai nusiunčia į ICE ir DOJ
kom piu terius, o šie gautą informaci-
ją perduoda FBI ir DHS. FBI kompiu-
teris patikrina, ar asmuo nebuvo
anksčiau nusikaltęs ir jei buvo, už
ką. DHS kompiuteris pasako, ar tas
asmuo yra legalus JAV gyventojas, ar
yra nusi kal tusiųjų sąraše. Abiejų
skyrių kom  piuteriai, surinkę duome-
nis apie šį asmenį, siunčia juos atgal
ICE kom piuteriui.

ICE tarnautojai, gavę informaci-
ją iš FBI ir DOJ, nustato tikslią nu-
sikal tė lio tapatybę: ar asmuo yra JAV
pi lie tis, ar legalus imigrantas. Jei
jis – JAV pilietis ar legalus imigran-
tas, pa lieka vietinei valdžiai, kur
buvo suimtas, spręsti dėl jam taikyti-
nos bausmės. Jei jis yra nelegalus,
ICE perima reikalą į savo rankas ir
sprendžia jo likimą: tuojau pat depor-
tuoti ar skirti bausmę ir tik po to, ją
atlikus, deportuoti – viskas pri klauso
nuo nusikaltimo dydžio.

Pasekmės

Šią programą 2009 m. gegužę
pradėjo naudoti San Diego apygarda.
Ši programa pirmą kartą buvo iš-
bandyta California valstijoje. ICE
sulaikė 48,000 nelegalių nusikal tusių
imigrantų, iš jų 23,000 buvo de por-
tuoti atgal į Meksiką. O dar kiek tūk-
stančių kitų tautybių nelegalų depor-
tuota atgal į jų kraštą. Pavyz džiui,
Los Angeles mieste policija su laikė
automobilio vairuotoją, pažeidusį
eismo taisykles. Pasirodė, kad jo vai-
ravimo teisės buvo anksčiau atimtos.
ICE kompiuteris tuojau pat parodė,
kad jis daug kartų buvo nusikal tęs ir
per 11 metų šešis kartus buvo depor-
tuotas atgal į savo vals tybę.

Dabar naujausia kompiuterinė
technika daug ką gali greitai atlikti.
Kiekvienas policininkas savo auto-
mobilyje turi mažą kompiuterį. Pvz.,
prieš sustabdant eismo pažeidėją,
pirmiausiai automobilio lentelės nu-
me ris įrašomas į kompiuterį, kur per
vieną akimirką ekrane pasirodo au-
to mobilio savininko vardas, pavar dė,
automobilio metai, rūšis ir spalva.
Sustabdžius vairuotoją ir papra šius
jo vairavimo dokumentų, sužinoma,
ar jis yra šio automobilio savi ninkas.
Taip dažnai sugaunami automobilių
vagys ir kitokie nusi kaltėliai.

Pabaigai

Kompiuterinė programa ,,Saugi
bendruomenė” atlieka jai numatytą
tikslą: jei JAV gyveni nelegaliai, ne -
nusikalsk. Jei pateksi į policijos ran -
kas, naujoji kompiuterių sistema pa-
dės nustatyti tavo imigracinį statusą,
o tai nelegaliems emigrantams JAV
gali pasibaigti liūdna de portacija.

Viktoras Jautokas – ryšių inžinie-
rius, žurnalo ,,Technikos žodis” re-
daktorius, ALIAS narys, buvęs jos pir-
mininkas, JAV LB narys.

Nauja imigracijos 
kompiute rinė sistema

VIKTORAS JAUTOKAS



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
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PLC COnDO parduodamas 2 mie-
gamųjų, 1 vonios butas. $109,000.

TOWnHOME 2 miegamųjų, 2 vonių
ranch townhome su full basement prieš
PLC (Amber Terrace). Skambinkite Linui
630-674-5414. Century 21 ProTeam.

Kryžiažodis Nr. 81

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

PARDUODA

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

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.

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

PASLAUGOS

PASLAUGOS

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

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

* Moteris ieško senų žmonių, vaikų, ligonių,
priežiūros darbo ne toliau kaip 15 mylių nuo Le-
mont, IL. Tel. 815-603-9052.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

* Dovanojame dvi pušaites ( 5 ir 6 pėdų). Turite
patys išsikasti. Tel. 847-395-4595.

* Moteris ieško ligonių ar senelių priežiūros
darbo bet kurioje valstijoje. Patirtis, rekomen-
dacijos, buitinė anglų kalba. Tel. 609-641-1797
arba 609-457-1025.

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

Vertikaliai:
1. Senolių „medinis batas”. 2. Surūkyto papiroso ar cigaretės galas. 3.

Priėjimo vieta, priėjimas. 5. Priekinė kelio sąnario kaulo plokštelė. 6. Tan-
kioji vieta, tankmė. 7. Įdirbs dirvą akėčiomis. 8. Priverstinis baudžiauninko
darbas dvare savo padargais. 9. Mažo vaiko nesukaulėjęs viršugalvis. 10. Dž.
K. Džeromo knyga „… valtimi, neskaitant šuns”. 11. Matavo svorį. 18. … – gera
byla. 19. Sportininkų grupė pagal pajėgumo klasę. 20. Veržlus puolimo smū-
gis, antpuolis. 21. Kas mėgsta muštis, peštukas. 22. Į žiogus panašūs šiltųjų
kraštų vabzdžiai. 23. Kojinės, dėvimos tik ant pėdos. 24. Daržinis valgomas
augalas. 25. Spinta, sustatoma iš kelių vienodų ar panašių dalių. 27. Storo
popieriaus lapelis su ženklais lošimui. 28. Mokslas apie moralę, dorovę. 33.
Sienų jungiamasis elementas. 34. Dž. Verdžio opera. 39. Nedidelis prekybos
pastatas. 40. Ant pečių dedama kartis su kabliais kibirams nešti. 42. M. Sluc-
kio romanas „… į dangų”. 43. Šiltųjų kraštų nedidelis vabzdžiaėdis driežas.
44. Taukuose virtas apvalus pyragaitis. 45. Plieninė sija traukinio ratams rie-
dėti. 46. Lietuvos upių „motina”. 47. Šiandien, dabar. 48. „Klajoklė” antoni-
mas. 49. Dvigeldis jūrų moliuskas.

Horizontaliai:
1. Nedidelė sofa su kiek pakeltu galvūgaliu. 4. Įvairiaspalvis pusbrangis

akmuo. 8. Leidžiama riba, ribojamas kiekis. 12. Neįvykdoma, nereali svajonė.
13. Pristatytas prieangis. 14. Lietuvių rašytoja klasikė, pradėjusi karjerą
būdama garbaus amžiaus. 15. Prie Baltijos egzistavusi valstybė. 16. Tvarkin-
gai sukrauta vienetinių daiktų krūva. 17. Nedidelė transporto stotis. 20.
Stambi ūsuota žuvis be žvynų. 23. … mėtyti (stengtis išsisukti, pasislėpti). 26.
… geležį, kol karšta. 28. S. Nėries poema „… žalčių karalienė”. 29. „Ne kraujo
giminė” (dažno anekdoto personažas). 30. Pagrindinė arterija. 31. Ką darai, …
gerai . 32. Lipšni, švelni. 33. Trūkumas, nepriteklius. 35. Ruošti lovą miegui.
36. „... ... traktoriukas, garsiai burzgia motoriukas”. 37. Didelė daugybė. 38.
Patarlė: „Alkanam ir juoda duona …”. 41. Spaudimas, slėgimas. 45. Miltingas
šiltųjų kraštų vaisius. 50. Gėlių sauja. 51. Avių jaunikliai (be lyties skirtumo).
52. Legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys … . 53. Jūrų grobuonys. 54.
Senovės italikų gentys, su sabinais įkūrusios Romą. 55. Svarbiausias valsty-
bės miestas. 56. Rašytojas J. Kuosa-Aleksandriškis. 57. Iškilmės, liaudies
šventė, pasilinksminimas.

Reikalinga moteris prižiūrėti
vyresnio amžiaus vyrą

Floridoje ir gyventi kartu. 

Tel. 954-876-1153

SIŪLO DARBą
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Vasara – tuščias laikas. Tik metų pabaigoje pradeda vėl plaukti  norin-
čių užsiprenumeruoti ,,Draugą” laiškai. Daugelis, pasižiūrėję į aukotojų pa-
vardes, negali suprasti, apie kokius sunkumus kalba ,,Draugas”. Galbūt rei-
kėtų kiekviename numeryje surašyti kiekvienos savaitės laikraščio leidybos
išlaidas –  didžiules elektros sąskaitas už vėsinimą vasarą ir patalpų apšildy-
mą žiemą, lėšas tarnautojų algoms ir jų sveikatos draudimui padengti, pašto,
telefono ir t. t.  kaštus. Tad turėtume ne tik aukas matyti, bet ir išlaidas bent
apytikriai nujausti.

,,Draugo” skaitytojai jau 16 metų remia laikraštį per Draugo fondą. Tad
kviečiame ir toliau remti Draugo fondą, kuris palaiko laikraščio gyvybę.
Liepos mėnesį administracijos kasoje buvo tik 200 dol. Teko skubiai parduoti
dalį DF akcijų, kad kasa pasipildytų 15,000 dolerių, nes tarnautojai laukė algų
ir bendradarbiai honorarų.

Turime džiaugtis, kad ,,Draugas” gyvuoja jau 102 metus. Tai – visuome-
ninis ir kultūrinis laikraštis, jame vietos randa įvairios lietuvių organizaci-
jos ir įvairių pakraipų tautiečiai. 

Kiekviena auka Draugo fondui – laikraščio gyvybės prailginimas. Iš
anksto dėkojame už paramą.

Draugo fondo taryba

KVIEČIAME jUNGTIS Į
DRAUGO FONDO RUDENS VAjŲ!

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

Immediate positions available: excel-
lent pay & benefits!!! Established Skokie
Moving company looking for assistant
managers. 

Call Jacob 847-980-0906.

Prašau pasiteiraukite apie mūsų brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

D r A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Pirmieji Draugo fondo rudens vajaus įnašai
Su 500 dolerių:
Daiva  Barzdukienė, Falls Church,

VA  aukojo savo mamos a. a.  Bronės
Kuodienės atminimui. Daivos ir Ar-
vydo Barzdukų įnašas, iš viso 800 dol.

Su 250 dolerių:
Zita A. Baltramonienė, iš viso

600 dol., Chicago, IL
Su 200 dolerių:

Aniceta Januškienė,  garbės na-
rė, iš viso 2,300 dol., Milton, MA
aukojo savo a. a. vyro Antano Januš-
kos aštuonerių metų netekties pami-
nėjimui.

Kristina Kazemek, garbės narė,
iš viso 1,525 dol., Chicago, IL

Jurgis Lukaitis, garbės narys,
iš viso 1,500 dol., Peoria, IL

Su 100 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai,

garbės nariai, iš viso 4,500 dol., Or-
land Park, IL

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 2,100 dol.,

Chicago, IL
Alfonsa Pažiūrienė, garbės na-

rė, iš viso 1,900 dol., Oak Park, CA
Viktoras Memėnas, iš viso 175

dol., Bloomfield Hts., MI
Su 50 ir 20 dolerių:
Dalia Dzikienė, iš viso 400 dol.,

West Hartford, CT
Julija Smilgienė, garbės narė,

iš viso 1,080 dol., Chicago, IL

Visiems aukotojams DF taryba
nuoširdžiai dėkoja.

TTAAII JJÛÛSSØØ TTAALLEENNTTAASS PPAADDEEDDAA JJUUDDËËTTII PPIIRRMMYYNN

DDEESSJJAARRDDIINNSS JJUUMMSS SSIIÛÛLLOO DDAARRBBÀÀ
Kadangi bendradarbiavimas formuoja mûsø iðskirtinumo
pagrindus, Desjardins daro viskà, kad kiekvieno talentas, darbas
bei sugebëjimai bûtø pripaþinti ir panaudoti bendram labui.

GGEENNEERRAALLIINNIISS DDIIRREEKKTTOORRIIUUSS –– 44 KKLL.. KKAATTEEGGOORRIIJJAA
Montrealio lietuviø kredito unija LITAS turi 1,340 nariø. LITO
pajamas sudaro $51.8 mln. dol., ið kuriø $26.7 mln. gaunami ið
asmeniniø bei komerciniø paskolø. Taupomosiose sàskaitose ir
nariø indëliuose yra $45.5 mln. dol. Jau 55 metus LITAS
aptarnauja daugiausia lietuviø kilmës narius. LITO personalà
sudaro 4 darbuotojai, neáskaitant generalinio direktoriaus.
Dauguma darbuotojø turi maþiau nei 20 metø darbo LITE patirtá. 
LITO darbuotojai nepriklauso jokioms profesinëms darbo 
sàjungoms.

Kandidatas privalo mokëti prancûzø kalbà bei turëti leidimà 
dirbti Kanadoje.
Dël iðsamesnës informacijos praðome aplankyti mûsø internetiná
tinklalapá: www.desjardins.com

Siøskite savo CV:
desjardins.com/carriere

Konkursas: 1104933
Galioja iki : 2011.09.26

Mes laikomës visø darbo teisiniø reikalavimø. Bus susisiekta tik su atrinktaisiais kandidatais.

Jūsų investicija
yra apsaugota
Nekilnojamu

Turtu. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Investuojate ne daugiau
kaip 65–70 proc. visos

turto vertės. 

Ilgametė patirtis ir 
daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

Parduodamas 2 mieg.,
2 vonių su garažu „Condo”

Oak Lawn, IL. Kaina $84,900. 
Tel. 708-945-9909, Asta, 

Century 21 Accent.

PARDUODA
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

Atkelta iš 7 psl. 
Dalis svetur gyvenančių grįš į

Lietuvą, atsiveš savo santaupas, pen-
sijas, kita dalis tikrai negrįš, bet
važinės lankyti artimųjų. Treti nei
pilietybės sieks, nei grįš, nes tas gaiš-
tamas laikas, paniekinimas atstumia
jaunus žmones ir jie tolsta nuo Lietu-
vos kaip laivai nuo kranto. Nepatei-
sinamas nusikaltimas tautai, jos
piliečiams – gyventojų skaičiaus ma-
žėjimas. Taip, tiesa, net 65,000 žmo-
nių iš trečiųjų šalių jau įvažiavo į
Lietuvą, ten apsigyveno. Jie – kitokio
plauko naujieji kolonistai, kuriems
LR pilietybė  bus netrukus padėta
,,ant lėkštutės”. ,,Lietuvio korta” tik
parodys, jog esi menkesnis ar žemes-
nis už tą, kuris, nors ir neturintis
lietuviškų šaknų, bet po kelerių metų
įgys pilietybę taip lengvai, kaip tau
bando ją atimti. Jis ir balsuos taip,
kaip reikės tiems, kurie tą galimybę
jam suteikė. Galbūt lenkams, kurių
Čikagoje yra 2 milijonai, ,,Lenko
korta” ir yra išeitis, bet ne lietu-
viams, ne Lietuvai. Tiesa, jau yra ir
Lietuvos lenkų, įgijusių ,,Lenko kor-
tą”. Beje, ar šiandien kas žino, kad
lenkų kolonistai, užgrobus Vilniaus
kraštą 1920 m., turėjo Lenkijos pilie-
tybę? Ir didesnė dalis ją išlaikė iki
1940 m. birželio 15 d. Todėl jų preten-
zijos į Lietuvos žemę irgi turi būti
patikrintos – ar jie paveldėjo tą teisę,
ar priklauso kolonistų kartai.

Taip, išeivijos dalyvavimas pas-
kutiniuose rinkimuose buvo labai
menkas –  bet čia kalti LR generali-
nis konsulatas, ambasada. Jie ramiai
sau čiurleno – norite balsuokite,
norite – ne. Atrodo, kad skęstančiųjų
gelbėjimas – jų pačių reikalas. Tada
dar veikė radijas, tad buvo galima
agituoti, pranešti ir pan., o dabar ir
to nebeliko.

– Bet ar nebus taip, kad iš-
kovosite teisę turėti dvi ir daugiau
pilietybes, o jas gavusieji Lietuvos
piliečiai nenorės dalyvauti valsty-
bės valdyme?

– Ar galvojate, jog visi ims tą pi-
lietybę? Ims tie, kuriems tai rūpės.
Labai daug neims, nesivargins. Su
kiekviena diena abejingų daugėja. O
tie, kurie kovoja, tie turi norą sug-
rįžti į Tėvynę. Iš mūsų Komiteto gal
tik vienas kitas žmogus negrįš. 

– Ne paslaptis, jog ne vienas
Seimo narys, antrą kartą balsuo-
damas dėl Pilietybės įstatymo,
savo nuomonę pakeitė dvigubos
pilietybės nenaudai. Jūsų nuomo-
ne, kodėl taip nutiko?

– Pirmiausia į galvą ateina min-
tis, jos Seimo nariai yra susiję su ver-
slu, kuriam reikalinga pigi darbo jė-
ga, kurią į Lietuvą iš kitur nori at-
vežti ar jau atvežė verslininkai. Kau-
ne niekada neteko girdėti tiek rusų
kalbos, kiek jos girdėti dabar. Kitas
dalykas yra partijos, ypač Darbo par-
tija, kurios balsuoja ir agituoja prieš.
Nėra tvirtos nuomonės, pastovumo.
Pvz., konservatorius Paulius Saudar-

gas, LR Seimo ir PLB komisijos pir-
mininkas, visą laiką pasisakęs ,,už”,
antrą kartą balsuodamas susilaikė.
Toks Seimo narių blaškymasis rodo,
jog jie yra abejingi valstybės reika-
lams, kad jiems rūpi tik jų pačių rei-
kalai. Prezidentės veto irgi rodo, jog
ji yra su kažkuo susijusi. Žaidžiamas
dvigubas žaidimas.

– Kaip manote, kuri partija ar
Seimo frakcija, o gal Seimo narys,
sutiktų pristatyti Komiteto siū-
lymą keisti Pilietybės įstatymą ir
įregistruoti jį kaip galimą įstaty-
mo projektą?

– Nutarėme nesirinkti vienos
partijos – bendraujame su visais Lie-
tuvos žmonėmis. Manau, kad susi-
tikime su LR Seimo pirmininke ga-
lėsime aptarti šiuos reikalus. Naudo-
damasi proga noriu kai ką pasakyti
tiems, kurie pasisako prieš dvigubą
pilietybę. Išeivija LR pilietybę gavo
padėtą ,,ant lėkštutės”, be jokių pas-
tangų – tik imk. Dalis išeivijos jauni-
mo nemoka nė žodžio lietuviškai, na,
gal ,,labas” ar ,,sudie”, bet jie pasi-
naudojo LR pilietybės teikiama ga-
limybe – keliauja po Europą. Dalis
mokosi Europos Sąjungos universite-
tuose, ko gero, nemokamai. Tie, ku-
riems suteikta galimybė, nesinaudo-
ja ja masiškai, nes ,,myli Lietuvą iš
tolo”. Jų šaknys jau seniai nudžiūvu-
sios ar gerokai apdžiūvusios – jie ir
mirs čia, nes čia gyvena jų tėvai,
draugai, o prisiminimai su Lietuva
sieja nedaugelį. Yra išeivijoje žmo-
nių, kurie, neįsigilinę į JAV nuostatą
dėl dvigubos pilietybės, pradeda mo-
ralizuoti tiems, kurie siekia jos įtei-
sinimo. JAV nekreipia dėmesio, kiek
žmogus turi pilietybių – ji suteikia
savo pilietybę, jei esi jos vertas. Ki-
toje šalyje atsitikus kokiam nors įvy-
kiui žmogus pats sprendžia, kurios
šalies pilietybė jį apgins geriau. Taip
parašyta JAV įstatyme. Keistokai
skamba moralizavimas trumpą at-
mintį turinčių žmonių, kurie patys
visokiais būdais ir keliais stengėsi
patekti į JAV, čia gauti politinį prieg-
lobstį. Ach, kaip jie išdidžiai mosuoja
JAV pasu, pamiršę, jog tą prieglobstį,
nors ir sunkiai, bet ,,susikombina-
vo”.

Apie JAV Lietuvių 
visuomeninį komitetą

JAV Lietuvių visuomeninis ko-
mitetas susikūrė 2006 m. pavasarį su
tikslu iškilmingai perkelti prel. My-
kolo Krupavičiaus palaikus į Lietu-
vą. 2007 m. pabaigoje Komitetas at-
naujino veiklą ir sudėtį, prie pavadi-
nimo prijungdamas ,,už dvigubą pi-
lietybę” ir taip pareikšdamas apie to-
lesnę savo veiklos kryptį. 2008 m. ko-
vo mėn. Komitetas surengė didžiau-
sią akciją – parašų rinkimą ,,Peticijai
už dvigubą pilietybę”. Surinkti para-
šai buvo įteikti tų pačių metų gegu-
žės mėn. LR Seimui ir Prezidentūrai.
2009 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL,
JAV lietuvių fronto bičiuliai (Los
Angeles, CA) su Komitetu surengė
Politinių studijų savaitgalį, kurio
metu buvo įteikta Laisvės premija
(įsteigėjas, mecenatorius prof. dr. R.
Marcinkevičius) disidentei Nijolei
Sadūnaitei. 2011 m. birželio 18 d. tele-
konferencijos metu Komitetas už dvi-
gubą pilietybę pirmininku išsirin-
ko prof. dr. Rimtautą Marcinkevi-
čių, MD, JAV LB Los Angeles pirmi-
ninką.

L. Tautkuvienė: ,,Mes visi telpame 
į 1940 m. birželio 15 d. rėmus“ A † A

MYLES T. HICKEY JR.
(1957–2011)

Po netikėtos ir staigios ligos, atsisveikinęs su šeimyna  Bos -
tone, tik nespėjęs nusileisti Hong Kong, Kinijoj tarnybos rei ka-
lais, sukrito aerouoste ir po kelių dienų, svetimos šalies ligoni-
nėje, liepos 8 d. iškeliavo į amžinybę.

Myles Hickey palieka žmoną Daivą Kleinaitę Hickey, du sū-
nus, Darių ir Andrių, Daivos brolį Arūną Kleiną ir sesę Ramunę
Klei naitę Affsa (Californijoj) su šeimomis ir tėvelius, gyvenan-
čius Cape Cod.

Visa Kleinų šeima, aktyviai dalyvaujanti Bostono visuome-
nėje, ypač su skautais, lieka giliame nuliūdime netekus tėvelio,
vy ro, šeimos ir visuomenės mylimo nario.

Daivos dideli siuvėjos gabumai reiškėsi visose lituanistinės
mokyklos ir skautų vaidinimuose, taip pat puošė Sambūrio tau-
tinių šokių šokėjus ar kur tik reikėjo kūrybiškos rankos.

Myles lengvai pritapo prie lietuvių visuomenės, buvo šiltai
priimtas ir visų mylimas. Jis dirbo prekybinių laivų vyriausiu
inžinieriumi, dažnai palikdamas šeimą ilgam laikotarpiui, ke-
liaudamas po visą pasaulį. Gimęs ir užaugęs Cape Cod, prie At-
lanto vandenyno, apart šeimos, jūra buvo jo antra meilė.

Velionio palaikai buvo sudeginti Kinijoje ir po ilgo laukimo,
parvežti namo. Atsisveikinimo apeigos vyks Massachusetts Ma-
ri time Academy 101 Academy Drive, Buzzards Bay MA 02532,
šeštadienį, rugsėjo 24 d. 11 val. ryto.

Pagerbti velionį ir jo šeimą galima aukoti vaikų mokslui
padengti – „Hickey Children’s Fund” per Taupa Lithuanian Fe-
de ral Credit Union (368 West Broadway) PO Box 95 South Bos-
ton, MA 02127. Phone (617) 269-1450

Nuliūdę artimieji

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

Mielai kolegei

A † A
dantų gyd.

STANISLAVAI DIDŽIULIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos gimines, artimuo-
sius bei jų šeimas.

Prisimename brangią kolegę su malda, ilgesiu ir
gilia meile.

Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje
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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

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

Algis Regis, gyvenantis Frazier Park, CA, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

� Pasaulio lietuvių centre (14911 W.
127th St., Lemont IL 60439) rugsėjo
18 d. lankysis LR Seimo pirmininkė Ire -
na Degutienė ir jos vadovaujama dele-
gacija. 10:30 val. r. Seimo pir mi ninkė
da lyvavaus bendruo me nės šv. Mi šiose;
nuo 11:45 val. p. p. apžiūrės Tar  nysčių
mugę; 1 val. p. p.  PLC didžiojoje salė-
je prasidės Seimo pirmininkės susitiki-
mas su visuo mene.

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių Tautinėse kapinėse
(8201 S. Kean Ave., Justice, IL 69458)
vyks iškilmingas ka pi nių 100-mečio
minėjimas. Po minėjimo 1 val. p. p. Wi -
l lowbrook Ballroom (8900 S. Ar cher
Ave., Willow Springs, IL 60480)  vyks
jubiliejiniai pietūs ir dokumentinio filmo
apie Lietuvių Tautines kapines prem jera.
Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-458-
0638.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
maloniai kviečia visus į kasmetinį po -
kylį, kuris vyks sekmadienį, spa lio 2 d.
,,Ma ma Luigi” restorane (7500 S. Har -
lem Ave., Bridgeview, IL). Įėjimas nuo
12 val. p. p. Iškilmingi pietūs – 1:30
val. p. p. Vyks loterija. Vietas užsisakyti
prašoma tel. 773-776-1324 (kviesti
seselę Gene vie ve).

� Spalio 2 d., sekmadienį, PLC didžio -
joje salėje vyks Lietuvos Dukterų drau -
gijos metiniai iškilmingi ,,Rudens pietūs”.
Pradžia 12:30 val. p. p. 

� Spalio 5 d. nuo 12 val. r.  JAV LB Le -
monto socialinių reikalų skyriuje bus
skie pijama nuo gripo (flu). Turintiems
Medicare Part B korteles skiepai ne -
mokami, neturintiesiems – 31,99 dol.
Skiepys lietuviškai kalbanti ,,Wal greens”
farmacininkė Virginija Remeika. Pa gei -
dautina, kad asmenys, norintys pasis -
kie pyti, iš anksto užpildytų skiepų korte-
les. Jų teirautis Socialinių reikalų skyriu -
je rugsėjo 21 ir 28 dienomis nuo 10 val.

r. iki 4 val. p. p. Daugiau informacijos
tel. 630-243-8611 arba atvykus trečia-
dienį į skyrių (PLC rūsyje, greta lifto).
Pagei daujantieji išsamesnės konsultaci-
jos gali parašyti V. Remeikai el. paštu
bangos12 @comcast.net.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje vyks kaimo kape-
los ,,Sodžius” koncertas. Bilietus galima
įsigyti ,,Smilgoje”, ,,Lietuvėlėje”, ,,Two Ri -
vers” ir pas Aušrą Jasaitę-Paulauskienę
(,,Am ber Dance”). Į koncertą kviečia Lie -
tuvos vaikų globos būrelis ,,Sau lutė”.

� JAV LB Kultūros taryba organi zuoja
M. K. Čiurlionio (1875–1911) šim  to
me tų su kakties nuo jo mirties pami-
nėjimą rug  sėjo 24 d., šeštadienį, Lie -
tuvos Res publikos am ba sadoje Wa -
shington, DC (2622 16th St., N.W.).
Pra džia 6:30 val. v. Prane šėjas prof.
Sta sys 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). 

� Šv. Andriejaus parapijos rudens
,,Blu sų turgus” vyks šeš tadienį, spalio 1
d. Aukojamus daiktus, sudėtus į dėžes,
pra šoma atvežti į Šv. Andriejaus parapi-
jos salės (19-ta ir Wallace St. sankryža,
Philadelphia, PA 19130) drabužinę iki
rugsėjo 25 d. Turinčius klausimų ar no -
rinčius pasisiūlyti į talką prašoma skam-
binti Gemai tel. 610- 566-2293.

� Sekmadienį, lapkričio 13 d. 10:30
val. r. Boston Šv. Petro parapijoje bus
atnašaujamos  šv. Mišios mirusiųjų at -
minimui. Mišių metu skambės kompozi-
toriaus Aleksandro Stankevičiaus (Mon -
treal, Canada) ,,The Requiem”, ku rį at -
liks jungtinis Montreal, Ottawa ir Boston
lietuvių choras. Solistai – jauni atlikė-
jai Kristina Kliorytė, Monika Liu bi naitė,
ir Kęstutis Daugirdas.  

IŠ ARTI IR TOLI...

Rugsėjo 10 d. Jaunimo centre, Čikagoje vyko ne tik naujų mokslo metų lituanis tinėje
mokykloje atidarymas. Į savo būrį kvietė ir skautai. Skautų registraciją vedė (iš kairės):
Albertas Kerelis, kun. Vilius Dundzila, Darius Aleksiūnas ir Linas Aleksiūnas.

Laimos  Apanavičienės nuotr.

Čikagos lietuvių Moterų klubo (ČLMk) narės, švęsdamos „Gintaro
baliaus” 50-ties metų sukaktį, šįmet vėl skiria vienkartines 1,000 dol. sti-
pendijas lietuvių kilmės studentams, gyvenantiems Illinois valstijoje. Dėl
pareiškimų stipendijų reikalu prašoma skubiai skambinti ČLMK pirminin-
kei Genovaitei Maluskienei tel. 708-974-4924. Paskirtos stipendijos bus
įteiktos jas gaunantiems studentams ČLMK  „Gintaro baliaus” sukaktuvi-
nėje šventėje šeštadienį, spalio 22 d., „Camelot Banquets” salėje, Hic kory
Hills. Stipendininkai bus Klubo svečiai.

Marijos Remienės 
antrosios knygos 

,,JAV lietuvių kultūros 
keliuose”

sutiktuvės įvyks 
lapkričio 13 d., 

sekmadienį, 1 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, 

PLC, Lemont. 

Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Da-
nutė Bindo kienė ir ,,Draugo” bendra-
darbis dr. Ro mualdas Kriaučiūnas.
Popietę globoja skautininkių ir vyr.
skaučių būrelis ,,Sietuva” (vadovė dr.
Vilija Kerelytė).


