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Jei niekada jokios paikystės neiškrėtei iš meilės – tu nemylėjai – William Shakespeare

Naujas Brighton Parko
klebonas – 4 psl.

JAV LB Tarybos
pirmoji sesija – 8 psl.
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Izraelyje besilankanti Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pabrėžia, kad su žydų valstybe ir tauta
Lietuvai laikas pradėti kurti naujus santykius, ku-

rie prisidėtų prie abiejų šalių klestėjimo. Su Izraelio
prezidentu Reuven Rivlin susitikusi Lietuvos vado-
vė kalbėjo apie padidėjusią įtampą su Palestina,
karą Sirijoje, padėtį Rytų Ukrainoje, terorizmo grės-

mę, pabėgėlių krizę Europoje. Aptartas ir Artimųjų
Rytų taikos procesas. Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva,
kaip ir visa tarptautinė bendruomenė, smerkia
smurto protrūkį regione ir ragina abi konflikto pu-
ses daryti viską, kas įmanoma, kad ir vėl būtų už-
megztas konstruktyvus dialogas tarp Izraelio ir Pa-
lestinos ir būtų grįžta prie taikos derybų. –3psl.

Prezidentė D. Grybauskaitė apsilankė Yad Vashem muziejuje ir Tautų giraitėje pasodino alyvmedį. 
R. Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotraukos

,,Laikas kurti naujus santykius su Izraeliu”

,,JAV siekia išvengti visiško Sirijos sugriovimo”

JAV valstybės sekretorius John
Kerry, kuris lankosi Madride,
pabrėžia, kad Jungtinės Vals-

tijos siekia išvengti visiško Sirijos
sugriovimo ir artimiausiu metu
planuoja susitikti su Rusijos, Sau-
do Arabijos ir Turkijos vadovais.

Per derybas Madride J. Kerry
pabrėžė – Washingtonas suvokia at-
sakomybę, kad Sirija nebūtų visai
sugriauta, kitaip pabėgėlių srautas
nenutruks. Pasak J. Kerry, Rusijos
bandymai palaikyti Bashar al-As-
sad kelia nerimo, kad į „Islamo
valstybės” gretas ateis dar dau-
giau kovotojų.

Jeigu Maskva norėtų politinio
sprendimo, turi ieškoti kito kelio.
„Visi, taip pat ir rusai, iraniečiai,
sako nenorį konfliktą spręsti kari-
ne jėga, todėl reikia ieškoti politinio
sprendimo. Ši prieš mūsų akis
vykstanti žmonių katastrofa kelia
pavojų regiono šalims, ne tik Va-
karų, bet ir Rytų Europai, todėl rea-
guoti būtina”, – tikina JAV valsty-
bės sekretorius.

Pasak J. Kerry, JAV labai sten-
giasi sužlugdyti grupuotės „Isla-
mo valstybė” finansus, bet kova
su ja pareikalaus ne vienerių metų

ir daugelio Europos valstybių pa-
stangų.

Per pastarąsias tris dienas iš su-
kilėlių užimtų teritorijų, esančių į
pietus nuo Alepo miesto, kur vyksta ša-

lies vyriausybinių pajėgų puolimas,
pabėgo mažiausiai 70 tūkst. sirų, skel-
bia BBC.  

Sekmadienį Turkijos premjeras
Ahmet Davutoglu įspėjo, kad mūšiai
į pietūs nuo Alepo ir „Islamo valsty-
bės” kovotojų išpuoliai tose teritori-
jose galėtų sukelti dar vieną pabėgėlių
bangą.

Daugiau nei 11 mln. sirų buvo
priversti palikti savo namus nuo su-
kilimo prieš Sirijos prezidentą Bashar
al-Assad pradžios 2011 metų kovą.
Daugiau nei 4,18 mln. gyventojų pa-
bėgo į kaimynines šalis, iš jų – 2,07
mln. išvyko į Turkiją.

Prieš tai viešėjęs Paryžiuje JAV
valstybės sekretorius John Kerry sakė
šią savaitę Vokietijoje planuojąs su-
sitikti su Izraelio premjeru Benjamin
Netanyahu, o vėliau lankysis Arti-
muosiuose Rytuose, kur susitiks su pa-
lestiniečių vadovu Mahmoud Abbas ir
Jordanijos karaliumi Abdullah.

JAV valstybės sekretorius bandys
sumažinti įtampą, kilusią dėl mirtino
smurto proveržio. Per pastarąjį mėnesį
palestiniečiai mirtinai subadė 8 žydus,
o žydai nušovė 40 palestiniečių. 

LRT.lt

John Kerry EPA-ELTA nuotr.



* * *
O kuo šių eilučių autoriui neįtiko politikos ap-

žvalgininkas Kęstutis Gir   nius, tinklalapyje delfi.lt
parašęs žo džius „Rusijai žengus į Siriją išnyko pa-
vojus Lietuvai”? Nuostabą kelia šio Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, is-
toriko, žurnalisto visažinystė. Visas pasaulis skun-
džiasi negalįs nuspėti Vladimiro Putino žingsnių,
galingiausių pasau lio valstybių žvalgybos skun-
džiasi ne  žinančios, ką sumanė Kremliaus diktato-
rius veikti rytoj ir poryt, o  K. Girnius trenkia tar-
si kumš čiu per stalą – „pavojus Lietuvai išny ko”. Ne
tik sako, jog „pavojus išny ko”, jis net pabrėžia, kad
„pavojaus nė nebuvo”. 

Keistas optimizmas. Taip, žengusi karinius
žingsnius Sirijoje ši Ry tų kaimynė turi mažiau rea-
lių gali my bių pradėti karines operacijas tre čiajame
fronte. Tačiau įtakingi Vaka rų politikos apžvalgi-
ninkai pastebi, jog Rusijai nereikia akivaizdžių per-
galių. V. Putinui užtenka sukelti įtam pą, suirutę.
Jam reikia vadina mųjų įšaldytų konfliktų. Tad ko-
dėl at metama versija, jog Rusija planuoja bent sim-
boliškai pašaudyti Baltijos valstybių pusėn?

Juolab kad ir pats K. Girnius ap si draudžia – Ru-
sija elgtųsi neracionaliai, jei siektų konfrontacijos,

ku rios negalėtų laimėti, išskyrus lošiant
branduoline korta. Vadinasi, tikimybė, jog
Vakarai bus terorizuojami branduoliniu
karu, – egzistuoja? 

Tad ko siekiama? Kad nusi ra min  tume,
atsipalaiduotume, ramiai miegotume? Kad
nebeskirtume 2 proc. nuo BVP karinėms
reikmėms? Kad neberengtume Lietuvoje
tarptautinių pratybų drauge su britais ir
amerikiečiais? Kad nebereikalautu me dis-

lokuoti nuolatinių JAV karinių bazių Lietuvoje?
Beje, buvęs pasaulio šachmatų čempionas Ga-

ris Kasparovas tvirtina (estiškame tinklalapyje
err.ee) visai ne taip, kaip K. Girnius. Aktyviai po-
litika pastaruoju metu užsiimantis šachmatininkas
mano, jog V. Putinui, bet kokia kaina siekiančiam
išsilaikyti Kremliuje, verkiant reikia destabili-
 zuoti pasaulį ten, kur dar – sąlyginai ramu. V. Pu-
tinui taip pat svarbu kuo daugiau pakenkti Ame-
rikai. O šiems tikslams pasiekti labai tinka suiru-
tė Sirijoje. 

Bet konflikto Sirijoje jau irgi nebe užtenka. G.
Kasparovas mano, jog Ru sijos ginkluotosios pajėgos
netrukus atnaujins puolimą rytų Ukrainoje ir žengs
bent keletą prie šiškų žingsnių prieš Latviją. Tikrai
ne tam, kad oku puotų Latviją. Tik tam, kad JAV ir
NATO turėtų dar vie ną papildomą galvos skausmą.

Tiesa, šachmatų čempionas ne ma no, jog Rusi-
ja šaudytų Lietuvos pusėn. Jis aiškiai parašė „Lat-
vija ir galbūt Estija”. Bet juk užpulti Latviją ir Es-
tiją – tai tikrai tas pats, kas už pul ti Lietuvą. 

O gal  K. Girnius mano, jog G. Kas parovo per-
spėjimai verti tik ig noravimo? Man regis, viskas –
at virkš čiai. Tai K. Girniaus raminimų derė tų ne-
pastebėti.

Šiandien labiausiai akis bado dvi
temos – Gražinos Drėmaitės vado-
vaujamos Kultūros paveldo komi-

sijos siūlymas burti mokslininkų grupę
sovietinio paveldo išsaugojimui (apie tai
skelbia BNS) bei politikos apžvalgininko
Kęstučio Girniaus įžvalgos, esą „Rusijai
žengus į Siriją išnyko pavojus Lietuvai”
(delfi.lt).

Pirmiausiai – apie Graži nos Drė-
 maitės iniciatyvas. Žalinga ini ciatyva. Mes nepajė-
giame išsaugo ti visų lietuviškųjų vertybių, nes
esa me ne turtingi, silpni, ne visuomet el gia mės pro-
tingai, patriotiškai, valstybiškai, kartais koją pakiša
ir bjauriai susiklosčiusios aplinkybės, o čia garbūs
specialistai iš Kultūros paveldo ko misijos bando
įpiršti nuomonę, girdi, privalu saugoti dar ir oku-
pantų at neš tą – primestą pavaldą. 

Norėtųsi sužinoti, kokiems vel niams? Taip, is-
torinį, kultūrinį paliki mą galima skirstyti į patogųjį
ir ne patogųjį (terminai iš mokslinės konfe rencijos).
Bet juk egzistuoja ir ne rei kalingasis paveldas. Žaliąjį
tiltą bjaurojusios sovietinės skultptūros – iš nerei-
kalingųjų sferos. Jos pri skir ti nos tiesiog nereika-
lingiems daiktams, kuriuos privalu išmesti į šiukš-
 lių kibirą. Tiesiog išmesti. Be paaiš ki nimų. Juk nie-
kam nepuolame aiš kintis, kodėl išmetame purviną
sku durą... 

Vienintelis saugotinas, globotinas ir gerbtinas
objektas – sovietinių karių kapai. Tegul ilsisi lie-
tuviškoje žemėje, jei taip susiklostė jų likimas. Bet
net ir kapinėse, kur palaidoti An trojo pasaulinio
karo sovietų kariai, galima išsiversti be pompastiškų
pa minklų su patrankomis bei milžiniš kų žvaigždžių. 

O visa kita – į šiukšlių kontei ne rius. Kuo grei-
čiau – tuo geriau. Jei bus vadovaujamasi bent kiek
ki to kiais principais, įmanomi neti kė čiau si absurdai.
Jei jau Žaliojo tilto skulptūros saugotinos, tai gal ir
so vie tinį karinį dalinį, Šiaurės miesteliu pramintą,
derėjo išsaugoti su ap šnerkš tomis kareivinėmis, ga-
ražais ir sargybinių bokšteliais? Gal Gražina Drė-
maitė puls reikalauti, jog Vil niaus miesto valdžia
įamžintų Šiau rės miestelio atminimą paminkline
lenta prie modernių Šiaurės miestelio teritorijoje įsi-
kūrusių parduotuvių, kavinių? 

Tarp karinio Šiaurės miestelio kareivinių ir Ža-
liojo tilto skulptūrų – jokio skirtumo. Abu labu to-
kie. O gal kas nors dar pasiūlys prie Vinco Ku dirkos
paminklo Vilniaus centre pri kabinti paminklinę len-
tą, esą šioje vietoje pirmiausiai stūksojo paminklas
sovietų generolui Černiachovs kiui?

Sovietinio paveldo gerbėjams tinklalapyje del-
fi.lt taikliai atkirto Lie tu vos kariuomenės strategi-
nės ko mu nikacijos departamento informacinių
operacijų karininkas Aurimas Navys. Jis priminė
pirmykštį in stink tą žymėti savąją teritoriją. Šis ins-
tinktas mums visiems supratamas. Ne veltui Ame-
rikos kosmonautai išlipę Mėnulyje iškėlė JAV vėlia -
vą. Ne šiaip sau kitais metais Lie tuvoje koncertuo-
ti būtent vasario 23-iąją sumanė rusų estrados
žvaigždė Dima Bilanas (tądien rusai švenčia savo ka-
riuomenės įkūrimo dieną). 

Tad naivu apsimesti, jog nesu pran ti, kodėl
Kremliui tokios svarbios sovietinės skulptūros ant
Žaliojo tilto. Dėl to paties pirmykščio in stink to žy-
mėti savąją teritoriją. Tik sunku suprasti, kam
mums, lie tu viams, jos tokios godotinos?

Lietuvos karininkas A. Navys pras mingai pa-
stebėjo: nebūtina pa keisti visų Lietuvoje dar esan-
čių ka nalizacijos dangčių su užrašu CCCP, tačiau bū-
tina kantriai stebėti, kaip šiandieninė Rusija puo-
selėja simbolių karą. 

Simbolių karo Lietuva negali pra laimėti. Mat
pralaimėtas simbolių karas Rusijai gali sudaryti ne-
teisingą nuomonę, esą jau subrendo palankios ap-
linkybės sugrįžti į Baltijos valstybes.
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Dėl gyventojų registro tarnybos likvidavimo
ir sertifikavimo veiklos perdavimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnyba yra likvi-
duojama, nutraukiant jos veiklą nuo 2016  m. sausio 1 dienos. Gyventojų registro tar-
nybos vykdytą sertifikavimo veiklą perima Asmens dokumentų išrašymo centras prie
Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. į asmens tapatybės korteles bus
įrašomi ne Gyventojų registro tarnybos, o Asmens dokumentų išrašymo centro serti-
fikatai.

Asmenys, kuriems į asmens tapatybės korteles įrašytų Gyventojų registro tarny-
bos sudarytų elektroninių sertifikatų galiojimas baigiasi 2015 m. gruodžio arba 2016
m. sausio mėnesį ir kurie sutinka su jų, kaip sertifikatų savininkų įsipareigojimų
Gyventojų registro tarnybai perėjimu Asmens dokumentų išrašymo centrui, yra ragi-
nami kreiptis dėl sertifikatų atnaujinimo į Gyventojų registro tarnybą arba Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą, Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių
vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyrius iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vykdant sertifikavimo veiklos perdavimą,
Gyventojų registro tarnybos sertifikatų atnaujinimas ir Gyventojų registro tarnybos
sudarytų sertifikatų galiojimo statuso informacijos teikimas bus nutrauktas 2015 m.
gruodžio 30 dieną. Tikimės, kad Gyventojų registro tarnybos sudarytų sertifikatų
galiojimo statuso informacijos teikimas bus atnaujintas 2016 m. sausio pirmosiomis
dienomis. Informaciją šiuo klausimu teiks Asmens dokumentų išrašymo centras prie
Vidaus reikalų ministerijos www.dokumentai.lt

LR generalinio konsulato Čikagoje info



kaltėliai, į tai A. Nevzorovas atsako: 
„Televizijoje dirba kareiviai ir samdiniai, kurie

labai blogai suprato, į ką jie lenda. Kai visa ta vel-
niava prasidėjo, visus senus informacinių karų vil-
kus kvietė, su visais kalbėjosi. Siūlė gana įdomias
sąlygas. Aš iš karto nusprendžiau, kad į šią istori-
ją nesivelsiu, supratęs, kad gresia už tai atsakomy-
bė, – anksčiau ar vėliau. Ir atsakomybė greičiausiai
ne administracinė. O tie, kurie buvo kvailesni ar jau-
nesni, sutiko. Ir kokias pretenzijas jūs jiems pa-
reikšite? Jie juk jums sakys, kad veikė iš meilės savo
Tėvynei. Tai visiškai beprasmiška formuluotė, bet
jiems įpurškė į veną to ideologinio narkotiko, kuris
leidžia išsidirbinėti taip, kaip jie dabar išsidirbinėja.
Ir aš netikiu, kad galima buvo ‘nuzombinti’ tuos 86
nuošimčius. Žmonės tiki tik tuo, kuo beprotiškai nori
tikėti, – sako A. Nevzorovas. – Rusai norėjo tikėti, kad
Ukrainoje fašistai. Ar rusai nori karo? Nori. Jiems
reikia priešo, jiems reikia ko nors nekęsti. Todėl, kad
neapykanta – vienintelis dalykas, leidžiantis susi-
vienyti ir patirti bendranacionalinį orgazmą, nes Ru-
sijoje nėra mokslo, nėra savos kultūros ir kitų es-
minių dalykų. O neapykanta gerai suriša ir akade-
miką, ir milicininką, ir šlavėją, ir genetiką”.

Šiame interviu kalbama apie daug ką, bet la-
biausiai krenta į akis prityrusio rusų žurnalisto įsi-
tikinimas, kad tai, kas vyksta šiandien Rusijoje, yra
laikinas protų aptemimas ir kad kada nors rusų są-
monė prašviesės. Štai ką jis sako atsakydamas į klau-
simą, ar nusivylę ir pavargę nuo melo putiniškos pro-
pagandos darytojai televizininkai nepradės bėgti į

Vakarus ir vesti prieš Rusijos propa-
gandą nukreiptų radijo ir televizijos,
kurios ten dabar steigiamos, laidų: 

„Mūsiškiams bėgti bus sunku: teks
tempti su savimi didžiules žiurkiškas
uodegas, ataugintas per pastaruosius
2-3 metus patriotiniuose kanaluose.
Ir jie Vakaruose nebus priimami rim-
tai. Jiems reikia duoti laiko paatgai-
lauti, paaiškinti, kad jų vaikus grasi-
no išmesti į tundrą arba juos pačius

kankino rūsiuose, todėl jie ir pasakojo apie (Ukrai-
noje – Red.) prikaltus prie kryžiaus berniukus.
Duokite vaikinams laiko, jie taip pat atsigaus ir taps
normalūs”...

Visa tai yra ir įdomu, ir teisinga, ir labai reika-
linga – girdėti apie visa tai kalbant rusą propagan-
dininką, bet vis tiek norisi suprasti, kodėl Alek-
sandras Nevzorovas iš juodašimčio atgimė apašta-
lu? Greičiausiai dabartinis Rusijos politinis elitas,
arba valdančioji grupuotė, neįtraukė jo į „savųjų”
sąrašus, ir jis persimetė į oponuojančiųjų pusę
(nors prie opozicijos neprisidėjo). O kodėl jis neta-
po „naši”? Gal buvo per daug savarankiškas, gal val-
džios grupuotė neįvertino jo nuopelnų arba įverti-
no per mažai, ir jis įsižeidė? O gal pajuto, kad Rusi-
jos laivas skęsta, ir jo atsivertimas kilo iš realybės
pajutimo? Nors gal ir nėra labai svarbios atsiverti-
mo priežastys, juk tarp Kristaus pasekėjų apaštalų
taip pat buvo žmonių su didelėmis nuodėmėmis, ir
jiems buvo atleista, nes jie suprato savo klaidas. A.
Nevzorovas, kalbėdamas su žurnalistais, nenori at-
gailauti, jis sako, kad tai ne jo charakteriui, ir ne-
sileidžia į detales apie sovietinių saugumo pajėgų ne-
teisėtus veiksmus Lietuvoje. Jis sako: nesiknaisio-
kime po praeitį. Nes tai jam nemalonu. Tiek to, tegu
tai lieka jo sąžinei. Svarbu, kad tokių nevzorovų ran-
dasi. Gal tai žiurkės (tiesa, ne pirmosios) iš skęs-
tančio laivo? A. Nevzorovas buvo autoritetas dide-
lei daliai rusų, kažkada jis buvo televizijos žvaigž-
dė, todėl galima tikėtis, kad jo prablaivėjęs protas pa-
dės blaivėti ir kitiems. 

Nuo pavasario stebiu (manau, ne
aš viena) rusų žurnalistą, pub-
licistą ir televizijos režisierių

Aleksandrą Nevzorovą, kuris Sovietų
Sąjungoje išgarsėjo televizijos žinių
laida „600 sekundžių”, o Lietuvai pa-
skelbus Nepriklausomybę rengė šlykš-
čius reportažus, liaupsinančius Rygos
ir Vilniaus omonininkų siautėjimą.
Būtent jam priklauso autorystė frazės
apie Sausio 13-ąją: „Lietuviai šaudė į savus”,
kurią po to perėmė lietuvaitis Algirdas Paleckis. A.
Nevzorovas sukūrė plačiai Rusijoje išpopuliarintą
filmą „Naši” (Mūsiškiai), kuris paskatino gimti
proputiniškam jaunimo judėjimui „Naši”, pana-
šiam į „hitlerjugendą”. Bet kurios politinės pa-
kraipos žmonės Lietuvoje šį žmogų įsiminė dėl aki-
vaizdaus ir įžūlaus melo prieš Lietuvą ir lietuvius.
O šiandien ši persona domina tuo, kad ėmė kalbėti
atvirkščiai – prieš Rusijos karą Ukrainoje ir Sirijo-
je ir žavėtis lietuviais, kurie kaip niekas kitas at-
kakliai kovėsi už savo laisvę. 

Praėjusią žiemą jis Lietuvos žurnalistui Ramū-
nui Bogdanui, buvusiam pirmojo Lietuvos valstybės
vadovo Vytauto Landsbergio patarėjui, į klausimą,
kodėl jis taip aršiai gynė Sovietų Sąjungą, atsakė, kad
tai buvo jo tėvynė. Jis nuoširdžiai gynė savo tėvynę,
todėl labai vertina lietuvius, kurie gynė savo tėvy-
nę. 

„Tada aš turėjau Tėvynę, ji vadinosi TSRS, ir aš
už ją kovojau. Kai tik ji liovėsi egzistavusi, visos su
ja susijusios emocijos tam tikru laipsniu devalvavosi,
pasitraukė. Bet aš jau tada supratau ir buvau įsi-
sąmoninęs, kad ir žmonės kitoje barikadų pusėje turi
savo teisingumą, lygiavertį manajam. Turiu omenyje
lietuvius, kurie kovėsi už savo Tėvynę. ... TSRS buvo
neefektyvi, idiotiška sistema, bet ji buvo mano Tė-
vynė. Tada nebuvau linkęs vertinti objektyviai.
Bandoma daryti skirtumą tarp žurnalisto ar publi-
cisto ir kareivio, o iš tikrųjų skirtumo nėra. Ne-
svarbu, iš ko žmogus šaudo: ar iš TV kameros, ar iš
automato. Svarbu, kad jis kaunasi. Noriu pasakyti,
jog tokio įniršio, kokį tada parodė lietuviai, aš dau-
giau niekur nemačiau. Tas įniršis uždegė ir įkvėpė
visus kitus. Mes turbūt buvome lygūs įniršiu, kurio
apimti susidūrėme: mes, sovietiniai, kurie buvome
paskutiniai ir vieninteliai imperijos kareiviai, ir jūs,
kurie gynėte savo laisvę”, – sako šiandien A. Nev zo-
rovas. 

Jam labai gaila, kad visiems laikams jis tapo lie-
tuvių priešu. Dar daugiau – jis teigia atsisakęs net-
gi savo tautybės, nes esą Rusijoje „susiklostė tam-
sybiškas stereotipas”, kas yra rusas: „tai būtinai sta-
čiatikis, būtinai ištikimas valdžiai, būtinai išsi-
tempęs kaip styga ir neturintis savo nuomonės
žmogus. Neseniai buvo kažkoks gigantiškas, mi-
nisteriškas popų posėdis, kur jie sprendė, kas yra ru-
sas, o kas – ne. Pagal jų matavimus aš niekaip ne-
patenku į rusus. ...Aš lengvai atsisakiau tautybės. Jei
dabar įves prievolę pasuose įrašyti tautybę, aš pa-
galvojęs nusprendžiau, kad įrašysiu ‘komančas’”.

Žurnalistas netiki ir šiandienine savo valstybe,
sako, kad dabartinė Rusija „išgyvena ypatingą li-
guistą ikirevoliucinę epochą, kuri turi baigtis dideliu
sukrėtimu jai pačiai, o galbūt ir jos kaimynams. Tai
labai sudėtingas ir sunkus laikotarpis, kurį Rusija
išgyvens skausmingai ir turbūt nelabai greitai”. Jis
nemato ir jėgų, kurios artimiausiu metu galėtų pa-
keisti beviltišką padėtį jo šalyje. 

Taip rusų žurnalistas kalbėjo šių metų pra-
džioje, o štai dar vieną interviu jis neseniai davė Len-
kijos radijui ir jame kalba apie naujuosius Rusijos
karus. Sovietiniais laikais dažnai skambėdavo dai-
na „Ar nori rusai karo?”, kurioje, žinoma, buvo sa-
koma, kad rusai nenori karo. A. Nevzorovas sako tie-
siai: rusai nori karo. Ir joks V. Putinas čia nekaltas,
tiesiog jis atspėjo, ko nori rusai: jiems reikia prie-
šo, jie nori kariauti. Pokalbio lenkų radijui pa-
grindinė tema – priekaištai televizininkams, kurie
suformavo V. Putino populiarumą, – 86 nuoš. rusų
garbina savo prezidentą ir jį visapusiškai remia, taip
pat ir karą Ukrainoje, o dabar – Sirijoje. Kai lenkų
radijo žurnalistas priminė, kad naujoji Nobelio li-
teratūros premijos laureatė baltarusių rašytoja S.
Aleksijevič sako, jog rusai televizininkai yra nusi-
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,,Laikas kurti naujus santykius su Izraeliu”
Atkelta iš 1 psl.

Po susitikimo D.
Grybauskaitė prisimi-
nė dviejų tautų istori-
nius ryšius bei pabrėžė,
kad žydai buvo vieni
iškiliausių Lietuvos
valstybės kūrėjų. Pa-
sak šalies vadovės, žy-
dai labai prisidėjo ku-
riant Lietuvos valstybę,
todėl ir dabar galima
suvienyti jėgas kuriant
abiejų šalių ateitį ir ge-
rovę.

„Turime grįžti ir
ateitį kurti kartu. Atei -
tį, kurią galėtume pa-
naudoti abiejų pusių
klestėjimui”, – bendrų
pasisakymų metu kal-
bėjo Lietuvos vadovė.

Anot D. Grybaus-
kaitės, Lietuva iš Iz-
raelio galėtų daug pa-
simokyti gynybos sri-
tyje. Prezidentė taip pat
palygino Izraelio ir Lie-
tuvos geopolitinę si-
tuaciją. „Mums tai taip
pat yra didelis iššūkis,
nes turime sudėtingą
kaimynę, o pastaruoju
metu net ir agresyvią”,
– teigė Prezidentė.

Su oficialiu vizitu D. Grybaus-
kaitė Izraelyje lankysis iki trečia-
dienio. Be R. Rivlin, Lietuvos vadovė
taip pat susitiks su Izraelio premje-
ru Benjamin Netanyahu. Prezidentė

lankysis ir Palestinoje, kur su Pa-
lestinos prezidentu Mahmoud Abbas
aptars valstybių indėlį į taikos pro-
cesus, pagalbos neramumų krečia-
miems regionams svarbą.         ELTA

Izraelio ir Lietuvos prezidentai Reuven Rivlin ir Dalia Grybauskaitė pasiryžę kurti
naujus santykius, kurie prisidėtų prie abiejų šalių klestėjimo.
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Naujas Brighton Parko parapijos klebonas

Naujas klebonas kun. Manuel Dorantes duoda priesaiką. Iškilmei  vadovauja vyskupas Alberto Rojas.
Reid Fanelli nuotraukos

Eisenoje Viktoras Kelmelis neša Rūpintojėlio statulą, o Salomėja Daulienė
– lietuviškų kviečių puokštę.

VIKTORAS KELMELIS

Ne kiekviena parapija turi kleboną,
kuris yra Šv. Tėvo atstovas ir gali su
popiežium susisiekti kada jam reikia.
Tačiau visai netikėtai liepos 1 d. į Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapiją Čikagos Brighton
Parko apylinkėje buvo paskirtas bū-
tent toks klebonas – kun. Manuel Do-
rantes.  Visi jį vadina „father Man-
ny”. Kunigas Dorantes yra popiežiaus
Pranciškaus žiniasklaidos atstovas vi-
sam lotynų pasauliui. Šis energingas
33-ejų metų žmogus tiktai penkerius
metus yra kunigas ir pirmą kartą
tapo klebonu. A. a. kardinolo Fran-
cis George paskatintas klebonas įsi-
gijo MBA laipsnį Kellogg institute. 

Kunigas Dorantes gimė Mek-
sikoje, bet nuo 12 metų augo
Amerikoje ir priklausė lie-

tuvių parapijai Waukegan, IL. Ku-
nigas labai gerbia lietuvius ir ne-
užmiršta, kad lietuviai pradėjo Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapiją ir pastatė jos baž-
nyčią. Jis domisi lietuvių kultūra,
istorija bei papročiais ir yra pasi-
ryžęs išmokti kalbėti lietuviškai.
Klebonas Dorantes labai teigiamai
vertina kunigo Gedimino Keršio
lietuvių sielovados darbą šioje pa-
rapijoje.

Rugsėjo 19 d., šeštadienio, va-
karą iškilmingomis šv. Mišiomis
kunigas Dorantes buvo įvesdintas
septintuoju Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
klebonu. Susirinko pilna bažnyčia
žmonių, eucharistijos šventimui
koncelebravo apie 15 kunigų. Pro-
cesiją pradėjo Vytas Stanevičius,
įnešdamas Popiežiaus vėliavą. Po to
Carl Heid, Raminta Mikuckienė ir
Florencija Diaz įėjo su Amerikos vė-
liava.  Uniformuoti Lietuvos jūrų
šauliai įnešė Lietuvos vėliavą. Po to
Viktoras Kelmelis įnešė Rūpintojė-

lį, o Salomėja Daulienė – lietuviš-
kų kviečių puokštę. Tuomet buvo
įnešta ir Meksikos vėliava. Iš pas -
kos patarnautojai nešė kryžių,
smilkytuvus ir žvakides. Po to ėjo
uniformuoti „Knights of  Colum-
bus” atstovai, kunigai,  klebonas
kun. Manuel Dorantes ir vyskupas
Alberto Rojas. 

Šv. Mišios buvo aukojamos tri-
mis kalbomis: anglų, lietuvių ir is-
panų. Lietuvių ir amerikiečių cho-
rams vadovavo vargonininkas Al-
gimantas Barniškis. Pirmąjį skai-
tinį lietuviškai skaitė Salomėja
Daulienė. Trijų generacijų Eidukų
šeima atnešė šv. Mišių aukas. Dalia
Eidukaitė-Fanelli meditacijos
metu, po komunijos, giedojo Fran-
zo Schuberto „Ave, Marija”. Gražų
sveikinimo žodį tarė Marquette
Parko Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos klebonas kun. Jau-
nius Kelpšas. 

Po šv. Mišių bažnyčios aikštėje,
po palapinėmis, muzikantams gro-
jant iškilmių dalyviai bendravo ir
vaišinosi parapijiečių pagamin-
tais valgiais. Prie lietuviškų valgių
stalo talkino Raminta Mikuckienė,
Irena Noreikienė ir Dalia Urbo-
nienė.

Rugsėjo 21 d., pirmadienį, kun.
Dorantes išskrido į Washingtoną,
kur dirbo popiežiaus Pranciškaus
Amerikos kelionės žiniasklaidos at-
stovu. Visą spalio mėnesį klebonas
viešės Romoje, kur jis, kaip vienas
iš trijų žiniasklaidos atstovų pa-
saulyje, dalyvaus popiežiaus Pran-
ciškaus sinode su vyskupais ir ar-
kivyskupais. Vyskupas Alberto Ro-
jas davė leidimą ir savo palaimi-
nimą klebonui išvykti šiam kil-
niam tikslui, per įvesdinimo Mišias
sakydamas: „Kam daug yra duota,
iš to daug kas ir yra reikalauja-
ma”. 

Linkime naujajam klebonui
kun. Manuel Dorantes sėkmės, iš-
tvermės, sveikatos ir gausios Die-
vo palaimos!

Naują kleboną kun. Manuel Dorantes sveikina seselės kazimierietės.

Trys Eidukų šeimos kartos sveikina naują kleboną (iš k.): kun. Manuel Dorantes, vyskupas
Alberto Rojas, Edmundas Eidukas, Dalia Eidukaitė-Fanelli, Danutė Eidukienė, Thomas Fanelli
ir Nicole Fanelli.

Romoje popiežius Pranciškus kalbasi su kunigu Manuel Dorantes.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos archyvo nuotr.
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ALKA Putname sutvarkyti BALF dokumentai
Š. m. rugsėjo 23–spalio 10 d. Lietuvos
centrinio valstybės archyvo darbuo-
tojos – laikinai einanti direktoriaus pa-
vaduotojos pareigas Sigita Baranaus-
kienė ir Dokumentų sklaidos skyriaus
vedėja Džiuginta Stankevičienė lan-
kėsi Amerikos lietuvių kultūros archy-
ve (ALKA) Putname. Komandiruotė sie-
tina su „Globalios Lietuvos” programos
įgyvendinimu. Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės valdybos ir Lietuvos vy-
riausiojo archyvaro tarnybos užsienio
lietuvių archyvų tvarkymo ir panau-
dojimo veiksmų planas vykdomas jau
ketverius metus.

S.Baranauskienė ir Dž. Stanke-
vičienė tęsė pernai vykusio
projekto „Lietuvių išeivijos

archyvų specialistų mokymai Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre ir lie-
tuvių išeivijos archyvinės medžiagos
tvarkymas Amerikos lietuvių kultūros
archyve ALKA” metu pradėtus darbus
– tvarkė ALKA archyve saugomus li-
kusius neaprašytus Bendrojo Ameri-
kos lietuvių fondo (BALF) dokumen-
tus. Dokumentų tvarkymo, aprašymo
klausimais buvo tariamasi su ALKA
pirmininke Mirga Girniuviene.

Tvarkymo metu dokumentai per-
žiūrėti, atskirti pelėsio pažeisti doku-
mentai. Dalis dokumentų yra labai
blogos fizinės būklės, purvini, tru-

pantys, lūžtantys. Dokumentai buvo
sudėti į naujus aplankus ir naujas dė-
žes. Aplankai dėžėse sunumeruoti, su-
darytas BALF dokumentų dėžių ir
jose saugomų dokumentų sąrašo tęsi-
nys. Sąraše apibendrintai nurodytos
dėžėse ir aplankuose saugomų doku-
mentų temos, rūšys, chronologinės ri-
bos.

Sutvarkytų dokumentų turinys
mažai skyrėsi nuo 2014 m. tvarkytų do-
kumentų turinio. Šiemet buvo peržiū-
rėta ir sutvarkyta daugiau BALF įga-
liotinių Vokietijoje, Austrijoje, Švei-
carijoje, Švedijoje ir kitose Europos
valstybėse veiklos, jų pajamų ir išlai-
dų pateisinamųjų dokumentų, BALF
pirmininko kun. V. Martinkaus, BALF
Hartfordo skyriaus (1948–2007 m.) ir
Putnamo skyriaus (1979–2000 m.) veik-
los dokumentų. Taip pat susistemintos
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Trem-
tinių žinių biuro sudarytos lietuvių pa-
bėgėlių stovyklose gyvenusių asmenų
(DP) registracijos kortelės (1951 m.).

Be aukščiau minėtų, sutvarkyti ir
kiti dokumentai, atspindintys BALF
veiklą 1944–1994 m.: aukų rinkimą,
vajų organizavimą, maisto, darbužių
avalynės siuntimą ir kitos paramos tei-
kimą Vokietijoje perkeltųjų asmenų
stovyklose (DP camp) gyvenusiems
asmenims, paramos Vasario 16-osios
gimnazijai organizavimą, BALF ben-
dradarbiavimą su JAV bei tarptauti-
nėmis paramos pabėgėliams, labda-

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos maldos kelionė
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Spalio 10 d. Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygarda,
kurią sudaro Lietuvos vyčių kuopos iš Illinojaus, In-
dianos ir Californijos valstijų, suruošė šių metų mal-
dos kelionę į Čikagą. Maldos kelionėje dalyvavo 22
vyčiai. Tarp jų buvo ir garbės narė, šios Lietuvos vy-
čių organizacijos pirmininkė bei šių eilučių autorė, taip
pat centro valdybos finansų sekretorė iš Oklahomos
June Grenier. 

Kelionė prasidėjo spalio 10 d., šeštadienio,
rytą. Išvyką surengė ir jai vadovavo garbės
narė Teresė Strolienė. Susirinkome St. Pius

V bažnyčioje, 1919 S. Ashland Ave., kur dominikonas
kunigas tėvas Michail Ford papasakojo vyčiams
šios bažnyčios istoriją. Pavaikščiojome ir apžiūrė-
jome šią istorinę šventovę. Dalyvavome šv. Mišių au-
koje. Šv. Raštą skaitė Genevieve Maluska, 157 kuopos

narė, Lemont, IL. Savo pamoksle tėvas M. Ford  pa-
reiškė, kad „kur yra malda, ten yra ir viltis”. Šios baž-
nyčios šv. Judo Theddeus koplyčia yra vilties vieta.
Čia kasmet apsilanko apie milijoną maldininkų. Iš
jų gauta apie šimtą tūkstančių maldų intencijų. Kiek-
vieną dieną vienas iš vienuolių meldžiasi už kiek-
vieną prašymą – intenciją. Ši koplyčia teikia vilties
katalikų atsidavimui ir mokymams. Kai maldinin-
kai remia šią dominikonų koplyčią, jie padeda auk-
lėti ateities kartos dominikonų dvasininkus. (Dau-
giau informacijos – www. the-shrine.org.)

Aukas prie altoriaus nešė garbės narė Teresė
Strolienė ir Vidurio Amerikos apygardos pirmi-
ninkė Aldona Zajauskas. Mišioms tarnavo 36 kuopos
narys Robert Damasauskas. Po Mišių  tėvas Michail
Ford papasakojo apie Jėzaus Kristaus apaštalo šv.
Judo Thaddeaus gyvenimą. Gerbiamas tėvas M.
Ford parodė šv. Judo Thaddeus relikvijas. Toliau mes
giedojome šv. Judo giesmę, kalbėjome jam skirtą li-
taniją ir meldėmės prie Šv. Judo koplyčios (Shrine

of  St. Jude). Vėliau tėvas M. Ford papasakojo apie šv.
Judo aliejų, kuris yra pašventintas šventovėje. Šis
aliejus nėra paskutinio patepimo aliejus, bet teikia
paguodos, gydo ir suteikia tikrumo per šv. Judą. Šis
aliejus mums primena apie mūsų patepimą krikšto
metu. Kiekvienam maldininkui priėjus prie alto-
riaus, 112 kuopos narė seselė Teresė Papšytė ir 16-os
kuopos narė Mary Beth Šlakis sukalbėdavo malde-
lę, ir jų kaktos buvo patepamos šv. Judo aliejumi. 

Po šv. Mišių pietavome  „Greek Islands” resto-
rane, bendravome ir šnekučiavomės apie turiningą
šios dienos išvyką.

Po to važiavome į St. Pius X bažnyčią, Stickney,
IL, kur po Mišių parapijos salėje vyko bingo žaidimai. 

Smagų savaitgalį praleidome tarp draugų, ga-
vome dvasinės atgaivos ir ramybės. Vidurio Ame-
rikos apygardos rudens maldos kelionė vyko sklan-
džiai. Buvo padėkota maldos kelionės koordinatorei
garbės narei Teresei Strolienei už išvykos organi-
zavimą. 

Šv. Judo Thaddeus koplyčioje prie statulos – tėvas Michail Ford su relikvija ir Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos nariai bei
svečiai. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Šv. Judo Thaddeus relikvija 

ros, katalikiškomis ir kitomis organi-
zacijomis, informacijos ir pagalbos į
JAV bei kitas valstybes emigruojan-
tiems lietuviams teikimą, asmenų pa-
iešką. Saugoma nemažai tarptautinių
labdaros ir paramos pabėgėliams or-
ganizacijų biuletenių, spaudos iškar-
pų, nuotraukų klišių.

Iš viso ALKA 8 kambaryje saugo-
mos 124 dėžės BALF dokumentų. Su do-
kumentų sąrašu ateityje bus galima su-
sipažinti tinklalapyje www.lkma.org/

alka_archyvai.htm
Tikimės, kad aprašyti BALF do-

kumentai ateityje sudomins Lietuvos
ir išeivijos istorikus, tyrinėtojus, be-
sidominčius BALF veikla teikiant pa-
ramą lietuviams pabėgėliams bei per-
keltųjų asmenų stovyklose (DP camp)
gyvenusių asmenų istorija ir likimais.

Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo info ir nuotr. 

Džiuginta Stankevičienė (k.), Sigita Baranauskienė (v.) ir Mirga Girniuvienė džiaugiasi
gražiu bendradarbiavimu.                                                                         ALKA archyvo nuotr.
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Lapkričio 3 d. į Centrinę Ameriką iš-
vyksta kultūrinė – geografinė ekspe-
dicija ,,Kazio Pakšto ‘Dausuva’ – Beli-
zas'15”, kurios tikslas – priminti Lietu-
vai šio geopolitikos stratego, geogra-
fo prof. Kazio Pakšto vardą, taip pat nu-
nešti žinią pasauliui apie Lietuvą ir jos
vardą garsinusius žmones. 

Prieš metus, minint 120-ąsias K.
Pakšto (1893 – 1960) gimimo me-
tines, kilo mintis savo žygiu pri-

minti jo idėjų reikšmę pasauliui. Todėl
17 ekspedicijos dalyvių leisis į beveik
trijų savaičių kelionę po Meksiką, Be-
lizą ir Gvatemalą.

K. Pakštas – profesionaliosios
geografijos Lietuvoje pradininkas, dė-
jęs klimatologijos, ežerotyros mokslo
pagrindus, plėtojęs istorinę, politinę,
ekonominę ir socialinę geografiją. Jis
įkūrė Lietuvos geografų draugiją, už-
mezgė ir palaikė ryšius su Baltijos,
kitų šalių mokslininkais, propagavo ži-
nias apie Lietuvą.

Vienas svarbiausių K. Pakšto
mokslinio pažinimo metodų buvo ke-
lionės. Ne veltui jis pripažintas vienu

garsiausių nepriklausomybės laiko-
tarpio keliautojų. Jo kolumbiška dva-
sia audringuose XX a. politinių įvykių
sūkuriuose Lietuvai siūlė pačius ne-
tikėčiausius sprendimus, numatė to-
limiausią perspektyvą, tad natūralu,
kad profesorius ne vienu atveju pelnė
vedlio, dvasinio vadovo, pranašo var-
dą. Jo toliaregiškas Baltoskandijos
idė jos vizijas įkūnijo Šiaurės Šalių
Taryba, o Vidurinės Europos Federa-
cija tapo Europos Sąjunga. 

Britų Hondūras arba dabartinis
Belizas bus kaip centrinė ekspedicijos
,,Kazio Pakšto ‘Dausuva’ – Belizas'15”
ašis. Pats A. Pakštas šią šalį pavadino
atsargine Lietuva – ,,Dausuva”. Eks-
pedicijos dalyviai lankysis vietose,
kur keliavo profesorius. Meksikoje ap-
lankys Četumalio Majų kultūros cent-
rą, Belize – Lamanajaus archeologinį
kompleksą, menonitų valdas, susitiks
su jų atstovais, dalyvaus džiunglių žy-
gyje Gaidžio Skiauterės rezervate ir
daugelyje kitų vietovių. 

Ekspedicijos metu bus atliekami
geografiniai tyrinėjimai, lyginama
prieš 57 metus K. Pakšto aprašyta ir da-
bartinė šių šalių geografinė įvairovė.

Prof. K. Pakštas Belize buvo numatęs vietą atsarginei Lietuvai

Pagrindinis ekspedicijos akcentas bus
Belizo universitete ir Aplinkos tyrimo
institute surengta konferencija ,,Lie-
tuva ir prof. K. Pakštas”, taip pat su-
sitikimas su Belizo generalguberna-
toriumi – prezidento ši valstybė netu-
ri, nes yra Britų Sandraugos šalis.

Prof. K. Pakštui priklauso viena
garbingiausių vietų Lietuvos idėjų is-

torijoje. ,,Be fantazijos, be gyvų kon-
cepcijų nieko žymesnio pasauly ne-
sukurta. Kūrybinė vaizduotė ir fan-
tazija visur buvo reikalinga. Tad ver-
ta  svajoti ir apie lietuvybės nemaru-
mą net sunkiausiuose ir tragiškiau-
siuose tautos bandymuose”, – taip
sakė K. Pakš tas, viena ryškiausių ne-
priklausomos Lietuvos ir išeivijos as-
menybių – mokslininkas, pedagogas,
švietėjas, publicistas ir visuomenės
veikėjas. 

Prof. K. Pakštas garsėjo įdomiomis
idėjomis, originaliais sumanymais,
toli siekiančiais projektais, kurių taip
stigo tuometei Lietuvai. Jis vienas
pirmųjų suformulavo Lietuvos nacio-
nalinius interesus: tai valstybės, tau-
tos identiteto išsaugojimas, apsauga
nuo išorės įsiveržimo, didžiųjų kai-
myninių valstybių įtakos, pasirengi-
mas galimai nepriklausomybės ne-
tekčiai. Profesoriaus iškelta planingos
emigracijos, kolonizacijos arba ant-
rosios tėvynės idėja sukėlė bene dau-
giausia nesutarimų ir ginčų. 1958 m.
birželio 16 d. K. Pakštas su dviem ben-
draminčiais – aeronautikos inžinieriu -
mi Pranu Baltakiu ir mokytoju Alek-
su Krapu leidosi į savo paskutiniąją
ekspediciją į Britų Hondūrą (Belizą),
kur ieškojo vietos atsarginei Lietuvai. 

Apie K. Pakštą pasakojama Vil-
niaus mažojo teatro spektaklyje ,,Ma-
dagaskaras”, tik spektaklyje jis vadi-
namas K. Pokštu. 

Ekspediciją organizuoja Lietuvos
žurnalistų sąjungos Kelionių ir pra-
mogų klubas ir Lietuvos geografų
draugija. 

ELTA

Viktoras Lapatinskas, gyve nantis Seattle, WA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad dosniai remiate mūsų laikraštį.

Richard T. Saudis, gyvenantis Berwyn, IL, suprasdamas nelengvą
laikraščio finansinę padėtį paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dos-
nią paramą.

Robert J. Prantis, gyvenantis Cupertino, CA, atsiuntė „Draugo”
išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Algimantas P. Gureckas, gyvenantis Silver Spring, MD, paaukojo
50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.

Prieš spaudos konferenciją dalyviai galėjo susipažinti su prof. K. Pakštui skirta parodėle.        Dainiaus Labučio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Gyventojų nuo-
mone, geriausiai jų interesams atsto-
vauja  prezidentė  Dalia   Grybauskai-
tė bei  premjeras  Algirdas  Butkevi-
čius.

Kad jų interesams geriausiai at-
stovauja Prezidentė, mano 20,4 proc.
apklaustųjų, premjerą kaip geriausiai
jiems atstovaujantį politiką mini 14,1
proc., rodo visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų bendrovės „Vilmorus”
apklausa. 

Dar 4,7 proc. apklaustųjų palankiai
įvertino „Tvarkos ir teisingumo” va-

dovą R. Paksą, 4,1 – Liberalų sąjūdžio
vadovą Eligijų Masiulį, 2,8 – jo partie-
tį Remigijų Šimašių.

Aukščiausius šalies politikus vi-
suomenė taip pat vertina palankiau-
siai: 60,6 proc. palankiai įvertino A.
Butkevičių, 59,7 – D. Grybauskaitę.
Tarp palankiausiai vertinamų politikų
išlieka „Tvarkos ir teisingumo” dele-
guotas vidaus reikalų ministras Sau-
lius Skvernelis (51,7 proc.), Vilniaus
meras R. Šimašius (42 proc.), social-
demokratas užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius (41,5).

Latvija atsitveria nuo Rusijos

Gyventojai palankiausi premjerui ir prezidentei

Lenkijos smūgis Rusijos dujoms

Ryga (Diena.lt) – Kai kuriuose
Latvijos ir Rusijos sienos ruožuose bus
statoma tvora, bendras jos ilgis suda-
rys 90 kilometrų. Tai pareiškė Latvijos
vidaus reikalų ministras Rihards Koz-
lovskis.

„Mes norime ne pastatyti tarp
Latvijos ir Rusijos ‘kinų sieną’, bet ap-
riboti nelegalių imigrantų srautą”, –
paaiškino pareigūnas. R. Kozlovskis

priminė, kad šią savaitę buvo sulai-
kyta 10 nelegalių migrantų vietna-
miečių, kurie, ministro žiniomis, pa-
teko į Latviją iš Rusijos.

Planuojama, kad tvoros atkarpos
kaitaliosis su stebėjimo kamerų ir ju-
tiklių sistemų stebimais sienos ruo-
žais. Latvijos ir Rusijos sienos ilgis –
270 kilometrų. 

Varšuva (ELTA) – Atidariusi su-
skystintų dujų terminalą, Lenkija, jos
pačios teigimu, tapo nepriklausoma
nuo rusiškų dujų. „Lenkija pasiekė
savo strateginį tikslą: esame nepri-
klausomi dujų srityje”, – per terminalo
atidarymo iškilmes Świnoujście pa-
reiškė ministrė pirmininkė Ewa Ko-
pacz.

Lenkija pastaraisiais metais labai
modernizavo savo dujų sektorių ir į
terminalo statybą investavo 720 mln.
eurų. Be to, buvo nutiesta šimtai ki-
lometrų vamzdynų ir įrengta požemi-
nių dujų saugyklų.

Suskystintų dujų terminalo pajė-
gumai kol kas bus 5 mlrd. kubinių met-

rų per metus – tai trečdalis šalyje su-
vartojamo kiekio. Vėliau pajėgumai
bus didinami iki 7,5 mlrd. kubinių met-
rų. Šiuo metu Lenkija trečdalį jai rei-
kalingų dujų gauna iš savo resursų, 40
proc. importuoja iš Rusijos ir 20 proc.
– iš Centrinės Azijos.

Statyti suskystintų dujų termi-
nalą nuspręsta 2006 metais. Pradžioje
planuota statybos darbus užbaigti
2014-aisiais. Pirmasis tanklaivis su
suskystintomis dujomis atvyks gruo-
džio viduryje. Jis atplauks iš Kataro,
didžiausio pasaulyje suskystintų dujų
gamintojo. Lenkija jau 2009-aisiais pa-
sirašė 20 metų sutartį su „Qatargas”. 

Vilnius (LRT.lt) – Ką tik susikū-
rusi pulkininkų asociacija, tarp kurios
narių yra buvę Valstybės saugumo
departamento (VSD) vadovai, Lietuvos
karo akademijos vadovas, atsargos
pulkininkai, pasiryžusi konsultuoti
politines partijas nacionalinio saugu-
mo klausimais. Pasak asociacijos na-
rių, dabar vos pora partijų į savo prog-
ramą yra įtraukusios šį klausimą.
Buvę karininkai, kurių kiekvieno sta-
žas kariuomenėje skaičiuojamas maž-
daug po du dešimtmečius, neatmeta ga-

limybės ir patys pasukti į politiką. 
Kai kuriose valstybėse, kaip antai

Jungtinėse Valstijose ir Anglijoje, yra
normalu, kad atsargos karininkai da-
lyvauja politiniame gyvenime, tačiau
Lietuvoje įstatymų leidyboje kariškių
išvis nėra.

Atsargos pulkininkų teigimu, Lie-
tuva per mažai investuoja į nacionalinį
saugumą. Buvęs saugumo departa-
mento vadovas tarnybos finansavimą
vadina apgailėtinu.

Dėmesys nacionaliniam saugumui 

Palestinos riaušininkai padegė Juozapo kapą

Zambijos valiutą stiprins pasniku ir maldomis

Nablus (ELTA)
– Palestiniečiai Va-
karų Krante, Nablus
mieste, padegė žydų
šventa laikomą vie-
tą. Riaušininkai pa-
degė kapavietę, kuri
yra laikoma patriar-
cho Juozapo amži-
nojo poilsio vieta.
Per incidentą nu-
kentėjo šalia kapa-
vietės meldęsi asme-
nys.

Palestinos pre-
zidentas Mahmoud
Abbas pasmerkė iš-
puolį ir prižadėjo, kad kapavietė bus at-
statyta.

Šį mėnesį tarp Izraelio ir Palesti-
nos gyventojų tvyro nuolatinė įtampa,

beveik kiekvieną dieną palestiniečiai
rengia išpuolius prieš Izraelio gyven-
tojus. Atakų serija sukėlė spėlionių,
kad palestiniečių ekstremistai pla-
nuoja naują sukilimą (intifadą).

Lusaka (Alfa.lt) – Zambijos pre-
zidentas Edgar Lungu paragino ša-
lies piliečius pasimelsti už nacionali-
nės valiutos – kvačos – kurso kilimą.

Zambijos gyventojai, kurių 80 pro-
centų sudaro krikščionys, turės mels-
tis ateinantį sekmadienį. Tą dieną ša-
lyje bus uždaryti visi barai, naktiniai
klubai ir kitos pasilinksminimo įstai-
gos, taip pat nevyks nacionalinės fut-
bolo asociacijos rungtynės. Mišios šia
intencija bus aukojamos visos šalies
bažnyčiose.

Prezidento iniciatyva suskaldė vi-
suomenę. Kai kurie veikėjai žada pa-

remti E. Lungu raginimą. 
Vienos didžiausių genčių Zambijos

šiaurės vakaruose vadas pavadino val-
dančiojo Patriotinio fronto narius
„idiotais”. „Kodėl turime melstis ir pa-
sninkauti? Kad įvyktų ekonominis
stebuklas? Argi Dievas mums atsiun-
tė šias nelaimes?” – sakė jis.

Nuo metų pradžios kvačos kursas
dolerio atžvilgiu smuko 45 procentais.
Tai – rekordas tarp 155 pasaulio va-
liutų. Kvača neteko vertės todėl, kad 20
procentų sumažėjo vario, kuris su-
daro Zambijos eksporto pagrindą, kai-
na.

Kyla nerimas dėl imigracijos

Minimos Leono Bistro gimimo metinės

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojų susirūpinimas dėl imigracijos į
Europos Sąjungą (ES)  išaugo kelis
kartus, rodo tyrimas.

Šiemet rugsėjį atliktoje apklau-
soje imigraciją kaip vieną iš trijų di-
džiausių iššūkių ES įvardijo 44 proc.
apklaustų lietuvių. Per analogišką ap-
klausą prieš dvejus metus tokių buvo
13 proc.

Apklausos duomenimis, labiau-
siai dėl imigracijos nerimauja Maltos
gyventojai (83 proc.), mažiausiai – por-
tugalai (18 proc.).

Lietuvos gyventojų nuomonė maž-
daug atitinka ES vidurkį. Visoje ben-
drijoje imigraciją tarp trijų didžiausių
problemų įvardija 47 proc. gyventojų.
Prieš dvejus metus tokių buvo vos 14
proc.

Vilnius/Kaunas (Diena.lt) – Mi-
nint vieno ryškiausių ir aktyviausių
tarpukario Lietuvos politikų Leono
Bistro 125-ąsias gimimo metines, Kau-
ne ir Vilniuje vyks jo atminimui skir-
ti renginiai.

Petrašiūnų kapinėse Kaune ant L.
Bistro kapo bus padėtos gėlės. Iškil-
mėse dalyvaus Seimo nariai bei Kraš-
to apsaugos ministerijos atstovai. 

Seime bus atidaryta paroda „Ką
prarado filosofija, tą laimėjo politika:
Seimo pirmininkui Leonui Bistrui –
125”, vyks konferencija ir kiti rengi-
niai. 

Filosofijos ir medicinos mokslų
daktaras Leonas Bistras gimė 1890 m.
Liepojoje. 

Nuo 1925 m. L. Bistras vadovavo
12-ajai Vyriausybei ir ėjo krašto ap-
saugos ministro pareigas iki 1926 m.
birželio, dalyvavo Lietuvos valstybės
atkūrime, ėjo Seimo pirmininko pa-
reigas, užsienio reikalų bei švietimo
ministrų pareigas. Tris kartus buvos
išrinktas į Seimą, vadovavo Lietuvos
krikščionių demokratų partijai. 

Okupavus Lietuvą 1940 m. liepos
12-osios naktį buvo suimtas, kalinamas
ir ištremtas. 

Po Stalino mirties grįžo į Lietuvą,
bet nebuvo registruojamas, nepri-
imamas į darbą, negavo pensijos, nors
mokėjo nemažai kalbų, siūlėsi dėstyti
lotynų kalbą, filosofiją. Varganai gy-
veno iki pat mirties 1971 m. 

Palestinos riaušininkai padegė Juozapo kapą. EPA-ELTA nuotr.

Keturis kartus išaugo nerimaujančių dėl imigracijos padarinių Reuters nuotr.



DRAUGAS2015 SPALIO 20, ANTRADIENIS8

Telktis Lietuvos valstybės stiprinimui (I)

DALIA SHILAS

Šių metų rugsėjo 25–27 d. Cleve lande
JAV vyko JAV Lietuvių Bend ruomenės
XXI Tarybos pirmoji sesija. Ją organi-
zavo LB Clevelando apy linkės valdyba.
Sesijos rengimo ko mi tetą sudarė: pir-
mininkas Algis Gudėnas, nariai dr. Zita
Masčins kie nė, Nomeda Vučianienė,
Vincas Ta raška, Sondra Vaicikauskienė,
Virgi nija Motiejūnas, dr. Viktoras Stan-
kus ir Aurelija Zulkutė. 

Dieną prieš sesiją anksčiau atvy -
kę dalyviai galėjo pasidžiaugti
Ohio apygardos vicepirminin-

ko, Clevelan do garbės konsulo dr. Vik-
toro Stan kaus organizuotomis eks-
kursijomis. „Visų Sielų kapinėse”
(„All Souls Ce metery”) Chardone eks-
kursijų da ly viai atidavė pagarbą Lie-
tuvos pre zidentui Antanui Smetonai
ir jo žmo nai Sofijai. Šiose kapinėse pa-
laidotas ir garsus Clevelando meno ir
kul tū ros rėmėjas, įsteigęs pirmąją
Naftos kompaniją, John D. Rockefeller,
kurio protėviai kilę iš Lietuvos. Jo
miestui padovanotame parke įsteigtas
40 tautybių darželių tinklas, kuriam
priklauso ir vieni iš seniausių ir gra-
žiau sių visoje Amerikoje Lietuvių
kultū riniai darželiai „Sodeliai” (įkur-
ta 1930 m.). Parko lietuviškajame so-
delyje pagerbtos iškilios Lietuvos as-
me nybės: čia pastatyti Jono Basanavi -
čiaus (1936 m.), Vinco Kudirkos (1938
m.), Maironio (1961 m., perstatytas
2010 m.) biustai, kunigaikštienės Bi ru-
tės fontanas (1936 m.) ir akme ni niai
Gedimino stulpai (1936 m.).

Clevelando meno muziejuje (Cle-
veland Museum Of  Art) galima išvysti
ir Lietuvos menininkų A. Blažio (Bla-
žys), M. Kalish (Kališi aus) ir W. Zorach
kūrinių.  

XX a. trečio dešimtmečio pra džio-
 je pastatytas, vėliau uždarytas, tačiau
netrukus ir vėl atkurtas teatro kvar-
talas „Playhouse Square” yra po New
Yorko Lincolno centro antras pa gal
dydį scenos menų centras Ameri koje.
„Playhouse Square” teatrų ren gi nių
rėmėjai yra tokie garsūs ak to riai kaip
Tom Hanks ir ,,Oskarą” lai mėjusi kle-
velandietė Halle Berry. Pagal Čikagos
universitetų atliktą ty rimą iš visų
Amerikos miestų Cleve landas dau-
giausia skiria lėšų menui ir kultūrai. 

1879 m. Clevelandas pirmasis pa-
saulyje įrengė miesto naktinį ap švie-
timą. Klevalandietis Charles Brush pa-
tobulino lankinę lempą, švie  sesnę ir iš-

rastą anksčiau už Edi son kaitriąją
elektros lemputę. Abu Ohio valstijos iš-
radėjai savo įmones „Brush Electric”
ir „Edison Electric” vėliau sujungė į
garsųjį susivienijimą „General Elect-
ric”. 

Clevelandas didžiuojasi, kad kaip
tik jame gimė du Amerikos muzikos
žanrai: Clevelando polka ir rokenrolas.
Čia atsirado roko muzikos pavadini-
mas, susikūrė pirmos roko gru pės,
įrašų studijos, radijo stotis, įvy ko pir-
mas roko muzikos koncertas. Roken-
rolo šlovės muziejaus „Rock and Roll
Hall of  Fame and Museum” muziki-
niame archyve galima rasti ir Šiaulių
roko grupės „Vairas” įrašų. Tai tik ke-
letas paminėtinų garsesnių Clevelan-
do istorijos faktų ir sesijos dalyvių ap-
lankytų vietų.

Clevelande gyvena apie 14 tūks-

tančių lietuvių kilmės gyventojų. Čia
veikia Aušros aukštesnioji lituanisti-
nė, Šv. Kazimiero lituanistinė ir „Tė-
vynės žiburėliai” mokyklos. Nuo 1915
m. leidžiamas laikraštis „Dir va”.

Pirmoji sesijos diena

Pirmąją XXI Tarybos sesiją ati-
darė ir vedė trečią kartą perrinktas pir-
mininkas Juozas Polikaitis. Jam tal-
kininkavo, anot J. Polikaičio, „tik ras
Prezidiumo variklis” – visada ener-
ginga ir pareiginga sekretorė Ja nina
Udrienė ir Prezidiumo narė, ilga metė
Bostono LB valdybos pirmi ninkė Rima
Girniuvienė. Sesijos atidarymo pra-
nešime Janina Udrie nė pristatė savo
redaguotus ir JAV LB spaustuvėje Či-
kagoje atspausdintus  leidinius: vado-
vėlį „Kas yra JAV Lietuvių Ben druo-

menė?” ir LB gaires „Ką veikia JAV
Lietuvių Bendruomenės Taryba?”,
taip pat paaiškino naujiems Ta rybos
nariams JAV LB veiklos struktūrą. Pa-
ruošti šiuos leidinius jai padėjo Ar-
vydas Urbonavičius.

Lietuvių  Bendruomenės Taryba
yra vyriausias LB padalinys, kuris nu-
stato LB veiklos kryptį  ir veiklos bū-
dus. Tarybą sudaro 60 rinktų asme nų
ir 10 apygardų pirmininkų. Tary bai
vadovauja pirmosios sesijos metu iš-
rinktas prezidiumas – pirmininkas,
sekretorė ir nariai, kurių skaičių nu-
 stato Taryba. Kiekvienas Tarybos na-
rys, pagal savo patirtį bei sugebė-
 jimus prieš sesiją pasirenka dirbti
vienoje iš 9 komisijų: Finansų, Įstatų,
Jaunimo, Kultūros, Organizacinių rei-
kalų, Religinių reikalų, Socialinių
reikalų, Švietimo ir Visuomeninių
reikalų. Pasirinkęs komisiją, Tary-
 bos narys privalo dalyvauti komisijos
posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti
nutarimus, kurie  pabaigoje sesijos yra
pristatomi Tarybos tvirtinimui. Ta ry-
 bos patvirtinti nutarimai yra pa teikia-
mi Krašto valdybai jų vykdymui. 

Pirmosios sesijos metu Taryba
trejų metų  kadencijai, be prezidiumo,
renka Krašto valdybos pirminin ką,
Konfliktų sprendimo komisiją (7 na-
riai ir 3 kandidatai), Kontrolės komi-
siją (3 nariai); renka atstovus į LR Sei-
mo/PLB komisiją (3 nariai ir 3 pava-
duotojus), kurios rinkimai ir ka denci-
ja sutampa su LR Seimo kadencija; tre-
čioje sesijoje renka atstovus į PLB
Seimą (apie 20).

Krašto valdybos pirmininkas
kvie čia vykdomąjį vicepirmininką,
iždininką, sekretorių, 6 pirmininkus
Kultūros, Mokslo, Religinių, Sociali-

JAV LB XXI Tarybos pirmosios sesijos dalyviai ir svečiai Dalios Shilas nuotraukos

PLB Tarybos pirmininkės Dalios Henke pranešimas

Sesijos dalyviai Clevelando ,,Radisson” viešbučio salėje



92015 SPALIO 20, ANTRADIENISDRAUGAS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

 nių, Švietimo ir Visuomeninių reika-
 lų Taryboms. Taip pat 6 vicepirmi nin-
 kus atsakingus už archyvus, fi nansus,
informaciją, jaunimą, organizacinius
ir sporto reikalus.

Krašto valdybos narius po sesijos
tvirtina Taryba. Kiekvienas pa kvies-
tas vadovauti sudaro savo darbo gru-
pę, kurią tvirtina Krašto valdyba.

Susipažinę su JAV LB organiza-
cine schema, išklausėme XX Prezi diu-
mo pirmininko Juozo Polikaičio sesi-
jos atidarymo sveikinimą, sugie dojo-
me JAV ir Lietuvos himnus, atli kome
invokaciją, atidavėme pa garbą Ana-
pilin išėjusiems JAV LB nariams. Vi-
sus pasveikino sesijos rengimo komi-
tetas.

Be 61 XXI Tarybos nario sesijoje
dalyvavo ir daug garbės svečių: Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkė Dalia Henke, Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius, ministro patarėjas
Darius Skusevičius, LR ambasado-
rius JAV ir Meksikai Ro lan das Kriš-
čiūnas, LR ambasa do riaus JAV mi-
nistrė patarėja Lyra Puišytė-Bost-
roem, LR generalinis kon sulas Čika-
goje Marijus Gudynas, LR garbės kon-
sulai dr. Jonas Pruns kis ir Ingrida G.
Bublienė, Lietuvių Fondo valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas, XV
Lietuvių tautinių šo kių šventės 2016
organizacinio komi teto pirmininkas
Linas Orentas ir meno vadovas Tomas
Mikuckis. 

Sveikinimo raštus atsiuntė Žygi-
 mantas Pavilionis, buvęs JAV amba-
sadorius JAV, dabar URM ambasado-
rius Rytų kaimynystei, Apaštalinis
Nunciatūros Washingto ne pirmasis
sekretorius pre latas Rolandas Mak-
rickas, PLB val dybos Sielovados ir
Pietų Amerikos reikalų komisijos pir-
mininkas prela tas Edmundas Putri-
mas, ALT’o pir mininkas Saulius Kup-
rys.

LR ambasadorius JAV ir Meksi kai
Rolandas Kriščiūnas sveikinda mas
„svetingame Clevelando mieste” vyks-
tančią sesiją pabrėžė, kad „šie tra dici-
niai susitikimai yra puiki pro ga ap-
žvelgti per metus nuveiktus darbus ir
suplanuoti naujus. Kartu tai ir drau-
gų, bendražygių, bendraminčių, ku-
riems svarbi Lietuvos valstybė, jos is-
torija, kalba ir kultūra, susibūrimas.
Kviečiu Jus keistis idėjomis, išsakyti
savo rūpesčius. Noriu Jus patikinti,
kad aš ir visi JAV dirbantys Lietuvos
diplomatai esame pasiruošę dirbti
kartu su Jumis, nes tik taip ga lėsime
įveikti naujus iššūkius, kylan čius
mūsų valstybei ir tautai, bei pri sidėti
prie Lietuvos gerovės”... 

,,Dau giau Lietuvos Amerikoje,
daugiau Amerikos Lietuvoje, – kalbė-
jo amba sadorius. – Visa ši salė pilna
Lietuvos ambasadorių. JAV Lietuvių
Bendruo menės vaidmuo Lietuvos
valstybin gumo kūrimo ir atkūrimo is-
torijoje yra vienas esminių. Čia aiškiai
jau čiu, jog iš tiesų didžiuojamės bū-
dami lietuviais, jog lietuvių vieny-
bės, bendrumo, dėmesio Lietuvai, po-
reikio atliepti į XXI amžiaus iššū-
kius tikslai vienija mus kaip tautą ir
kaip asme nybes, kur bebūtume. Artėja
Lietu vos valstybės atkūrimo šimtme-
tis, kvie čiu susitelkti ir pristatyti pa-
saul iui modernią, kuriančią, atsa-
kingą demokratinės bendruomenės
narę – mūsų visų Lietuvą. Dirbkime
kartu – Ambasada atvira pasiūly-
mams, bendriems projektams, pasi-
ruošusi padė ti. Didžiuokimės būdami
lietuviais.”

XX Tarybos Prezidiumo pirmi-
 nin ko Juozo Polikaičio kvietimu į se-
 siją atvykusi Pasaulio Lietuvių Ben-
 druomenės (PLB) pirmininkė Dalia

Henke savo sveikinimo kalboje padė-
 kojo visiems aktyviems JAV LB na-
 riams ir įteikė PLB valdybos garbės
raštus bei suvenyrus. „JAV Lietuvių
Bendruomenė yra labai svarbi Pasau -
lio Lietuvių Bendruomenės žemėla py-
je, – sakė pirmininkė. – Būtent JAV
buvo įkurta ir įregistruota PLB. Čia
yra sukaupta ilgametė neįkainojama
patirtis puoselėjant lietuvybę užsie ny-
je. Man tai yra įdomus ir svar bus pa-
vyzdys bei neišsenkantis žinių šaltinis,
padedantis spren džiant daugelį klau-
simų. JAV LB yra visoms kitoms ben-
druomenėms ir man asmeniškai be
galo geras pavyzdys.”

Pirmąją sesijos dieną išklausėme
Vyriausiojo rinkimų komisijos pir-
mi nin ko Algirdo Grybo, XX Tarybos
Prezidiumo pirmininko Juozo Poli-
 kai čio,  XX Tarybos Konfliktų spren di-
mo komisijos, JAV LB apylinkių ir apy-
gardų pirmininkų pranešimus. Suda-
rėme Nominacijų (3–5 nariai) ir Balsų
skaičiavimo (3 nariai) komisijas. Lau-
rynas Misevičius  pasveikino ŠALF’o
vardu ir pristatė sporto parodą ,,Spor-
tas JAV lietuvių gyvenime”, kurioje –
įdomūs dokumentai, nuotraukos, spor-
tiniai apdovanojimai, pradedant XX a.
pradžia ir baigiant šių dienų JAV lie-
tuvių sportiniu gy ve nimu. Parodos
rėmėjai – Lietuvių Fondas ir JAV Lie-
tuvių Bendruome nė.

LR garbės konsulas, LR Seimo /
PLB komisijos pirmininkas nuo PLB
Jonas Prunskis savo pranešime pa pa-
sakojo apie šios komisijos veiklą. „Lau-
kiame Seimo  pritarimo mūsų pasiū-
lymui – turėti naują rinkimų apy gar-
dą, skirtą vien tik užsienyje gyvenan-
tiems Lietuvos Respublikos pilie-
čiams”. J. Prunskis išvardino daug
kitų komisijoje svarstomų te mų: lie-
tuvių kalbos, kaip užsienio kal bos sta-
tuso užsienyje, (ypač aktualus Ame-
rikos lietuviams), dvigubos piliety-
bės, žemės pardavimas. „Komisijai
rūpi Lietuvos stabilumas, kuris pri-
trauks investicijas, – kalbėjo J. Pruns-
kis. – Komisija taip pat at krei pė dėmesį
į prekybą žmonėmis ir kovą su ja,
narkotikų kontrabandą bei į alkoho-
linių gėrimų pardavimo su mažinimą.
Remiantis Pasaulio svei katos organi-
zacijos duomenimis, Lietuva yra tre-
čioje vietoje pagal suvartojamo alko-
holio kiekį vienam asmeniui... Nors
Komisijos, kurią sudaro pusė Seimo ir
pusė PLB narių, balsas yra pataria-
masis – Seime tik parlamento narių
balsas turi galią, po Komisijos sesijos
rengiamose spau dos konferencijose
turime gali mybę išdėstyti žiniasklai-
dai savo nuo monę vienu ar kitu klau-
simu, ypač tais atvejais, jei nepavyko
susitarti dėl bendros rezoliucijos.” J.

Clevelando Lietuvių Bendruomenės suvenyrai sesijos dalyviams ir svečiams (iš k.): Clevelando LB vicepirmininkė dr. Zita Masčinskie-
nė ir Clevelando LB vicepirmininkė kultūriniams reikalams, Ohio apygardos pirmininkė Nomeda Vučianienė; prie stalo – ambasado-
riaus ministrė-patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. 

Prunskis priminė, jog šiemet keli LR
Seimo nariai pasisakė už Komisijos pa-
naikinimą. „Vedžiau su kitais rim tą
kovą dėl jos išlikimo. Prie mūsų pa-
stangų prisidėjo nemažai užsienyje
gyvenančių lietuvių ir Lietuvos poli-
tikos atstovų. Noriu visiems padėju-
 siems ir parėmusiems nuoširdžiai pa-
dėkoti. Sulaukusi tiek daug para mos ir
palaikymo iš visų pusių, mūsų Komi-
sija gyvuoja toliau.” 

Buvusio JAV ambasadoriaus Žy gi-
manto Pavilionio siūlymu į sesiją pa-
kviestas Europos politikos anali zės
centro (Center for European Policy
Analysis – CEPA) skyriaus Washing-
tone vyresnysis analitikas Marius Lau-
rinavičius skaitė paskai tą: „Lietuva
Rusijos ir kitų Rytų kaimynų įtakoje”. 

Visi pavasarį išrinkti XXI Tary bos
nariai dar prieš sesiją pasiskirstė į 9 ko-
misijas. Finansų komisijai va dovaus
dr. Edvardas Bubnys, Įstatų komisijai –
dr. Regina Balčaitienė, Jaunimo ko-
misijai – Raminta Vilkie nė, Kultūros
komisijai – Sigita Bary sienė, Religinių
reikalų komisijai – dr. Tomas Girnius,
Organizacinių reikalų komisijai – Al-
girdas Grybas, Socialinių reikalų ko-
misijai – Zita Siderienė, Švietimo ko-
misijai – Ne rija Orentienė, Visuome-
ninių reikalų komisijai – buvusi PLB
valdybos pirmininkė Danguolė Na-
vickienė. Šių komisijų paruoštas re-
zoliucijas Taryba svarstė antrąją se-
sijos dieną.

Po posėdžių komisijose, ilgos se si-
jos darbo dienos ir šv. Mišių visi ne-
kantriai skubėjome kas A. Gudėno
vairuojamu autobusu, kas savo auto-
mobiliais, į Clevelando Lietuvių na-
 muose surengtą „Susipažinimo vaka-
 ro nę”, kur bendravome, fotografavo-
 mės, apžiūrėjome apačioje esantį lie tu-
višką barą-restoraną, klausėmės or-
ganizatorių ir svečių sveikinimų ir
pasisotinome nuostabia lietuviška va-
kariene – bulvių plokštainiu, ko pūs-
 tais, dešromis, Dainiaus Zalenso ša-
kočiu.

Mintis, kad visi kartu turime sau
kelti vieną tikslą – savo šalyse telktis
Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos
vardo garsinimui, geriausiai atsi spin-
 dėjo LR užsienio reikalų minis tro Lino
Linkevičiaus sveikinime. 

XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tės (2016 m.) organizacinio komiteto
pir mininkas Linas Orentas ir meno va-
dovas Tomas Mikuckis pristatė pasi-
ruošimo šventei planus ir pakvietė vi-
sus atvažiuoti ir dalyvauti. 

Aktorė Ona Pučkoriūtė-Zalen sie-
nė atliko a. a. klivlandietės  rašytojos
Aurelijos Balašaitienės pa trio tinį kū-
rinį „Vytauto Didžiojo priesaika”, o
skambant Clevelando lietuvių radijo
vedėjo, gitaristo Augio Dicevi čiaus lie-
tuviškoms dainoms, visi pa kilome šok-
ti. 

Bus daugiau
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ISTORIJOS UŽKULISIAI

Buvusią  plieno  karalystę aplankius
GEDIMINAS INDREIKA

South Chicago apylinkėje, kur Calumet upė įteka į Michi-
gano ežerą, apie 1880 m. kūrėsi pirmosios iš didžiųjų Čikagos
plieno gamyklų. Jų kaminų šešėlyje apsigyveno lietuviai,
lenkai, vengrai, kroatai ir kitų tautybių imigrantai, ieško-
dami pastovaus ir geriau apmokamo darbo.  Plienas  ryš-
kiai dominavo šio rajono ekonomikoje, kad tiktų apibūdinti
pietryčių Čikagą kaip „Plieno karalystę”.  Calumet žemupio
pietuose įsikūrė masyvūs ,,Republic Steel” ir ,,Wisconsin
Steel” fabrikai.

Šiapus Calumet upės ,,Illinois Steel” fabrikai, vė-
liau tapę ,,U. S. Steel Corp.” padaliniu, vadi-
namu ,,South Works”, driekėsi palei ežerą

tarp 79-tos ir 92-ros gatvių. Čia buvo gaminamas sta-
tybinis plienas tiltams  tarp jų  ir nuostabiam Mac-
kinac tiltui, pirmiesiems dangoraižiams,  tokiems
milžinams, kaip Sears Tower, John Hancock Center
ir Civic Center.  

Tik tvirti ir užsigrūdinę darbininkai galėjo iš-
tvert nuolatinį liejyklos karštį. Buvo sunku kvėpuoti,
viduje tvyrojo suodžių rūkas. Nuo rūdos dulkių leng-
va buvo susergti plaučių liga silicosis. Čia dirbantys
vyrai sakydavo, kad būti šioje liejykloje reiškė už-
miršti, jog iš viso yra išorinis pasaulis. ,,South
Works” darbas virė kiaurą parą, 7 dienas per savai-
tę. Pamaina trukdavo 12 valandų. Krosnis kūreno be
perstojo, nes išjungus tektų stabdyti pusę dienos pro-
dukcijos. Kai pildavo skystą geležį iš aukštakrosnių
į keto lydinius, žiežirbos skraidė į visas puses lyg jon-
vabaliai.  Naktimis padangė nušvisdavo gelsvai ir
raudonai.  Vietiniai rinkdavosi prie Calumet upės
krantinės stebėti, kaip gargažė (slag) nutekėdama
nuo lietojo plieno sukurdavo pasakišką šviesų reginį. 

Patys darbininkai su šeimomis apsigyveno ne-
toli dirbtuvių kukliuose mediniuose namuose. Jiems
aptarnauti palei Commercial Ave. įsikūrė unikalus
verslas – parduotuvės ir bankai rikiavosi šalia kar-
čiamų ir darbo unijos salių. Kiekvienos tautybės at-
stovai įsteigė savą parapiją ir mokyklą.  Lietuviai

1900 m. įsteigė Šv. Juozapo
parapiją (antrą seniausią lie-
tuvių bažnyčią Čikagoj).
Kun. Mykolas Peža  pastatė
medinę bažnyčią prie 88-tos
ir Saginaw gatvių.  Joje nuo
1905 m. klebonavo kun. An-
tanas Petraitis, žymus moks-
lininkas ir astronomas. 1916
m. parapijai priklausė 600
narių. 1930 m. atidaryta mo-
kykla, vedama seserų kazi-
mieriečių. Ilgamečiai Šv. Juo-
zapo parapijiečiai buvo: Juo-
zas Sungaila, Stanley Vasi-
liauskas, Teklė Micun ir Do-
minick Gudaitis. Kai kurie
čia dirbantys lietuviai gy-
veno atokiau – Roseland ir
Pullman apylinkėse.  

South Chicago turėjo pa-
lankias gamtines sąlygas
plieno fabrikų pramonei.
Geležies rūda iš Minnesotos
buvo tanklaivais atplukdo-
ma į Calumet uosto kanalą ir
iškraunama į ,,U. S. Steel”

žaliavų sandėlį.  Kalkakmenis iš Kentucky ir anglis
iš pietinio Illinois buvo atvežami traukiniu.  Koksas,
reikalingas plieno gamyboje, buvo išgaunamas iš
anglies. Aukštakrosnyse (blast furnace) geležies rū-
dos, kalkakmenio ir kokso mišinys buvo kaitinamas
iki 2700 F laipsnių temperatūroje. ,,South Works”
kompleksas turėjo savo geležinkelį, ligoninę, pui-
kavosi vienuolika aukštakrosnių, trimis elektrinė-
mis krosnimis, 30 atvirų krosnių (open hearth) ir 8
valcavimo dirbtuvėmis (rolling mills).  

Iki Prezidento Franklin D. Roosevelt administ-
racijos dar nebuvo susiorganizavusios plieno dar-
bininkų unijos.  ,,U. S. Steel Corp.” numatė pokyčius
plieno sektoriuje ir 1937 m. pirmoji suteikė teisę
,,United Steelworkers of  America” unijai atstovau-
ti jos darbininkams.  Mažesnės plieno kompanijos at-
sisakė sekti ,,U. S. Steel” pavyzdžiu. ,,Republic Steel”
darbininkai ir jų šeimos 1937 m. gegužės 30 d., sek-
madienį,  iškylavo prie Calumet upės.  Vyrai plana-
vo po gegužinės eisena žygiuoti iki ,,Republic Steel”
gamyklos.  Kai jie bandė taikiai piketuoti dėl teisės
organizuoti uniją,  prie ,,Republic Steel” vartų dar-
bininkus sutiko policijos kordonas. Jiems piketuo-
jant ir skanduojant ,,C.I.O.” (Congress of  Industrial
Organizations), kažkas  metė akmenį į policiją ir kilo
riaušės. Čikagos policija areštavo šimtus demonst-
rantų, kitus primušė lazdomis, 10 darbininkų nušovė.
Šis įvykis įėjo į istoriją kaip „Memorial Day mas-
sacre.”   

Čikagos dienraštis „Naujienos” aprašydamos
įvykį  įdėjo visą puslapį nuotraukų po antrašte
„Skerdynės South Chicago plieno streike”. 1937 bir-
želio 4 d. vedamasis  citavo oficialią pareigūnų ver-
siją kaip melą: „Policija ieškanti 6 kurstytojų, kurie
buvo suplanavę užpuolimą ant policijos ir mokinę
streikininkus, kaip jie turi permušti policininkus,
atimt jų ginklus ir įsilaužt į dirbtuves.”  Paskelbtam
aukų sąraše minima ir sužeisto lietuvio pavardė – Jo-
seph Juteris iš East Chicago.  Po kelerių metų derybų,
1941 m., buvo pasirašyta sutartis su ,,United Steel-
workers” unija.  Kova buvo laimėta. Nuo tos dienos
plieno kompanijos privalėjo reformuoti darbo sąly-
gas: mokėti daugiau už viršvalandžius ir duoti svei-
katos apdraudą. Pažymėtina, kad Amerikos plieno
darbininkai nebuvo kokie kairiųjų pažiūrų anar-
chistai, jie buvo išties pasiryžę kovoti prieš komu-
nizmą.

Klestėjimo metais, per Antrąjį pasaulinį karą,

,,U. S. Steel” liejyklos iš  viršaus – 1955 m. laivas atveža geležies rūdą.

To paties ,,U. S. Steel” fabriko erdvė ir rūdos
siena šiandien. Tolumoje – Michigano eže-
ras.                        Gedimino Indreikos nuotr.

Po streiko ,,South Works”, 1956 rugpjūčio 4 d. ,,U. S. Steel” direktorius sveikina dar-
bininkus (iš k.): Stephen Meleski ir Constantine Šmukštą. Už jų – dvynės aukštakrosnės. 

UPI nuotraukos
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A † A
KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS

Mirė 2015 m. spalio 17 d. Oak Lawn, IL.
Gimė 1922 m. liepos 25 d. Miknaičių kaime, Barzdų valsčiuje,

Šakių apskrityje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Aurelija, duktė Laura, sūnus Marius su

žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas, pusseserės Rasa Pukštienė,
Rimgailė Zotovienė ir Daina Smith, mirusio pusbrolio Augustino
Orento žmona Dalia ir sūnus Matas.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 21  d. nuo 9 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kęstutis bus
palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba šv. Mišioms.

Liūdinti šeima

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

Ilgamečiam Pasaulio lietuvių centro rėmėjui ir sa -
vanoriui

A † A
BRONIUI MIKĖNUI

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuo jautą sūnui ALGIUI su žmona DANA, dukrai  LO -
RETAI KRUTULIENEI su vyru POVILU, visiems anū -
kams ir proanūkams, giminaičiams, arti mie siems ir
draugams.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
ONA BARBORA GURAUSKAITĖ

ŠMITIENĖ
Mirė 2015 m. spalio 17 d. 
Gimė 1924 m. gruodžio 16 d. Skuode, Lietuvoje.
1945 m. ištekėjo už Ferdinando Šmito Vokietijoje su Romos kata-

likų Bažnyčios apeigomis Mišių metu.
1949 m. su vyru Ferdinandu ir dukrele Regina iš Vokietijos at-

važiavo į Ameriką, į Brockton, Mass.
1969 m. vyras Ferdinandas žuvo automobilio avarijoje. Po me -

tų Ona Šmitienė persikėlė gyventi į Čikagą, vėliau į Oak Lawn.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčios parapijai.
Dukrelė Regina yra ištekėjusi už Marco Burgos ir 40 metų gyve-

na Ispanijoje.
Nuliūdę liko: dukrelė Ona Regina Burgos-Šmitaitė, žentas

Marco, anūkai: Rasytė, Danutė ir Mykoliukas; giminės Lietuvo-
je  ir Amerikoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 23  d.  9 val.ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Liūdinti duktė su šeima

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

,,South Works” dirbo per 20 000 žmo-
nių. Tuo metu pirmąkart dirbti ,,U. S.
Steel” fabrike durys atsivėrė afro-
amerikiečiams.  1951 m. JAV pagami-
no  per 100 milijonų tonų plieno, arba
45 proc. viso pasaulio metinės pro-
dukcijos. 

1956 m. vasarą įvyko visuotinis
plieno streikas, vien Čikagoje ir šiau-
rės Indianoje streikavo apie 100 000
darbininkų. Federalinės vyriausybės
tarpininkai ragino kompanijų atsto-
vus greičiau susitarti, nes plienas
buvo gyvybiškai svarbus šalies eko-
nomikai.  Po 34 dienų streikas baigė-
si. JAV laikraščiai įdėjo nuotrauką:
,,South Works” sugrįžtančius darbi-
ninkus Stephen Meleski ir Constan-
tine Šmukštą sveikina ,,U. S. Steel” di-
rektorius Herschel Kaufman.

Dauguma lietuvių, kurie čia dir-
bo, skatino savo vaikus siekti aukšto-
jo mokslo, kad jiems nereikėtų plušti
fiziniame darbe.  Minėto C. Šmukštos
sūnus Michael baigė istorijos mokslus
universitete ir profesoriauja Viterbo
University LaCrosse, WI.

Plieno pramonės nuosmūkis pra-
sidėjo apie 1973-iuosius metus. JAV
pramoninės ekonomikos lėtas augi-
mas ir OPEC naftos eksportuojančių
šalių embargas sukėlė infliaciją. Ky-
lant kainoms Amerikoje pagamintas
plienas tapo nekonkurencingas glo-
balinėje rinkoje. Prisidėjo ir nesąži-
ninga konkurencija: Japonijos val-
džia duodavo stambias subsidijas savo
plieno kompanijoms, kad jos galėtų pi-
giau eksportuoti plieną į JAV.

Jei prieš šimtmetį Amerika va-
dovavo pramonės revoliucijai, tai da-
bar jai teko stebėti, kaip ją pralenkė
Azija. Ekonominė kaita JAV miestuo -
se, įgavusi pagreitį per finansinę kri-
zę 1982 metais, pirmiausia smogė sun-
kiajai pramonei. Užsakymai plienui
krito. Daug darbininkų buvo atleista,
pasekmes išgyveno ir gigantas ,,U. S.
Steel”.  1973 m. ,,South Works” dirbo
10 000 darbininkų, po dešimties metų
iš jų beliko vos 1 000.  Galutinai ,,U. S.
Steel” uždarė šios gamyklos vartus
1992 m. balandį, dar po kelių metų ji
buvo nugriauta.  Šiandien ,,U. S. Steel”
didžiausia ir moderniausia plieno ga-
mykla – tai ,,Gary Works” fabrikai, ke-
letą mylių į rytus, Indianoj.

Šiandien daugeliui čikagiečių bu-
vęs ,,South Works” žemės plotas yra
terra incognita.  Vieniši tūnoja ap-

leisti geležinkelio bėgiai, nykioje lan-
koje skraido žuvėdros.  Gamta grįžta
į pirmykštę, žmogaus nepaliestą bū-
seną. Tiesa, išlikusi  Beveik mylios il-
gio mūro ir betono rūdos siena (ore
wall) – apžėlusi krūmokšniais lyg
tvirtovė.  Ji byloja apie kadaise čia
dūzgusią didžiąją plieno pramonę,
kuri prieš šimtmetį suviliodavo imig-
rantus, tarp jų ir lietuvius, pakerėda-
vo juos šviesesnio rytojaus svajonėmis
ir jie čia pasilikdavo dirbti.

Vieta, kur 1937 m. įvyko plieno
darbininkų skerdynės, prie 117-tos ir
Avenue O gatvės, yra paženklinta pa-
minkline atminimo lenta su dešimties
žuvusiųjų vardais. ,,Republic” fabrikų
vietoje šiandien stovi naujas prekybos
centras. Šv. Juozapo lietuvių parapija
buvo uždaryta 1987 m., tuomet dau-
guma parapijiečių jau buvo ispana-
kalbiai. Antroji jos bažnyčia, statyta
1948 m., tebestovi.

Lakeside projektas

Nekilnojamojo turto plėtotojai
norėtų, kad buvusioje ,,South Works”
erdvėje būtų nutiestos gatvės, statomi
namai.  Architektai yra parengę įvai-
rių projektų Lakeside  gyvenamųjų
namų rajonui, kuris būtų greitai pa-
siekiamas iš Čikagos centro. Planuo-
jama prieplauka pramoginiams lai-
vams, jau pravestas Lake Shore Drive
kelias iki 92-os gatvės. Tačiau susi-
duriama su kliūtimis ir naujais iššū-
kiais gamtosaugai aplink Calumet
upę.  BP naftos perdirbimo gamykla
(British Petroleum) iš Whiting, In-
dianos jau kelerius metus vis atveža
nuodingų naftos kokso (petroleum
coke) atliekų į šį regioną.  Jas pylimais
suverčia palei Calumet upę. Stipres-
niam vėjui pučiant, koksas teršia orą,
dulkės nusėda ant aplinkinių namų.
South Chicago gyventojai  jau kelis
kartus ruošė protesto mitingus šiai
problemai iškelti. Viliamasi apsau-
goti šią apylinkę nuo tolimesnės tar-
šos.
______________________

Šaltiniai:  

Naujienos,  1937. Balzeko lietuvių kultūros

muziejus.                 

Žinios apie Šv. Juozapo parapiją – LTSC.                                                                                                                 

,,Life and Death of  a Steel Mill” (Chicago

Tribune, 3-29-1992) 

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia ir klebonija 2015 m.  (jau uždaryta).
Gedimino Indreikos nuotr.
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) spalio 25 d. 10 val. r. švęsime 30-
tąjįi eilinį metų sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Po šv. Mišių parapijos salėje Brighton Par-
ko Lietuvių Bendruomenės valdyba ruošia lie-
tuviškų patiekalų pietus. JAV LB Tarybos na-
rys Jonas Platakis pasidalins naujienomis iš
Clevelande vykusios JAV LB Tarybos sesijos.
Taip pat paminėsime Lietuvos istorijos my-
lėtojų ir ieškotojų klubo veiklos 5-erių m. su-
kaktį ir pažiūrėsime filmą ,,Karalių kriptos at-
radimas, Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpi-
mas”. Lapkričio 1 d. per šv. Mišias pami-
nėsime Visų Šventųjų šventę ir Vėlines.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tus” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Pra-
džia – 12:30 val. p. p. Matysite trumpą me-
ninę programą, sužinosite apie organizaci-
jos remiamus  dienos centrus Lietuvoje, ku-
riuos lanko rizikos grupės šeimų vaikai. Sta-
lus ir vietas galima užsisakyti tel. 630-243-
1089 (Rūta Šmulkštienė arba el. paš-
 tu: r.l.smulkstys@sbcglobal.net) ir tel. 630-

243-1228 (Rita Venclovienė) arba el. paš-
 tu: venclovas@comcast.net).

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
parapijoje spalio 25 d., sekmadienį, bus mi-
nimos kun. Liudo Miliausko tarnystės šioje
parapijoje 10-osios metinės. Pamaldų metu
pamokslą sakys kun. Algimantas Žilinskas,
kuris kartu su žmona Rūta specialiai šiai šven-
tei atskrenda iš Toronto. Šventi niams pietums
reikia iš anksto užsiregistruoti tel. 708-369-
5744. Pamal dų pradžia 11:30 val. r. Tėviškės
parapijos adresas: 5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL 60558.

� Vaikų darželis ,,Spindulėlis” ieško vaikus
mylinčios, kūrybingos ir patyrusios pedago-
gės. Rytinis darbas (penkios dienos per sa-
vaitę) nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. pietų. Taip
pat ieškome gimnazijos ar kolegijos moki-
nukių, kurios norėtų dirbti su vaikais – dar-
bas  nuo 3 val. p. p. iki 6 val. v. Adresas:
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia, 9000 S.
Meanard Avenue, Oak Lawn, IL
60453.  Skambinti tel. 773-983-6517.
Rašyti: valdasa@hotmail.com arba zion-
lithlutheran@aol.com.

Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas

LR teisingumo ministro Juozo Bernatonio prašymu Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės valdyba (PLB) kviečia Jus iki spalio 26 dienos užpildyti an-
ketą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.
Anketos adresas: 
http://r.apklausa.lt/f/lietuvos-respublikos-pilietybes-issaugojimas-vav3mhf/
recipients/c6dc41b62c
Šios anketos rezultatai viešai neskelbiami.

Dalia Shilas
PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė

Susitikimas New Yorke

Lietuvos garbės konsulas ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (LRS/PLB) Komisijos pirmininkas dr. Jonas Prunskis spalio 18 d.
lankėsi Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijoje Brooklyne, New Yorke, kur
susitiko su kunigu Vytautu Volertu. Dr. Prunskis taip pat trumpai supažindino
parapijiečius su LRS/PLB komisijas veikla, atsakė į  klausimus apie imigrantų iš
Sirijos ir kitų vidurio rytų šalių priėmimą Lietuvoje.

Dr. J. Prunskis (2 eil. d.) su New Yorko bendruomenės veikėjais: Giedre Stankūnie-
ne, Vida Jankauskiene, sesele Igne, Laima Šileikyte-Hood, Ramute Žukaite, Vida Pe-
nikiene ir Raimundu Šližiu. Vytauto Prunskio nuotr.

Už a. a. ALGIMANTO DAMIJONAIČIO sielą
šv. Mišios bus atnašaujamos 
spalio 27 d. 10:30 val. ryto

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.

Laidotuvės privačios.

Šeima

Spalio 24 d., šeštadienį, 6 val. v., Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyks
,,Oktoberfest” šventė. Šventė rengiama paremti Pasaulio lietuvių cent-
rą. Tradicinis vokiškas maistas, gėrimai, muzika. Bilietus (40 dol.) ga li te įsi-
gyti svetainėje: BIT.LY/OFL2015 arba prie durų.  Lau kiami suaugę (21+).
Jei turite klau simų, kreipkitės el. paštu: oktoberfestlemontas@gmail.com. 

Mieli giesmės mylėtojai,
Visus, kurie neabejingi giesmei ir muzikai, kurie ieško kaip pra-
turtinti savo dvasią ir kasdienybę, kurie savo balsu norėtų pa-
gyvinti Šv. Antano (Cicero, IL) parapijos  lietuvių choro skambesį,
kviečiame įsijungti į mūsų gretas.
Laukiame balsingų vyrų ir moterų! 

Daugiau informacijos suteiks
choro vadovė Vilma tel. 630-901-5888.

Lietuvių Fondas kviečia narius, aukotojus, bičiulius į
metinį pokylį ,,Rudens spalvų garsai”, 

kuris š. m. lapkričio 7 d. vyks 
Pasaulio lietuvių centro Pokylių salėje 

(14911 S. 127th St., Lemont, IL 60439) 

Maloniai pabendrausite su specialiai į LF pokylį atvyksiančiu Lietuvos Res-
publikos ambasadoriumi JAV ir Meksikai Rolandu Kriščiūnu, mėgausi-
tės LF stipendininko pianisto Edvino Minkštimo grojimu, susitiksite su
draugais.

Kokteiliai – 5:30 val. p. p.; koncertas – 6:30 val. v.; šventinė vakarienė
– 7:30 val. v. Šokiams gros Rasa ir Jeronimas. Norinčius gauti daugiau
informacijos ar pageidaujančius užsisakyti vietas kviečiame apsilanky-
ti svetainėje www.lietuviufondas.org arba paskambinti tel. 630-257-1616.


