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Vilnius, birželio 1 d. (BNS) –
Seimas svarstydamas naujos redak-
cijos Pilietybės įstatymą ėmėsi plėsti
pirminės redakcijos projekte gana

siaurai nurodytas galimybes turėti
dvigubą pilietybę. Prezidentūros pa-
rengtame įstatymo projekte brėžta
griežta riba, kad dvigubą pilietybę ga-

lėtų išlaikyti tik pasitraukusieji iš
Lietuvos iki Nepriklausomybės atga-
vimo 1990 m. kovo 11 d. ir jų pali-
kuonys, tuo metu Seimo komitetuose
nuspręsta plėsti dvigubos pilietybės
,,geografiją”.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
mitete (TTK) buvo pritarta valdan-
čiųjų siūlymui leisti dvigubą pilietybę
turėti išvykusiesiems ir po Nepriklau-
somybės atgavimo, jei jie įgijo Europos
Sąjungos ar NATO šalies pilietybę.

Svarstant įstatymą Seimo posė-
dyje pritarta dar vienam siūlymui –
dvigubą pilietybę leisti turėti lietuvių
kilmės asmenims, tradiciškai gyve-
nantiems valstybėje, su kuria Lietuvą
skiria valstybės siena – tad į dvigubą
pilietybę galės pretenduoti ir Baltarusi-
joje bei Rusijoje gyvenantys lietuviai.

Seimo Žmogaus teisių komitetas
(ŽTK) siūlė iš viso atskaitos data dėl
dvigubos pilietybės instituto imti ne
Nepriklausomybės atkūrimą, o šiuo
metu Nukelta į 6 psl.

Seimas svarstė Pilietybės įstatymą. R. Jurgaičio nuotr.

•Skautybės kelias. 2010
m. pavasario išvyka į Ra-
ką (pabaiga) (p. 2)
•Garliavos minia ir pilie-
tinė visuomenė (p. 3, 9)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Kvieslys (p. 4–5)
•Connecticut apygardos
renginys (p. 5)
•Pasivaikščiojimas ant
ugnikalnio (p. 8)
•V. Alantas (36) (p. 9)
•Nuostabi šokio šventė
(p. 10)
•V. Šiškauskas koncer-
tuos Lemont (p. 10)

Seimas èmèsi plèsti galimybes
turèti dvigubâ pilietybê
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Vokietijos kanclerè neatvyks î Vilniû
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Čikaga, birželio 1 d. (,,Draugo” info) – Š. m. gegužės 31 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse buvo
aukojamos Atminimo dienos (Memorial Day) šv. Mišios. Šv. Mišias atnašavo Mundelein seminarijos vi-
cerektorius kunigas August J. Belauskas. Prie Steigėjų paminklo religines apeigas atliko kunigas Jonas
Kuzinskas. Mirusiems buvo padėtas pašventintas vainikas, renginyje dalyvavo šauliai.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Vilnius, birželio 1 d. (ELTA) –
Dėl politinės padėties šalyje atšaukia-
mas Vokietijos kanclerės Angela Mer-
kel šią savaitę numatytas apsilanky-
mas Lietuvoje. Baltijos jūros valsty-
bių tarybos viršūnių susitikime Vo-
kietijai atstovaus šios šalies federali-
nės užsienio reikalų ministerijos vals-
tybės ministras Werner Hoyer.

Pasak Vokietijos ambasados Vil-
niuje išplatinto pranešimo, A. Merkel

kelionė atšaukiama dėl šalies vidaus
politinių aplinkybių. ,,Su dideliu ap-
gailestavimu pranešame, kad Vokie-
tijos kanclerė A. Merkel turėjo sku-
biai atšaukti kelionę į Vilnių. Dėl ne-
tikėto Vokietijos prezidento Horst
Koehler atsistatydinimo vyks skubūs
susitikimai, kurie reikalauja, kad
kanclerė būtų Berlyne. Ji prašo Lie-
tuvos partnerių supratingumo dėl
šios viešnagės atšaukimo”, – teigiama

pranešime. Jame taip pat sakoma, jog
numatyti federalinės kanclerės susi-
tikimai su Lietuvos Respublikos pre-
zidente Dalia Grybauskaite ir Lietu-
vos premjeru Andriumi Kubiliumi
įvyks pasitaikius kitai progai.

Lietuvos vadovės ir Vokietijos
kanclerės A. Merkel susitikime buvo
ketinta aptarti Lietuvos ir Vokietijos
dvišalius santykius, galimybes stip-
rinti bendradarbiavimą energetikos

ir transporto srityse, plėsti krovinių
tranzito iš Vokietijos į Afganistaną
per Klaipėdos uostą apimtis, ekono-
minės ir finansinės krizės pasekmes
Europos Sąjungai bei tinkamiausius
būdus padėčiai spręsti.

Kaip pranešama, Vokietijos pre-
zidentas H. Koehler atsistatydinimo
priežastimi nurodė kritiką dėl jo ko-
mentarų apie Vokietijos kariuomenės
misijas užsienyje.
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Nors ir kaip stengiasi LR Už-
sienio reikalų ministerija ir ypač
ką tik jos rėmuose įkurtas Už-
sienio lietuvių departamentas
skleisti ,,globalios Lietuvos”, ap-
jungiančios visus lietuvius, kur
jie begyventų, mintį, vis nuke-
liamas dvigubos pilietybės klau-
simo sprendimas tokias pastan-
gas verčia į nieką. Gegužės 1 d.
Seimo posėdyje buvo pasiūlyta
prailginti dabartinio Pilietybės
įstatymo galiojimą (šįkart pus-
mečiui, iki 2011 m. sausio 1 d.) ir
vėl kreiptis į Konstitucinį Teismą
(KT), kad šis po ketverių metų
imtųsi iš naujo išaiškinti dvigu-
bos pilietybės apibrėžimą Lietu-
vos Konstitucijoje. Seimūnai vi-
liasi, jog galbūt šį kartą KT po-
žiūris ir sprendimas bus palan-
kesnis – dviguba pilietybė bus
teikiama ne tik ant vienos ran-
kos pirštų suskaičiuojamais išim-
tiniais atvejais. Viena žurnalistė
pilietybės klausimą pavadino
,,nesantaikos obuoliu”, aš linkusi
jį vadinti Gordijaus mazgu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DONATAS RAMANAUSKAS
draugininkas

Vakarieniaujant iškylautojai bu-
vo nustebinti, kai mūsų gretose pasi-
rodė skautai vyčiai Audrius Aleksiū-
nas, Andrius Markulis ir Mikutis
Leipus. Jie atvyko laiku vesti prity-
rusių skautų įžodį. Po vakarienės visi
buvo nuvežti į jaukią vietą ant upės
kranto. Ten, prie mažo lauželio, šeši
kandidatai davė prityrusio skauto
įžodį: Erikas Anužis, Vidas Kulbis,
Jonas Majauskas, Matas McCarthy,
Antanas Riškus ir Paulius Siliūnas.
Po įžodžio visi nauji „pritsai” buvo
pasveikinti, tada grįžome prie mūsų
pastogės naktipiečiams – šokoladi-
niam „pudingui”. Buvo jau truputį
po 9 v. v. Kai buvo pranešta, kad rytoj
kelsimės 4 v. r., visi pradėjo juoktis,
kol pastebėjo, kad vadovai rimtai kal-
ba. Trumpai pagalvoję ir gerai nu-
vargę, visi tyliai išsiskirstė, buvo apie
9:30 v.v. Nakties tyloje girdėjosi tik
upės tekėjimas ir vilkų („coyotes”)
graudus kaukimas kažkur tolumoje...

Balandžio 11 d., sekmadienis

Kaip iš vakaro buvo skelbta, kė-
lėmės 4 v. r. Šalna – viskas apšalę.
Dar visiškai tamsu. Žibintais pasi-
šviesdami visi susidėjo savo reikme-
nis į kuprines, nugriovė ir suvynio-
jo palapines. Po to paprasti pusryčiai:
„Pop Tarts”, šalti javainiai, avižų
košė, karšta kakava. Baigiant valgyti
ir susitvarkyti, saulutė prašvito. Visi
sustoję į bendrą ratą susikabinome
rankomis. Pirmiausiai sukalbėjome
skauto rytinę maldą: „Dieve, duok,
kad šiandien būčiau geresnis negu
vakar buvau.” Po to sukalbėjome
„Tėve, mūsų” ir vienas kitam pa-
linkėjome ramybės.

2010 metų pavasario
išvyka į Rako stovyklą

Ramiai nusiteikę švintant išžy-
giavome iš mūsų stovyklėlės 6:30 v. r.
Netrukus peržygiavome tiltą per
Pere Marquette upę, pasukome į
vakarus Hawley keliu. Liko 7 mylios
iki Rako stovyklos. Po pirmos valan-
dos vėl susitikome su broliu Juozu.
Iki to laiko jau saulutė buvo pra-
dėjusi mus šildyti. Tad buvo geras
laikas nusivilkti viršutinę eilę apran-

gos, kad nebūtų per šilta. Po trumpos
pertraukos žygiavome toliau. Sesė
Regina gerai nustatė mūsų grupės
ritmą – visa grupė galėjo kartu žy-
giuoti ir per greitai nepavargti. Dar
viena pertraukėlė prie Eden Town-
ship, o paskui paskutinės dvi mylios
iki stovyklos.

Rako vartus pasiekėme apie 10 v.
r. Pasididžiavome savo pasiekimu ir
nusifotografavome. Sugrįžus atgal į

,,Lituanicos” virtuvę, mūsų laukė di-
delis padėklas lašiniuočių (bacon
buns) – tai tikras netikėtumas išky-
lautojams, padarytas brolio Juozo.
Sesės Žiba ir Julija toliau žygiavo į
Kernavės pastovyklę, kur brolis Aras
Lintakas buvo atidaręs prausyklą ir
užkaitęs karšto vandens tanką. Bent
šios dvi sesės buvo švarios ir atsigai-
vinusios mūsų kelionei atgal į Čika-
gą. Didelis „ačiū” broliui Arui.

Beliko tik kartu su geltonšlip-
siais aptvarkyti virtuvę ir stovyklos
rajoną. Iš mylimosios Rako stovyklos
iškeliavome apie 11:30 v.r. Sustojome
Holland, MI pavalgyti „Culver’s Bu-
tter Burgers” restorane. Sėkmingai
ir laiku 4:30 v. p. p. grįžome atgal į Pa-
saulio lietuvių centrą. Iškrovę brolio
Juozo sunkvežimį, visi susirinkome
savo kuprines ir keliavome namo.

Per šią kelionę įgavome įvairios
patirties. Tie, kurie už keleto mėne-
sių keliaus į Philmont, New Mexico,
vienos savaitės žygiui į kalnus, dabar
gal turi geresnį supratimą, kas jų ten
laukia: sunkios kuprinės, skaudantys
raumenys (ypatingai pečių srityje ir

kojose), ką yra naudinga turėti, ko
gal tikrai nereikia, kiek vandens ger-
ti, kiek ir ką valgyti. Bet svarbiausias
dalykas, ko jie išmoko, tai – kaip
skautiškai sugyventi vienam su kitu
ilgoje, sunkioje kelionėje. Ir čia vi-
suomet galima tobulėti.

Šios iškylos Dariaus ir Girėno
prityrusių skautų draugovės daly-
viai:

Donatas Ramanauskas, draugi-
ninkas; Juozas Kapačinskas, d-ko
pavaduotojas; Ginutis Matutis, Rako
stovyklavietės administratorius; Li-
nas Sutkus, skautas vytis; Rimvydas
Šoliūnas, skautas vytis; Justinas Bo-
binas, prit. skautas; Matas Lapkus,
prit. skautas; Mantas Naris, prit.
skautas; Erikas Anužis, prit. kandi-
datas; Vidas Kulbis, prit. kandidatas;
Jonas Majauskas, prit kandidatas;
Matas McCarthy, prit. kandidatas;
Antanas Riškus, prit. kandidatas ir
Paulius Siliūnas, prit. kandidatas.

Aušros Vartų-Kernavės ir Neri-
jos tunto dalyvės:

Žiba Kairys-Lapp, draugininkė;
Julija Lapp, jūrų skautė ir Regina
Ramanauskaitė, vyresnė skautė.

Kiti tėveliai, kurie važiavo padėti
prit. skautams:

Daina Siliūnienė; Patrick Mc-
Carthy ir Aras Lintakas, Aušros Var-
tų-Kernavės pastovyklės administra-
torius.

Pabaiga
Paulius Siliūnas, Jonas Majauskas, Antanas Riškus ir Matas Lapkus.

Donato Ramanausko nuotr.

Erikas Anužis ir Justinas Bobinas.

Tęsinys iš balandžio 26 d.
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Pranašaujama
nepavydėtina Izraelio

valstybės ateitis
ALEKSAS VITKUS

University of Chicago politinių mokslų profesorius John J. Mear-
sheimer gegužės 9 d. ,,Chicago Tribune” komentarų puslapyje
paskelbė ilgą straipsnį, kuriame jis, atrodo, bešališkai nagrinėja

įvairias Izraelio valstybės ateities galimybes. Apžvelgęs kelis galimus jos
scenarijus, jis priėjo prie išvados, kad Izraelio valstybė ateityje greičiau-
siai gali tapti Didžiąja Izraelio, bet jau ne grynai žydiška valstybe – nuo
Viduržemio jūros iki Jordano upės ir nuo Libano iki Raudonosios upės.

Kaip ir buvo galima laukti, toks jo Izraeliui ne visai palankus straips-
nis jau per kelias dienas sulaukė vos ne tikro autorių ir laikraščio redak-
ciją kritikuojančių laiškų srauto. Vieni autorių vadino nevykusiu prana-
šautoju, kiti teisino Izraelį, visi kaltino palestiniečius, dar kiti stebėjosi,
kad toks straipsnis iš viso rado vietą laikraštyje. Tačiau visi pabrėžė, kad
Izraelis yra nepamainomas JAV sąjungininkas, ką jau po kelių dienų pa-
tvirtino tame pačiame laikraštyje pasirodęs pusės puslapio didumo pareiš-
kimas, pasirašytas 60 (!) įvairaus laipsnio į atsargą išėjusių Amerikos ge-
nerolų ir admirolų.

Mearsheimer nuomone, dviejų atskirų valstybių scenarijus yra ge-
riausias sprendimas, nors jis ir supranta, kad dauguma žydų tam nepri-
tartų. Tokio sprendimo neprileistų ir Izraelio premjeras Benjamin Neta-
nyahu, kurio planas yra į Vakarų Krantą perkelti dar daugiau žydų. Juk
jau dabar ten yra įkurdinta 480,000 žydų naujakurių, kurie, jei reikėtų,
griebtųsi ginklo ginti savo teritorijas.

Jei žydai, netikėtai susijungę su arabais, jiems suteiktų visas pilieti-
nes teises, Izraelis taptų nauja demokratiška dviejų tautų valstybe. Ka-
dangi tai sugriautų patį Izraelio valstybės pagrindą ir jo tikrą tautinį iden-
titetą, tuo nebūtų patenkinti sionistai, jau nuo 1896 metų užsidegę The-
odore Herzi paskelbta vizija, pagal kurią žydai turėtų atstatyti prieš du
tūkstantmečius prarastą savo grynai žydišką tėvynę. Žydai gerai supran-
ta, kad būtų tik laiko klausimas, kol dėl daug aukštesnio arabų gimsta-
mumo skaičiaus sujungtoje valstybėje žydai netrukus taptų mažuma.

Kai kas mano, kad dėl dviejų valstybių varianto galėtų veiksmingai
paspausti ir JAV prez. Barack Obama. Deja, iki šiol nesimato, kad Obama
imtųsi žygių prieš Netanyahu, kuris jau net keletą kartų įžūliai pareiškė,
kad jis savo statybos planų Vakarų Krante nekeis.

Profesorius pagyrė prez. Obama, kad jis vis dėlto privertė Izraelį ir
palestiniečius bent atnaujinti derybas, kur jis ir dauguma amerikiečių ti-
kisi sulaukti vieningos Gazos ruožą ir Vakarų Krantą apimančios arabų
valstybės, su rytine Jeruzalės miesto dalimi, kaip tos valstybės sostine,
sukūrimo. Čia pat jis ir suabejoja, kad tai įvyks. Tos teritorijos ilgainiui
būtų prijungtos prie Didžiojo Izraelio, kuris taptų ,,apartheid” tipo vals-
tybe, panašiai kaip ilgą laiką buvo ir Pietų Afrikos valstybė.

Kad iš tik vos beprasidedančių atnaujintų derybų daug ko negalima
laukti, rodo gegužės 11 d. Netanyahu pareiškimas, padarytas tik dieną po
to, kai prez. Obama pagyrė Izraelį už statybų sulaikymą rytinėje Jeru-
zalės miesto dalyje: ,,Izraelis nestabdys savo vykdomų statybų, ir Jeruza-
lės miestas liks ir toliau nedaloma Izraelio valstybės sostine”, – sakė at-
kaklusis premjeras.

Nors nuo 1967 metų kiekvienas JAV prezidentas buvo pasisakęs prieš
Vakarų Krante žydų vykdomas statybas, nė vienas jų neįstengė tų staty-
bų sustabdyti. Nėra jokio pagrindo manyti, kad tai pavyks prezidentui
Obama. Po inauguracijos pareiškęs, kad statybos turės būti sustabdytos,
Obama netrukus nutilo, kai Netanyahu rūsčiai pareiškė, jog jis visiškai
nemano atsisakyti tokių planų. Obama nenorą grasinti Izraeliui kokiomis
nors nuobaudomis Mearsheimer aiškina nepaprastai stipria žydų organi-
zacijų įtaka JAV Artimųjų Rytų ir Izraelio politikai.

Ar Amerika kada nors išdrįs Izraeliui pasakyti, kad ji vadovausis ne
Izraelio, bet JAV interesais? Kai JAV prezidentu tapo Obama, kurį laiką
atrodė, kad reikalai pasikeis. Tuojau po inauguracijos jis pareiškė, kad jis
tvirtai rems palestiniečių pastangas turėti savo valstybę, neužmiršdamas
ir Izraelio saugumo reikalų.

JAV politika Izraelio atžvilgiu Amerikai nieko gero nedavė. Per 60
metų trukusio Izraelio rėmimo nesame nė kiek priartėję prie taikos tarp
Izraelio ir palestiniečių. Amerikos santykiai su Izraeliu yra sunkiai su-
prantami, kai mes bijome kritikuoti Izraelio vyriausybę, jos veiksmams
kartais net pažeidus mūsų interesus. Nepateisinamas yra ir mūsų dosnu-
mas Izraeliui. Nors oficiali JAV politika pasisako už ,,dvi tautos, dvi val-
stybės” principą, Amerikos Izraeliui siunčiami pinigai tai aiškiai paneigia.

Geriausiu atveju, ko Obama gali tikėtis, yra stumti tas niekada nesi-
baigiančias derybas ir toliau. O Netanyahu ir kiti panašūs į jį būsimi
premjerai ir toliau po truputį kolonizuos palestiniečių žemes. Galutinė to
proceso išdava anksčiau ar vėliau bus Didžioji Izraelio valstybė. Bet kas
ten gyvens? Dauguma žydų nenorės gyventi valstybėje, kurios gyventojų
daugumą sudarys arabai. Ar žydai griebsis etninio valymo? Jei taip, tokia
strategija negalėtų būti priimtina Izraelio sąjungininkei Amerikai.

,,Vienu ar kitu atžvilgiu, – dėsto profesorius Mearsheimer, – ar ne iro-
niška, kad lobistų pastangos Amerikoje padeda sunaikinti sionistų svajo-
nes Palestinos žemėse sukurti grynai žydišką valstybę?” Toliau jis tęsia:
,,Dviejų valstybių variantas daug geriau atitiktų Izraelio valstybės inte-
resus negu dabartinis Izraelio užsispyrimas skverbtis į arabų žemes. Sun-
ku suprasti, kaip to nemato Izraelio politikai ir jo draugai amerikiečiai”,
– baigia straipsnio autorius.

SAULIUS SPURGA

Pasaulio istorijoje gausu pasako-
jimų apie tai, kaip klydo žmonės –
klydo minia, klydo institucijos, net
ištisos valstybės, – ir kiek neteisybės
bei nelaimių tuo buvo sukelta.

Visai neseniai Lenkijoje, From-
borko katedroje, dalyvaujant Lenki-
jos katalikų bažnyčios hierarchams,
su didele pagarba perlaidoti garsaus
astronomo Nikolajaus Koperniko pa-
laikai. Jo mokymas apie heliocentri-
nę pasaulio sandarą kelis šimtmečius
bažnyčios buvo smerkiamas kaip ere-
tiškas. Šiandien Kopernikas yra ne
tik įžvalgaus ir revoliucingo moksli-
ninko pavyzdys. Jo vardas liudija ir
tai, kokiais klaidžiais keliais dažnai
vaikšto tiesa.

Įniršusi minia kūrė raganų lau-
žus, rengė linčo teismus, pjudė mažu-
mas. Visi šie pasakojimai byloja vieną
paprastą dalyką – išankstinis nusis-
tatymas, emocinis sudirginimas, pa-
sidavimas minios gaivalui nepasitar-
nauja tiesai ir teisingumui.

Ką galime pasakyti apie minią,
kuri jau daugiau kaip dešimt dienų
yra apsupusi Venckų ir Kedžių na-
mus Garliavoje? Galbūt turėtume
džiaugtis, kad mūsų visuomenėje yra
neabejingų žmonių. Kai kas tai vadi-
na pilietinės visuomenės apraiško-
mis.

Pastarosios spontaniškos akcijos
turi mažiausiai du veidus. Viena ver-
tus, žmonės sujudę todėl, kad nepa-
sitiki valstybės teismais, visa teisė-
saugos ir teisėtvarkos sistema. To-
kiam nepasitikėjimui pagrindo – aps-
tu. Tačiau tai nereiškia, kad būtent
tokiais veiksmais pasieksime valsty-
bėje daugiau teisingumo.

Sunkiai galima įsivaizduoti pilie-

tinę visuomenę, negerbiančią žmo-
gaus orumo ir kitų asmenų teisių.
Vargu ar įmanoma pilietine visuo-
mene vadinti minią, kuri susirenka
kovoti ne už principus, ne už idėjas,
ne už sistemos pertvarkymą, o tam,
kad pati nuspręstų, kur yra teisybė,
pati įvardytų kaltuosius ir čia pat vie-
toje vykdytų teisingumą. Tai priešta-
rauja ne tik teisinės, bet ir bet kokios
civilizuotos visuomenės normoms.

Neatsitiktinai pilietine visuo-
mene laikomos organizuotos žmonių
grupės, draugijos, organizacijos: pi-
lietinė visuomenė neįsivaizduojama
be atsakomybės. Kas atsakys už mo-
ralinę skriaudą ir materialius nuos-
tolius, jeigu tokie atsiras dėl minios
veiksmų? O tokios žalos jau padaryta.
Žmones į pilietinės visuomenės orga-
nizacijas atveda noras prisiimti dau-
giau pilietinės atsakomybės. Tuo
tarpu tie, kurie buriasi Garliavoje,
drąsos semiasi ištirpdydami savo
atsakomybę minioje.

Kas yra Garliavoje susirinkusios
minios vadovaujantys asmenys? Ar
jie buvo rinkti, ar tikrai atstovauja
šiems žmonėms? Kokie jų įgaliojimai?
Žinoma, tai retoriniai klausimai, į
kuriuos šiomis aplinkybėmis net ne-
verta tikėtis atsakymo. Tačiau šie
klausimai išlieka reikšmingi, nes
tokia minia nesunkiai gali būti pa-
naudojama neskaidriems interesams.
Ir tokie požymiai jau pradeda ryškėti.

Dar kartą verta pakartoti, kad
būtent teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijų negrabus darbas davė
pretekstą minios aistroms bei nepa-
sitenkinimui. Tačiau kad ir kaip būtų
sunku ir skaudu, būtina laikytis vie-
no svarbiausio – nekaltumo pre-
zumpcijos principo. O jis rutuliojantis
šiai istorijai nuolat buvo pažeidžia-
mas. Deja, tai darė ne tik žurnalistai,
bet ir kai kurie garbūs žinovai, ap-
žvalgininkai, intelektualai, politikai,
kurie visi kartu TV ekranuose su-
rengė ne vieną geltonosios publicis-
tikos raganų puotą. Žodžiai „pedofilų
klanas”, „pedofilų byla” ištarti tiek
kartų, kad tokio klano egzistavimas
jau tarsi ir nebekelia abejonių. Ta-
riamai aiškus ir šio klano vadovas.

Tuo tarpu nors viešojoje erdvėje
pateikta ištisa lavina informacijos,
kol kas jokių tikrų ar galbūt tikrų
faktų neišaiškėjo. Pirmasis „įkaltis”
– išplatintos vaizdo kasetės su vaiko
pasakojimu – gali liudyti realius fak-
tus, tačiau gali būti ir manipuliavimo
vaiku rezultatas (akivaizdu, kad to
būta). Šitokiomis aplinkybėmis iš
ekrano ar iš minios gelmės skelbti
nuosprendį yra daugiau nei neat-
sakinga. Nukelta į 9 psl.

GARLIAVOS MINIA IR
PILIETINĖ VISUOMENĖ

Protestuotojai Garliavoje. DELFI (P. Garkausko nuotr.)

Vargu ar įmanoma pi-
lietine visuomene vadinti
minią, kuri susirenka ko-
voti ne už principus, ne už
idėjas, ne už sistemos per-
tvarkymą, o tam, kad pati
nuspręstų, kur yra teisybė,
pati įvardytų kaltuosius ir
čia pat vietoje vykdytų
teisingumą. Tai priešta-
rauja ne tik teisinės, bet ir
bet kokios civilizuotos vi-
suomenės normoms.
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INDRÈ TIJÙNÈLIENÈ
Lietuvos vaikû globos bùrelio
,,Saulutè” pirmininkè

Birželio 6 d. Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis ,,Saulutė” vėl kviečia vi-
suomenę į muzikos ir poezijos valan-
dėlę 12:30 v. p. p. Lietuvių dailės mu-
ziejuje, Pasaulio lietuvių centro že-
mutiniame aukšte (14911 127th St.,
Lemont, IL). Išgirsime tenorą Anta-
ną Zakarauską, sopraną Nidą Griga-
lavičiūtę, jiems akompanuos pianis-
tas Ričardas Sokas, o dailiojo žodžio
perliukus pateiks buvusi Šiaulių uni-
versiteto ansamblio ,,Saulė” narė
Aušra Jasaitė-Paulauskienė.

Dvasinės atgaivos
renginiai

,,Saulutės” savanorės nuo susi-
būrimo 1993 m. kovo mėn. ne tik ren-
ka aukas vargingai gyvenantiems vai-
kams ir studentams Lietuvoje, bet
pavaišina visuomenę dvasinės atgai-
vos renginiais, ruošdamos ,,Atviro žo-
džio” forumus, pristatydamos muzi-
kinius talentus bei dailiojo žodžio
meistrus.

,,Atviro žodžio” forumuose esa-
me girdėję ,,Lietuvos lito krikštatėvį”
ekonomistą Antaną Griną, LR prez.
V. Adamkaus patarėją Julių Šmulkštį,
LR finansų ministrą Vytautą Dudė-
ną, Joną Pabedinską, Remigijų Gaš-
ką, Tomą Remeikį, Danutę Bindokie-
nę, Bronių Nainį, dr. Mindaugą Vy-
gantą, dr. Rimantą Sidrį, LR Seimo
narį dr. Kazį Bobelį, Stanley Balzeką,
Vytautą Valadkaitį (Vito Val), Vydūno
draugijos Tomą Staniką, LR gen.
konsulę Skaistę Aniulienę ir t. t.
Amerikiečių publikai buvo suruošta
autografų popietė su ,,Chicago Bulls”
krepšininku Will Perdue.

Labdaros koncertų programose
mums grojo smuikininkai Raimun-
das Katilius, Ulija Rekašiūtė, Rita
Kazlauskaitė bei violončelininkas
David Low ir Dane Johanson; skam-
bino pianistai Leonidas Dorfmanas,
Robertas Mockus, Povilas Jaraminas,
Dainius Vaičekonis, Melitina Dia-
mandidi Kuprienė, Edvinas Mink-
štimas, Manigirdas Motekaitis, Lina
Sidabraitė Mockuvienė, Rimantas

Vingras, Gabrielė Gylytė-Hein; dai-
navo Virgilijus Noreika, Vytautas ir
Eglė Juozapaičiai, Rita Preikšaitė,
Audronė Gaižiūnienė, Liveta ir Pet-
ras Kazlauskai, Ričardo Soko moterų
ansamblis, Dariaus Polikaičio ansam-
blis, Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė,
Laima Lapkauskaitė su Neringa
Nekrašiūte, Rasos Kauneckaitės vai-
kų ansamblis ,,Ro-ko-ko” iš Šiaulių.
Grožėjomės aktorių Virginijos Ko-
chanskytės, Nijolės Martinaitytės-
Nelson, Audrės Budrytės-Nakienės
gabumais.

Neužmirštama buvo popietė su
mylimu ir gerbiamu poetu Bernardu
Brazdžioniu, kurį iš Los Angeles į Či-
kagą atlydėjo jo ilgametis ,,prietelis”
Juozas Kojelis, o prieglobstį suteikė
bičiulė rašytoja Julija Švabaitė-Gylie-
nė. Į Čikagos Jaunimo centro salę per
,,juostų tiltą” lydimą poetą pasitiko
Stasės Jagminienės naujai sukurto
ansamblio ,,Tėviškė” muzikos garsai.
Garbės svečią pristatė rašytoja Nijolė
Jankutė-Užubalienė, buvo suvaidin-
tas ,,Meškiukas Rudnosiukas” (reži-
savo dr. Austė Vygantienė), Dariaus
Polikaičio ansamblis dainavo poeto
eiles. Bet labiausiai visus giliai pavei-
kė, kai pats Brazdžionis prabilo ir
ėmė su išraiška ir įsijautimu skaityti
savo kūrybą!

Prasmingas buvo rašytojo Balio
Sruogos minėjimas. Popietėje dalyva-
vo ir ,,Margučio” radijuje literatūrinę
laidą ,,Pelkių žiburėliai” vedusi jo
duktė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, ku-
rios mama istorikė Vanda Sruogienė
buvo mūsų istorijos mokytoja, kai Či-
kagoje prasidėjo šeštadieninė litua-
nistinė mokykla. Dabar Dalia gyvena
Vilniuje su savo dukra Aušrine, kuri
išvertė B. Sruogos romaną ,,Dievų
miškas” į anglų kalbą (,,Forest of the
Gods”).

,,Saulutės” paremti

Per renginius ir muges surink-
tais pinigais ,,Saulutė” yra parėmusi
vargšus per seselę dr. A. Pajarskaitę,
kun. P. Linkevičiaus namelius sene-
liams ir vaikams Kaltinėnuose, mon.
V. Kazlausko ,,Vaiko Tėviškės” na-
mus, neįgaliuosius per ,,Vilties”
pirm. Daną Migaliovą, kun. R. Rama-
šausko ir kun. J. Varanecko ir kun. V.
Kajoko parapinius vaikų namus, kun.
K. Ralio Naujojo Daugėliškio vaikų
namus, kaimo vaikus per R. Švobie-
nę, studentus per G. Landsbergienę,
Tauragės pagrindinę mokyklą ,,Šalti-
nis”, Pažaislio ses. kazimieriečių va-
saros stovyklas vaikams, Kybartų
vaikų globos namus, kūdikių namus
Vilniuje ir Kaune, ,,Rugutę” Vilniuje,
daugiavaikių šeimų bendriją ,,Vil-
niaus šeimyna” per Angelę Kostogri-
zienę, Kybartų vaikų globos namus,
Trakų vaikų ir kūdikių namus, Pagy-
nės vaikų namus, Švenčionėlių vaikų
globos namus, Lentvario vaikų globos
namus, Panevėžio kūdikių ir vaikų
namus, Simno spec. internatinę mo-
kyklą, Marijos Zabulionienės ,,SOS
vaikus” Panevėžyje, Motinos ir vaiko
globos namus Vilniuje ir Kaune,
,,Caritą” Alytuje, Šilalėje ir Kaune
(ypač programą prieš prekybą žmo-
nėmis per kun. R. Grigą), vargstan-
čius Alytuje per Sigitą Lipokienę,
moksleivius Kaune, Obeliuose per
Dijaną Kančienę, Klaipėdoje per Bro-
nę Jaruševičienę, Šilalėje per Anicetą
Žiauberienę. ,,Saulutė” yra rėmusi
vaikų popamokinį užimtumą dienos
centruose, maitinimą labdaros val-
gyklose, parūpino mokyklinius au-
tobusus Šiluvos ir Kybartų mokyk-

KVIESLYS

loms. Nemažai medicininės įrangos
susilaukė Kauno universitetinių kli-
nikų kardiochirurgijos (dr. R. Benetis
ir dr. A. Dumčius) bei ortopedijos (dr.
Gudas ir dr. Škikas) skyriai. Nepa-
mirštos buvo Alytaus ir Marijampolės
ligoninės. Buvo paaukota diabetu
sergantiems vaikams per E. Mildažy-
tę.

Parėmė ir garsūs žmonės

Pagalbos ,,Saulutė” susilaukė iš
St. Patrick parapijos (St. Charles, IL)
per Nijolę Kašubienę ir Ramintą
Marchertienę, apie ,,Saulutės” veiklą
sužinojusią seselę Dorothy Dempsey.
Aukų ,,Saulutė” yra gavusi net iš žy-
maus NBA trenerio Phil Jackson,
diplomato Zbigniew Brzezinski, akto-
rės Rūtos (Kilmonytės) Lee. Ačiū Ni-
dai Verachtert, suorganizavusiai vy-
no ragavimo vakaronę bei dr. Rasai ir
dr. Patrick McCarthy už vakarą
,,Aqua” dangoraižyje. Ačiū Audriui
Gudanavičiui, Giedriui Memėnui ir
Andriui Bučui už labdaros vakarą
,,Kunigaikščių užeigoje”. Dėkojame
Vilmai Kava ir Astai Buračaitei už lė-
šų vajų per jų vedamą radijo laidą.

,,Saulutė” yra dėkinga PLB už
prieglobstį iki 2007 m. ir ,,Lithuanian
Mercy Lift” už gražų bendradarbia-
vimą. Vilniuje ,,Saulutei” talkina ir
pasiūlo vaikus ,,Saulutės” ,,Konkre-
taus vaiko” rėmimo programai (auka
360 dol. metams) Lietuvos vaikų fon-
das (Laisvės pr. 125, direktorė Ro-
mualda Navikaitė).

Raginimas dar neužsidaryti

Nors laukiame nebūtinai padė-
kos, o patvirtinimo, kad siunta, para-
ma yra gauta, padėkos laiškeliai bei
ekonominio sunkmečio statistika ra-
gina ,,Saulutės” dar neuždaryti. To-
dėl ,,tebesisuka” Florida skyriaus
pirm. Birutė Kožicienė, JAV Rytinio
pakraščio atstovai Robert Duda ir
Ginger Houghton, ,,Saulutės” iždi-
ninkė Ramunė Račkauskienė, vi-
siems randanti laiko ištiesti pagalbos
ranką vicepirmininkė Raminta Mar-
chertienė ir aukotojams padėkas
siunčiančios sekretorės Laima Brau-
ne ir Birutė Nalienė. Dėkojame teisi-
niam patarėjui Sauliui Kupriui.

Aukotojų dėka per ,,Saulutę” į
Lietuvą iškeliavo 2007 m. – 149,000
dol., 2008 m. – 210,000 dol., 2009 m.
– 110,000 dol., o 2010 m. iki balan-
džio 30 d. – 48,610 dol.

Už gautus pinigus per socialinę
darbuotoją dviejų vaikų tėvas dėkoja
,,Saulutei”, nes jis buvo ne tik prara-

dęs darbą, bet ir pametęs asmens do-
kumentą. Jis panaudojo pinigus do-
kumentams padaryti, maistui šeimai
nupirkti.

Dvylikametis berniukas rašo,
kad turi 4 m. sesytę – ,,ji labai išdyku-
si, bet labai graži”. Jam labiausiai pa-
tinka gamtos pamoka. Tėtis neranda
darbo, mama išlaiko šeimą. Jis sako:
,,Labai jums ačiū už paramą, jūsų pi-
nigėliai labai praverčia mūsų šei-
mai.” Laiškelis papuoštas jo paties
pieštais velykiniais margučiais.

Dėkoja ir našle likusi penkių vai-
kų motina, kad yra žmonių, kurie
randa laiko ir galimybių prisiminti
toli gyvenančius. Dėkoja fizikos stu-
dentas, su pagyrimu baigęs vidurinę.
Dėkoja motinos netekęs trylikametis:
,,dėl prastos finansinės padėties, ne-
turėjau kuo apsiauti į mokyklą, trūko
paprasčiausių mokymosi priemonių.
Dabar apsiavęs naujais batais einu į
mokyklą...” Dešimtmetės mergytės
motina dėkoja už pinigus nupirkti
dukrytei labai reikalingus akinukus.

,,Simno” spec. int. mokyklos di-
rektorė Elena Dainauskienė rašo:

,,Dėkoju, kad nepamiršote mūsų.
Dėkoju už padovanotą mūsų moki-
niams dėmesį, meilę ir lėšas, už ku-
rias gegužės 9 dieną nuvežėme mo-
kyklos mokinių grupę, jaunuosius ak-
torius į Vilnių ir padovanojome Jūsų
gėrį. Mokiniai lankėsi valstybiniame
mažajame teatre, žiūrėjo spektaklį
‘Mano batai buvo du’, bendravo su
aktore Larisa Kalpokaite, vaikščiojo
po Gedimino prospektą, kuriame bu-
vo pilna visokiausių atrakcijų: klau-
sėsi Katunskytės koncerto, valgė le-
dus, žiūrėjo į pučiamus spalvotus
muilo burbulus ir t. t.

Gegužės 12 d. kitą mokinių gru-
pę, kraštotyros būrelio narius, nuve-
šime į Druskininkus, į Grūto parką ir
į storo Romo sodybą, kur vaikai mo-
kysis kepti naminę duoną ir mušti
sviestą. Taip mes panaudojome Jūsų
dovaną – neįgalių vaikų etnokultūros
ir patriotizmo ugdymui.

Ačiū, kad esate.”

Parama gimnazistams
ir studentams

Elena Rožėnienė kasmet paauko-
ja apie 1,130 dol. Kybartų Kristijono
Donelaičio gimnazijos mokinių pre-
mijoms. Ateina ne tik direktoriaus
padėka, bet tikslūs duomenys, už ką
ir kiek kas yra gavęs. Dėkoja ir patys
mokiniai, įdedamos nuotraukos.
Chemijos olimpiados laimėtoja Leo-
nora rašo: ,,Esu labai dėkinga už Jū-
sų kasmet steigiamas premijas. Kaip

Naujais ,,ratukais”, kuriuos padova-
nojo Mike Shannon, o į Alytų nuvežė
,,Saulutės” rėmėjai Robert Duda ir
Ginger Houghton, džiaugiasi Remi-
gijus Skarbalius ir jo globėja Angelė
Skinkienė. Robert Duda nuotr.

Dalis Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narių: sėdi – Aldona Ješman-
tienė, Meilutė Kusak, ižd. Ramunė Račkauskienė, Nijolė Kašubienė; stovi –
Marytė Černiūtė, Ema Žiobrienė ir Milda Šatienė. I. Tijūnėlienės nuotr.



sakoma, mokslo šaknys karčios, o
vaisiai saldūs. Tie vaisiai ir yra šios
įsteigtos premijos. Dėkoju už jas.”

E. Rožėnienės premijas gavo 20
mokinių ir vokalinis ansamblis. Di-
džiausia suma teko Rasai Žiburytei
už rašinį ,,Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija”. Kiti gavo už pasie-
kimus matematikoje, chemijoje, fizi-
koje, o vokalinis ansamblis tapo rajo-
ninio religinių giesmių konkurso lau-
reatu.

Dr. Remigijus ir Aldona Gaškos
stambiai remia studentus iš Punsko,
kurie studijuoja Vytauto Didžiojo uni-
versitete Kaune. Jie juos remia iki
bakalauro, o mokslo metų gale suruo-
šia baigiantiems studentams ir jų tė-
veliams puotą. Už Gaškų nuoširdumą
ir pasiaukojimą studentai dėkoja,
juos gerbia. Šįmet, beje, septinta Gaš-
kų remiama laida švęs bakalaurą!

Ukmergiškė Vitalija Čepaitė Vy-
tauto Didžiojo universiteto bakalauro
laipsniui įgyti parašė diplominį darbą
apie ,,Saulutės” ir kitų JAV lietuvių
organizacijų labdaringą veiklą Lie-
tuvai. Informaciją ji rado Egidijaus
Aleksandravičiaus vadovaujamame
VDU Išeivijos institute. Diplominia-
me darbe išryškinama savanorystės
sąvoka.

Vasarą pasitikti kviečia
nauju koncertu

Tad kviečiame pradėti vasarą pa-
kilia nuotaika, kurią mums tikrai ža-
da netikėtai į Čikagą atvykstantis 33
metų tenoras A. Zakarauskas su dar
iš Klaipėdos muzikinio teatro laikų
pažįstama – sopranu Nida Grigalavi-
čiūte.

A. Zakarauskas, įgijęs choro diri-
gento specialybę Klaipėdos St. Šim-
kaus konservatorijoje, tęsė studijas
Popiežiškajame šventosios muzikos
institute Italijoje. 1997 m. gavo Lietu-
vių Fondo stipendiją, bet ja nepasi-
naudojo, nes grįžo į Lietuvą tęsti stu-
dijų Lietuvos muzikos akademijoje
pas prof. V. Noreiką ir A. Malikėną.
Po to netikėtai gavęs stipendiją studi-
javo University Conservatorium of
Music, Sydney, Australijoje, siekda-
mas Diploma of Opera at Opera
School. Po to vyko soliniai koncertai,
vaidmenys Sydney ir Pacific Opera
statomuose spektakliuose, ypač pasi-
žymėjo dainuodamas pagrindinius
vaidmenis ,,La Boheme” ir ,,La Tra-
viata” pastatymuose. Kovo 27 d. jis
pamalonino Sydney lietuvius klasiki-
nės muzikos koncertu.

Nidą Grigalavičiūtę Čikagos lie-

tuviai pirmą kartą išgirdo, kai ji atli-
ko Michaelos vaidmenį Čikagos lietu-
vių operos ,,Carmen” pastatyme.
1990 m. baigusi Lietuvos muzikos
akademiją bakalauro laipsniu, ji pra-
dėjo profesionalią karjerą Klaipėdos
muzikiniame teatre, kur teko kartu
atlikti vaidmenis su A. Zakarausku.
Dabar Nida su dukrele ir savo vyru
gyvena Čikagos priemiestyje, moko
fortepijono ir vokalo bei pasirodo su
Chicago Symphony Orchestra Com-
pany. Pavasarį ji sėkmingai pasirodė

Čikagos lietuvių operos Franz Lehar
operetės ,,Linksmoji našlė” pastaty-
me pagrindiniame Hanna Glawari
vaidmenyje.

Birželio 6 d. Antanas ir Nida
,,pavaišins” klausytojus pamėgtomis
operų arijomis ir operečių ištrauko-
mis. Jomis džiaugsis ne tik rečitalio
valandėlėje po šv. Mišių susirinkusie-
ji Lietuvių dailės muziejuje, bet ir
Lietuvos vaikai, kad savo talentais
juos paremia ir neužmiršta užjūryje
atsiradę tautiečiai.
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Connecticut apygardos
renginys arba projektas

,,Café Emigrant”
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Taip jau sutapo, kad prieš dvejus
metus pradėtas ruošti projektas ,,Ca-
fé Emigrant” pasiekė ir mūsų rytinį
pakraštį. Dviejų dalių spektalis-kon-
certas, įvykęs balandžio 17 dieną Šv.
Trejybės bažnyčioje Hartford, su-
traukė nemažai žiūrovų vien dėl to,
kad visi norėjo pamatyti aktorę Nijo-
lę Narmontaitę. Mat Romo Dam-
brausko dainuojamas dainas, išsky-
rus kelias naujesnes, girdėjome prieš
trejus metus.

Connecticut apygardos valdybos

nariams pasitaikė gera proga pasitik-
rinti, ar galima burti jėgas ir suruošti
didesnį renginį visiems valstijos lie-
tuviams. Buvo smagu sulaukti keleto
šaunių draugų ir iš Bostono Lietuvių
Bendruomenės. Aktyviai darbavosi
valdybos narės: sekretorė Laima
Reiss, iždininkė Angelė Jonynienė,
kurios rūpinosi reklama ir bilietų
platinimu.

Pirmą kartą apygarda ruošė va-
karą su maistu. Kaip visada, neapsi-
eita be nesklandumų. Tiems, kurie
užsisakė bilietus ir cepelinus iš anks-
to, gavo puikią vakarienę. O atėję į
koncertą spontaniškai cepelinų nega-
vo, nes jų buvo pagaminta tik 100.
Nepaisant to, buvo saldumynų stalas,
kava, veikė baras. Gal kitą kartą
lietuvai supras, kad reikia pasirūpin-
ti ir užsisakyti bilietus iš anksto ir
duoti rengėjams laiko pasiruošti.
Užtat pats renginys pavyko.

O svarbiausia, kad suėję žmonės
galėjo nuoširdžiai padėkoti ilgai dir-
bantiems lietuvybei bendruomeni-
ninkams: Danguolei Banevičienei,
veikliai skautei, ilgametei valdybos
narei, Šv. Trejybės parapijos choristei
(Hartford apylinkė), Angelei Jony-
nienei – JAV LB valdybos narei, CT
apygardos iždininkei, New Haven
skyriaus ilgametei Moterų sąjungos
narei (New Britain), ir Lionginui Ka-
peckui, kuris 45 metus išdirbo ,,Tė-
vynės garsai” radijo laidose, priklau-
so Ramovėnų organizacijai, lais-
valaikiu rašinėja įdomias ir juokingas
istorijas – už ilgametį ir nuoširdų

KVIESLYS

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Renginio metu buvo įteikti JAV LB Padėkos raštai (iš kairės): Angelei Jonynie-
nei, Rasai Kapeckienei (raštas skirtas jos vyrui Lionginui Kapeckui, kuris dėl
ligos negalėjo dalyvauti), Danguolei Banevičienei ir JAV LB KV tinklalapio ve-
dėjai dr. Elonai Vaišnienei. Laimos Reiss nuotraukos

Juzė Plaušinaitienė, mūsų šeimininkė
ir eilių kūrėja.

darbą lietuviškoje veikloje. Kaip tik
šio renginio metu jiems trims ir buvo
įteikti JAV LB Krašto valdybos pa-
dėkos raštai, pasirašyti JAV LB Kraš-
to valdybos pirmininko Vytauto Ma-
ciūno.

Labai džiaugiuosi, kad jauni lie-
tuviai iš CT apygardos valdybos ir
New Haven apylinkės dirbo nuošir-
džiai, prisidėdami prie sėkmingo va-
karo. Tai: Diana ir Leonardas Nor-
kai, Žydrūnas Gimbutas, Jurgita
Mockutė (apygardos valdybos nariai),
jos sesuo, viešnia iš Lietuvos Neringa
Mockutė, Edita Tamulionytė, Lokys
Gust, Kristina Repeikaitė, jos drau-
gas Rob, Žydrūnas Gimbutas, Gelmi-
na Židonytė ir Stan Rosen. Ačiū mū-
sų dailininkui Rolandui Kiaulevičiui,
kuris per trumpą laiką gana įdomiai
sukūrė ,,Café Emigrant” interjerą.
Dėkojame muzikui Jurgiui Petkai-
čiui, mielai padėjusiam muzikantams
pasiruošti vakarui.

Šio vakaro metu į talką gaminti
cepelinus buvome pasikvietę šaunią
moterį iš Lietuvos Juzę Plaušinai-
tienę, kuri gyvena Waterbury ir gar-
sėja savo nuoširdumu ir puikiais

rankdarbiais. Savo gyvenamoje vieto-
je ji jau sutvarkė gėlyną, įdėdama
savo širdies dalelę, susirado daug
nuoširdžių draugų. Dar išduosiu pas-
laptį – mūsų cepelinų gamintoja Juzė
rašo ir puikias eiles. Trečius metus
gyvenanti JAV Juzė pasakoja, kad jai
patikdavo parašyti eiliuotą sveiki-
nimą ar ketureilį gimtadienio proga
bendradarbiams. Bet čia, Amerikoje –
ją tarsi mūza būtų aplankiusi –
rašosi labai lengvai, keletą jų jau iš-
spausdino ,,Amerikos lietuvis” ir
,,Draugas”. Šiuo metu ji jau yra pa-
rašiusi daugiau kaip keturiasdešimt
eilių. Dėkojame mielai Juzei už šau-
nią pagalbą ir skanius cepelinus!

Nuoširdžiai dėkojame tiems, kas
prisidėjo, kad renginys įvyktų: Lie-
tuvių Fondui, JAV LB Krašto valdy-
bai, JAV LB Kultūros tarybos pir-
mininkei Aldonai Page, jos pagalbi-
ninkei Dalei Lukienei, Hartford apy-
linkės pirmininkei Danutei Grajaus-
kienei ir, aišku, Jums visiems, atvy-
kusiems į renginį ir nuoširdžiai dai-
navusiems ilgiausių metų Lietuvai, ir
visiems lietuviams, išsiblaškiusiems
po visą pasaulį!

Pakuojami ,,Saulutės” siuntiniai. I. Tijūnėlienės nuotr.
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Seimas èmèsi plèsti galimybes
turèti dvigubâ pilietybê

Svarstoma, kad nauji mokesçiai
neiõsprês õalies finansiniû sunkumû

Atkelta iš 1 psl.
svarstomos įstatymo redakcijos
įsigaliojimą. ŽTK siūlymu, dvigubą
pilietybę galėtų tu-rėti asmuo,
pasitraukęs iš Lietuvos iki šio
įstatymo įsigaliojimo dienos ir įgijęs
kitos valstybės pilietybę. Šiam
siūlymui, kurį ŽTK argumentavo tei-
sėtų lūkesčių principu, nepritarta.

,,Tvarkietis” Egidijus Klumbys
piktinosi, jog Seime kelią besiskinan-
tis įstatymas ne tik prieštarauja
Konstitucijai, bet ir suskirsto lietu-
vius į dvi dalis, remiantis gyvenamąja
vieta. Seimui taip pat buvo pateikti
siūlymai dvigubą pilietybę leisti ir
Šveicarijos, taip pat – Šengeno sutar-
ties šalių lietuviams, tačiau jiems
nepritarta.

,,Sustokim ir pasvarstykim, nes
šitas įstatymas yra silpnas, jis sukelia
dar daugiau prieštaravimų, šitie ne-
nuoseklumai stulbina – kodėl siūlo-
ma įtraukti Šveicariją, o nėra Mona-
ko, Andoros, Lichtenšteino?” – pikti-
nosi E. Klumbys.

Seimas priėmęs naujos redakci-
jos įstatymą ketina iškart kreiptis į
Konstitucinį Teismą dėl teisės akto
konstitucingumo. Seime įstatymo
svarstymas tik įpusėtas, parlamentarai
dar turės balsuoti ir dėl jo priėmimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovė Lietuvoje Vida Bandis pripa-

žino, kad dabartinė įstatymo redak-
cija po pataisų yra, jos žodžiais, ne-
teisinga, nes, sakykime, emigravu-
sieji į JAV dvigubą pilietybę galės tu-
rėti, o į Australiją – ne. Kita vertus, ji
tvirtino remianti bet kokią dvigubos
pilietybės instituto plėtrą.

,,PLB nuostata yra ta, kad mes
norėtumėme, jog kuo daugiau lietu-
vių tautybės žmonių galėtų turėti pi-
lietybę. Mes esame tokia maža tauta,
tad turėtumėme kiekvienam pilie-
čiui, kuris nori turėti pilietybę, ją su-
teikti”, – po įstatymo svarstymo sakė
V. Bandis.

Prezidentūros darbo grupės pa-
rengtą naujos redakcijos Pilietybės
įstatymą svarstyti įpusėjęs Seimas jį
jau pakeitė iš esmės. Prezidentūros
pateikta redakcija dvigubą pilietybę
leido tik iš Lietuvos iki Nepriklau-
somybės atkūrimo pasitraukusiems
asmenims ir jų palikuonims, o jeigu
pilietis į užsienį gyventi išvyko po
1990 m., dvigubos pilietybės jis ne-
galėtų turėti, lietuvišką pasą galėtų
gauti tik užsienyje gimę jų vaikai.

Tuo metu Seime svarstant pri-
tarta valdančiųjų siūlymui leisti dvi-
gubą pilietybę turėti išvykusiesiems
ir po Nepriklausomybės atgavimo, jei
jie įgijo ES ar NATO šalies pilietybę,
taip pat gyvenantiesiems kaimyni-
nėse šalyse.

SSSSppppoooorrrrttttaaaassss

Vilnius, birželio 1 d. (Lietu-
viams.com) – Seimo Lietuvos social-
demokratų partijos frakcijos seniū-
nas Algirdas Butkevičius mano, kad
šiuo metu nekilnojamojo turto mo-
kesčio įvedimas ir transporto prie-
monių apmokestinimas fiziniams as-
menims nebūtų socialiai teisingas
žingsnis. Visuomenėje kilo diskusijos
apie nekilnojamojo turto ir „žaliąjį”
automobilių mokestį po Tarptautinio
valiutos fondo atstovų apsilankymo
Lietuvoje. 

„Norint įvesti nekilnojamojo tur-
to mokestį fiziniams asmenims, rei-
kėtų numatyti mažiausią neapmo-
kestinamą nekilnojamojo turto dydį.
Tačiau šiuo metu tikrai šito mokesčio
priimti negalima, nes kada vartoji-
mas mažėja, žmonių pajamos mažė-
ja”, – Seimo vykusioje spaudos konfe-
rencijoje kalbėjo socialdemokratų va-
dovas. 

A. Butkevičius tvirtino pasigen-
dąs ekonomikos gaivinimo plano, val-
dantieji, anot jo, nekalba apie ekono-
mikos atgaivinimo priemones. „Jeigu
ir toliau tokia padėtis tęsis, aš ma-
nau, kad nedarbas didės, emigracija
augs, o vidaus vartojimas mažės”, –
kalbėjo socialdemokratų frakcijos se-
niūnas. 

Jo teigimu, Europos Sąjungoje
ekonomikos atsigavimo skatinimas
bei investicijos į jaunimą ir ateities
infrastruktūras – vienas svarbiausių
uždavinių. „Iš bendros 142,6 milijar-

dų sumos maždaug 64,4 mlrd. eurų
bus skiriama ekonomikai gaivinti”, –
teigė A. Butkevičius. 

Politikas tvirtino, jog norint ska-
tinti ekonomiką, reikia ieškoti kelių,
kaip sumažinti energetinių išteklių
sąnaudas, taip pat atgaivinti statybų
sektorių per gyvenamųjų namų at-
naujinimą. A. Butkevičius taip pat
pasiūlė verslo liudijimus parduoti po
1 litą, nes tai paskatintų žmones „eiti
pasiimti verslo liudijimus, o ne eiti
prašyti finansinės paramos iš savival-
dybių ar į Darbo biržą – bedarbio pa-
šalpos”. 

Seimo LSDP frakcijos narys Al-
girdas Sysas taip pat kritiškai vertino
pasiūlymus šiuo metu įvesti nekilno-
jamojo turto mokestį. „Manau, kad
dėl šito mokesčio reikia labai tiksliai
ir gerai apsibrėžti ir negąsdinti Lie-
tuvos žmonių, kurių pajamos per ši-
tuos pusantrų metų ir taip smarkiai
krito, kad jiems būtų dar įvedamas
vienas ar kitas papildomas mokes-
tis”, – sakė jis. 

Socialdemokratų nuomone, rei-
kėtų visiškai atsisakyti ketinimų
įvesti „žaliąjį” automobilio mokestį,
nes jis jau nebeatitinka šio laikotar-
pio. „Šitą klausimą reikia spręsti per
akcizo politiką degalams, nes ne visi
transporto priemones naudoja visus
metus, kai kurie važinėja tik vasarą.
Todėl jeigu visiems būtų nustatytas
vienodas mokestis, irgi būtų neteisin-
ga”, – sakė A. Butkevičius.

Vilnius, birželio 1 d. (Lietu-
viams.com) – 2004 metais Airijos įs-
tatymuose buvo padaryta pakeitimų
siekiant pristabdyti vadinamąjį „pa-
šalpų turizmą”, nes į šią salą ėmė
plūsti geresnio gyvenimo ieškantys
Rytų Europos gyventojai. Dabar to-
kia valstybės politika atsigręžė prieš pa-
čius airius, kurie grįžta gyventi į tėvynę. 

2004 m. gegužės 1 d., kai į Euro-
pos Sąjungą (ES) buvo priimta 10
naujų narių, Airija atidarė savo darbo
rinką aštuonių pokomunistinių vals-
tybių gyventojams. Bet prieš tai Airi-
jos vyriausybė pakeitė socialinius įs-
tatymus: atvykėliai gali gauti sociali-
nę išmoką tik dvejus metus išgyvenę
Airijoje ir dirbę legalų darbą. 

Pasaulyje užsitęsus skaudžiai
ekonomikos krizei, daugybė airių,
praradusių darbą užsienyje, sumanė
grįžti gyventi į tėvynę. Tačiau paaiš-

kėjo, kad jie nebeturi teisės gauti
valstybės paramą ir gali tikėtis so-
cialinių išmokų taip pat tik po dvejų
metų. Per pastaruosius penkerius
metus jau atmesta daugiau kaip
3,000 Airijos piliečių prašymų, aiški-
nant, jog šie airiai neatitinka šalyje
nustatytų „Nuolatinio gyvenimo są-
lygų” reikalavimų. 

Airiai pasipiktino ir ėmė kovoti
už savo teises, nes didelė dalis sugrį-
žusiųjų atsidūrė labai sunkioje padė-
tyje. Airija buvo viena populiariausių
Vakarų Europos valstybių, kurią no-
riai rinkosi geresnio gyvenimo ieš-
kantys naujųjų ES narių piliečiai. Ta-
čiau praėjusių metų pabaigoje nedar-
bo lygis šalyje pasiekė 12,5 proc. ir
nėra linkęs mažėti, o valstybės skola
jau sudaro 75 mlrd. eurų. Dabar jau
patys airiai ieško darbo užsienyje.
Dažniausiai jie vyksta į Austriją.

Îstatymas atsigrêžè� prieš paçius airius

Krokuva, birželio 1 d. (ELTA) –
Lietuvių kilmės amerikiečių režisie-
riui Jonui Mekui už nuopelnus pa-
sauliniam kinui įteikiamas garbingas
50-ojo Krokuvos kino festivalio ap-
dovanojimas – ,,Slibinų slibinas”.
Krokuvoje viešintis laureatas festi-
valio rengėjų įvardijamas kaip
,,amerikiečių kino avangardo krikš-
tatėvis”. Festivalyje pristatomi J. Me-
ko filmai, jo dailės kūrinių paroda,
rengiami režisieriaus susitikimai su
žiūrovais. Krokuvos kino festivalis –
vienas seniausių Europos renginių,
skiriamų dokumentiniam, animaci-
niam ir trumpo metražo kinui. Ge-
gužės 31 d. prasidėjęs festivalis per
savaitę aprėps apie 250 filmų iš Len-
kijos ir viso pasaulio. 

New York, gegužės 31 d. (ELTA) – Gegužės 25–27 dienomis New York
mieste vykusioje didžiausioje JAV knygų parodoje ir mugėje ,,Book Expo
America” pristatyti ryšių specialisto Mariaus Jovaišos fotografijų albumai ,,Ne-
regėta Lietuva” ir ,,Heavenly Belize”. Albumų autorius, fotografas ir leidyklos
,,Unseen Pictures” vadovas M. Jovaiša parodoje dirbo kartu su iš Vilniaus
atvykusiais žmonėmis. Renginyje albumas buvo pristatytas JAV leidėjams,
knygų platintojams, bibliotekininkams, fotografijos specialistams, žiniasklai-
dai. Autografų dalijimo metu ties M. Jovaišos staleliu išsidriekė įspūdinga eilė,
visiems norintiems neužteko knygų ir pasirašymui skirto valandos laiko. Pasak
M. Jovaišos, dabar jis siekia įžengti į JAV rinką, nors tai labai sudėtinga. Į New
York M. Jovaiša atvyko tiesiai iš Kubos, kur šiuo metu aktyviai dirba siekdamas
gauti leidimus atsivežti specialų lėktuvą, skraidyti, fotografuoti ir išleisti oro
fotografijų albumą ,,Arriba Cuba”. Be Kubos, M. Jovaiša iš oro fo-tografuoja
Italiją ir per 5–6 metus ketina išleisti albumą ,,Italia Divina” (Die-viškoji
Italija). ELTA nuotr.

Režisieriuis Jonas Mekas. ELTA nuotr.

Maskva, birželio 1 d. (ELTA) –
Lietuvos dviratininkė Simona Kru-
peckaitė Rusijos sostinėje Maskvoje
vykstančiame Europos dviračių treko
taurės varžybų antrajame etape
0,038 sek. pagerino pasaulio 200
metrų sprinto rungties rekordą. 27-
erių metų lietuvė atrankos varžybose
atkarpą įveikė per 10,793 sek. Anks-
tesnis pasaulio rekordas nuo 1993
m. priklausė rusei Olga Sliusareva.
S. Krupeckaitė pernai Lenkijoje pa-
saulio rekordą pagerino 500 m at-
skiro starto lenktynėse. Keirino var-
žybose šios rungties pasaulio čem-
pionė S. Krupeckaitė užėmė trečią
vietą. Lietuvė nusileido tik prancūzei
Clara Sanchez ir vokietei Kristina Vo-
gel.                                 ELTA nuotr.



Pasaulio naujienos

DRAUGAS, 2010 m. birželio 2  d., trečiadienis                         7

RYGA
Tarptautinis valiutos fondas

(TVF) ir Europos Komisija nepakeitė
savo nuostatos ir remia Latvijos vy-
riausybės ekonominę programą, ku-
ria siekiama išsaugoti dabartinį va-
liutos kursą ir prisijungti prie euro
zonos. TVF atstovai siekia recesijos
sąlygomis apsaugoti skurdžiausiai
gyvenančius Latvijos žmones, tačiau
TVF mato ženklų, kad ekonominė
Latvijos padėtis stabilizuojasi, ir pa-
sirinkta strategija veikia.

KIJEVAS
Ukrainos antimonopolinis komi-

tetas pradėjo tirti dviejų stambių pa-
saulinių mokėjimų sistemų – ,,Visa”
ir ,,MasterCard” veiklą, rašo laikraš-
tis ,,Kommersant-Ukraina”. Komite-
tas susidomėjo ,,Visa” ir ,,Master-
Card” veikla gavęs vieno neįvardyto
asmens pareiškimą ir kelių deputatų
užklausą. Šių asmenų teigimu, ,,Vi-
sa” ir ,,MasterCard” Ukrainos mokė-
jimo kortelių rinkoje užima monopo-
linę padėtį ir ,,atlieka slaptus veiks-
mus”, bendradarbiaudamos su šalies
bankais.

VARŠUVA
Iš darbo išėjo Lenkijos 36-ojo

specialaus transporto aviacijos pulko
tarnautojai, kurie buvo atsakingi už
Smolenske sudužusį prezidento lėk-
tuvą, praneša lenta.ru. Iš darbo išėjo
29 žmonės, tarp jų buvo pilotai, borto
mechanikai ir šturmanai, praneša
Lenkijos televizija.

MASKVA
Milicijos pareigūnai už įvairius

tvarkos pažeidimus Maskvos Trium-
fo aikštėje sulaikė 135 žmones, pra-
nešė Maskvos Vidaus reikalų valdy-
bos informacijos tarnyba, nurodžiusi,
kad ten visą dieną vyko dar viena,
teisėta akcija. Tarnyba sakė, kad
kelios dešimtys jaunuolių mėgino
įsmukti pro pastatytas užtvaras ir
užgauliojo milicijos pareigūnus.

* * *
Rusija perdavė Lenkijai prie

Smolensko sudužusio lėktuvo Tu-

154 ,,juodųjų dėžių” įrašų kopijas.
Kopijos buvo pagamintos Tarpvals-
tybinio aviacijos komiteto laboratori-
jose. Kopijavimo eigą stebėjo abiejų
šalių atstovai, tarp kurių buvo Ru-
sijos ir Lenkijos vyriausieji kariniai
prokurorai.

ROSTOVAS PRIE DONO
Dėl euro ateities ,,nekyla jokių

abejonių”, tikina Europos Komisijos
pirmininkas Jose Manuel Barroso.
,,Euras yra viena iš stabiliausių va-
liutų pasaulyje”, – pareiškė Europos
Sąjungos ir Rusijos aukščiausiojo
lygio susitikime dalyvaujantis parei-
gūnas. Tuo tarpu vakar euro kursas
JAV dolerio atžvilgiu smuko žemiau-
siai per ketverius metus, nusileis-
damas iki 1,2111 JAV dolerio. 

MANAGVA
Centrinėje Amerikoje dėl nuoš-

liaužų ir potvynių, sukeltų pirmosios
šį regioną šiemet nusiaubusios atog-
rąžų audros, žuvusių žmonių skai-
čius pasiekė 99. Gelbėtojų tarnybos
toliau valo nuolaužomis užverstus ke-
lius ir mėgina pasiekti nuo pasaulio
atkirstas gyvenvietes. Susilpnėjusios
atogrąžų audros ,,Agatha” atneštos
liūtys nuniokojo teritoriją nuo Mek-
sikos pietinės dalies iki Nikaragvos. 

KABULAS
Pranešama apie trečiojo pagal

įtaką ,,al Qaeda” vado Afganistane
Mustafa Abu al-Yazid žūtį. M. A. al
Yazid, dar žinomas kaip Sheikh Said
al-Masri, žuvo kartu su savo žmona
ir trimis vaikais, teigiama viename
islamistiniame tinklalapyje, paskel-
busiame ,,al Qaeda” pranešimą. JAV
pareigūnai mano, kad maištininkų
vadas buvo nukautas neseniai Pa-
kistano gentinėse vietovėse, kurios
dažnai tampa JAV bepiločių lėktuvų
taikiniais.

KAIRAS
Egipto prezidentas Hosni Mu-

barak įsakė atidaryti Rafaho pasienio
punktą su Gazos ruožu, per kurį bū-
tų pristatoma humanitarinė pagalba
ir medikamentai palestiniečiams. Šis
sprendimas priimtas po Izraelio iš-
puolio prieš humanitarinės pagalbos
laivus, plaukusius į Gazos ruožą. 

AFRIKA

A. Mockus pralaimèjo
pirmame rinkimû rate 

Berlynas, gegužės 31 d. (BNS) –
Vokietijos prezidentas Horst Koehler
paskelbė nedelsiant atsistatydinąs iš
pareigų dėl kritikos, išsakytos dėl jo
komentarų apie Vokietijos kariuo-
menės misijas užsienyje, pranešė
BBC.

Vokietijos prezidentas H. Koeh-
ler, kurio pareigos yra daugiau cere-
moninės, pareiškė, kad tokios užsie-
nio misijos, kaip misija Afganistane,
gina šalies ekonomikos tikslus. Šie H.
Koehler komentarai sulaukė labai
daug kritikos iš įvairių Vokietijos
politikų.

67 metų H. Koehler pernai buvo
išrinktas antrajai prezidento kaden-
cijai. Skandalinguosiuos komentarus
Vokietijos vadovas pateikė per inter-
viu vienam radijui po trumpos vieš-

nagės Afganistane gegužės pradžioje.
H. Koehler teigė, kad tokiai į

eksportą susitelkusiai šaliai kaip Vo-
kietija kartais yra reikalinga nusiųsti
savo  pajėgas į  užsienį, taip ,,užsitik-
rinant, pavyzdžiui, nemokamus
prekybos kelius”.

Savo atsistatydinimo pareiškime
H. Koehler teigė, kad jam buvo garbė
būti Vokietijos prezidentu. H. Koeh-
ler pridūrė apgailestaująs, kad jo ko-
mentarai sukėlė nesusipratimų tokiu
svarbiu šaliai klausimu.

Laikinai Vokietijos prezidento
pareigas eis aukštųjų parlamento
rūmų pirmininkas Jens Boehrnsen,
priklausantis opozicinei socialdemok-
ratų partijai. Naujasis Vokietijos pre-
zidentas bus renkamas birželio 30 d. 

Atsistatydina Vokietijos prezidentas 

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Juan Manuel Santos ir Antanas Mockus.                           AFP/Scanpix nuotr.

CENTRINĖ AMERIKA

Bogota, birželio 1 d. (BNS) –
Buvęs Kolumbijos gynybos ministras
Juan Manuel Santos nesunkiai lai-
mėjo pirmąjį prezidento rinkimų ratą
ir sustiprino savo padėtį prieš birželį
vyksiantį antrą ratą, po kurio paaiš-
kės, kas valstybės vadovo pareigose
pakeis JAV sąjungininką Alvaro Uri-
be. 

Iš garsios šeimos kilęs J. M.
Santos, kuris yra A. Uribe šalininkas,
surinko 47 proc. balsų ir gerokai ap-
lenkė buvusį Bogotos merą, lietuvių
kilmės Antaną Mockų, gavusį 22
proc. balsų, rodo balsavimo rezulta-
tai. J. M. Santos ir A. Mockus susi-
rungs birželio 20 d. vyksiančiame
antrame prezidento rinkimų rate.

J. M. Santos pergalė laikoma
prezidento A. Uribe neblėstančio po-
puliarumo, kurio nesumažino virtinė
skandalų, įrodymu. A. Uribe prezi-
dentavimo metu Jungtinių Valstijų
remiamas karas su narkotikų kontra-
banda besiverčiančiais sukilėliais da-
vė rezultatų ir smarkiai išaugo in-
vesticijos į energetiką ir kalnakasybą.
Tačiau Aukščiausiasis Teismas už-
draudė A. Uribe siekti trečios kaden-
cijos, nors jį remia daugiau nei 60
proc. šalies gyventojų.

Investuotojus veikiausiai pra-
džiugins įtikinama J. M. Santos per-
galė, nes manoma, kad JAV ir Di-
džiojoje Britanijoje išsilavinimą įgijęs
buvęs gynybos ministras labiau nei

ekscentriškasis A. Mockus bus linkęs
tęsti A. Uribe politiką dėl reguliavi-
mo, mokesčių ir fiskalinių suvaržymų.

A. Mockaus nuostata ekonomi-
kos klausimais rado atgarsį visuome-
nėje, ir jis netikėtai daugeliui stebė-
tojų tapo vienu pagrindinių kandi-
datų į prezidentus. Tačiau lietuvių
imigrantų sūnus gegužės 30 d. surin-
ko tik 3,1 mln. balsų – perpus mažiau
nei J. M. Santos.

,,Šiandien pasiekėme tikslą, ku-
ris prieš kelis mėnesius atrodė ne-
įmanomas: patekome į antrą ratą”, –
A. Mockus sakė šimtams savo šali-
ninkų, susirinkusių prie jo rinkimų
kampanijos būstinės.

,,Jeigu būsime kūrybingi, laimė-
sime antrą ratą. Žinome, kad veikda-
mi kartu galime pakeisti mūsų visuo-
menę. Žinome, kad smurtas, nelygy-
bė ir korupcija nėra mūsų likimas, o
problemos, kurias galime įveikti”, –
pridūrė jis.

A. Mockus, kuris Kolumbijos pre-
zidento pareigų siekia trečią kartą,
siunčia paprastą žinią: jo šalies žmo-
nėms tikrąjį saugumą gali užtikrinti
tik švietimas ir įstatymų laikymasis.
Šis spalvingu pedagogo stiliumi iš-
siskiriantis kandidatas žaibiškai iš-
populiarėjo, ypač tarp jaunųjų rin-
kėjų. Jo svetainėse socialiniuose tink-
lalapiuose ,,Twitter” ir ,,Facebook”
taip pat yra užsiregistravę daugiau
gerbėjų negu kitų kandidatų.
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Pasivaikščiojimas ant ugnikalnio!
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

„Drauge” perskaitytas straipsnis
„5 vietos ugnikalnių mėgėjams”
(2010 m. balandžio 30 d.), perspaus-
dintas iš Lietuvos (Balsas.lt), pažadi-
no visam gyvenimui įsimintą prisi-
minimą. Nesant ypatingai ugnikalnių
mėgėjai, visgi teko artimiau susi-
pažinti net su pora jų. Todėl ir knieti
pasidalyti įspūdžiais apie juos su
brangiais dienraščio skaitytojais.

Įvairiaspalvė Italija

1968 m. ilgesnių atostogų proga
šukuote iššukavome nuo romėnų im-
perinių laikų visų išgarsintą įvairias-
palvę Italiją. Ištisą savaitę laks tėme
vien tiktai po genialaus skulptoriaus
ir architekto Giovanni Bernini iš-
puoštą senąją Romą. Jo šedevras  Šv.
Petro aikštėje su visa eile kolonų, pui-
kūs, anot lankytojų, karališki Vati-
kano marmuro laiptai, daug skulp-
torių bei fontanų. Ne mažiau nuo-
dugniai stebėjome architektūros ir
meno židinį, poeto Dante gimtinę ir
bankininkų Medici šeimos „tvirtovę”
Florenciją (Firenze). Tiesiog užkerėjo
arti dviejų šimtų kanalų su nuosta-
biai vaizdingais tiltais ir bemaž tiek
pat gondolų, „vairuojamų” svajingai
dainuojančių „O sole mio...” gondo-
lininkų. O turistų bei laivelių per-
pildyta. 

Šv. Morkaus piazza (aikštė) – pati
Venecijos širdis! Va, kaip nustebino
Veronoje, jog Shakespeare jaunuolis
Romeo, atsisveikindamas su savo
mylimąja paaugle Juliet, lengvai ga-
lėjo ranka pasiekti didikų Capulet na-
mo mažytį balkoną.

Neaplenkėme pramonės miesto
Milan, vien iš smalsumo norėjome
aplankyti garsiosios „La Scala” ope-
ros rūmus, kur ne viena(s) mūsų
solistų(čių) scenoje garsino Lietuvą.
Didžiai žavėjomės dainos išdabintu,
populiariu kurortu Sorrento ir ku-
rortiniu žemčiūgu Amalfi (Jackie
Kennedy mėgta atostogų vieta).

Pamaldžiai nuteikė Šventųjų
gimtinės ir palaidojimo vietos – Assisi
bei Padua. Smaguriavimo jausmas
nuvedė ir į šokoladų miestą – Pe-
rugia. Stulbino savo išskirtinu archi-
tektūriniu grožiu Orvieto miesto ele-
gantiška juodo ir balto marmuro ka-
tedra iš XIII a., nors miestiečiai gy-
rėsi savo vietos geriausiu vynu...

Mėlynasis Capri groto

Ak, žavingoji Capri! Toji puiki,
romantika trykštanti sala ypač veikė

užburiančiai! Jau iš tolo masino mus
saulėje švytinčios baltos vilos, ko-
piančios vis aukštyn kalnu, sudaryda-
mos pasigėrėtiną vaizdą tarsi kregž-
džių prilipdyti lizdai. Čia apskritus
metus srautais plūste plūsta lankyto-
jai iš viso pasaulio, pavilioti plačiai
žinomo garso apie ypatingo grožio
vietą! 

Capri salos uolėtų pakrančių
įžymi savybė yra garsus Mėlynasis
groto, vardą įgavęs nuo mėlynų spin-
dulių lūžimo, matomo oloje. Verta
nepatogiai pavargti beveik pusiau
gulsčia valtyje įplaukiant į olą. Išgir-
dus turisto (ir dar vyriškio!) šauksmą
„Pasaka žemėje”, tylomis pritari jam.
Tikra tiesa, groto yra įspūdingiausias
bet kada mano matytų, savo ryškiai
mėlynu grožiu pralenkiąs netgi Ba-
varijoje, Vokietijoje, matytą Linder-
hof pilies sode esantį Lohengrin gro-
to, nors ir anas garsėja savo šaunu-
mu. Sala suteikia milžinišką istorinę
naudą: čia gyveno Tiberius (2-asis
romėnų imperatorius 14 m. po Kr.),
pastatęs 12 vilų, kurių liekanos išliko
iki XX a.

Pamatyk Neapolį ir mirk!

Aha, jau priartėjome prie Neapo-
lio, kurio grožį mums Lietuvoje mo-
kytojos lūpos apibūdino – „Pamatyk

Neapolį ir mirk!” Nemirėme, o prie-
šingai, pamatėme jį purviną, kišen-
vagių apsėstą... Netgi sena italė, sė-
dinti ant savo namų slenksčio, plašta-
ka tapšnodama šlaunį visa gerkle
šaukė mums: „Saugokite savo kiše-
nes!” O Neapolio grožis, pasirodo,

glūdi tame, iš kurio taško į jį žvelgsi.
Juo reikia žavėtis iš jūros pusės
Neapolio įlankoje (ar neprimena Cap-
ri?).

Įtūžęs žiaurusis Vezuvijus

Oho! Pagaliau pasiekėme savo
kelionės aukščiausią viršūnę – atsi-
radome žiauraus Vezuvijaus (itališkai
Monto Vesuvio, lotyniškai Mons Ve-

suvius) papėdėje. Privežti prie patar-
navimo būdelės gavome lietpaltį, pur-
vabridžius (kaliošus), gaubtuvą gal-
vai ir ilgą lazdą – eik ir keliauk sau
sveikas prie kraterio. Prasidėjo tikra
golgota... Atrodydami kaip kaliau-
sės-baidyklės, javų lauko gale pas-
tatytos paukščiams baidyti, pamažu
klampodami tamsiai pilka, be jokio
gyvybės ženklo ir be jokios augmeni-
jos, visiškai apnuoginta žeme, šiaip
taip priėjome prie pat didžiosios pa-
baisos burnos krašto – milžiniškos
duobės, dabar nurimusios.

Pats pirmasis užrašytas Vezuvi-
jaus išsiveržimas įvyko rugpjūtį, 79
metais po Kr., kai Herculaneum bei
Pompeii miestai buvo palaidoti –
visiškai užlieti lavos. Po to Vezuvijus
dar daug kartų spjaudė vulkaniniu
įtūžimu – suskaičiuota arti 30-ties,
sunaikino kelis kaimus. Patys pasku-
tinieji platesnio masto, mažiau ar
daugiau galingi išsiveržimai įvyko
1906, 1930 ir 1944 m. Vezuvijus lai-
komas pačiu pavojingiausiu ugni-
kalniu pasaulyje, mat jo artimoje apy-
linkėje yra įsikūrę per 3,000.000 gy-
ventojų. Kiti 2 Italijos ugnikalniai –
Etna ir Stromboli yra salose.

Vezuvijus 1995 m. birželio 5 d.
buvo paskelbtas tautiniu parku, kur
visas tinklas takų išvesta apie kalną.
Pagrindinis keliukas į kraterį padary-
tas kaip spyruoklė (panašiai kaip
New York miesto žymaus Frank
Lloyd Wright statytas Guggenheim
muziejus), ir dabar nebevargsta tu-
ristai, kaip mes tada.

Pompeii grožis ir paslaptys

Nusileidę nuo kalno, aplankėme
jo auką – Pompeii. Abu užlieti romė-
nų miestai niekad nebuvo atstatyti ir
visai pamiršti. Tiktai XVIII a. atsitik-
tinai atrasti ir didesne dalimi atkasti,
o 1932–1935 m. pilnai užbaigti. Čia
susipažinome su romėnų namų gyve-
nimu ir  kultūra.

Pompeii pirmiausia girdėtas IV a.
pr. Kr. Samnite vardu. Daug vėliau jis
virto madingu kurortu turtingiems
romėnams. Atidengtos pastatų lieka-
nos pasirodė nuostabiai gerai išsilai-
kiusios. Čia pažinome, kokios rūšies
namuose visų klasių romėnai gyveno.
Domino ir gražių raštų spalvingos
mozaikinės grindys, erdvios aikštės.
Priėjus prie buvusių viešųjų namų
įėjimo, vadovas atkreipė dėmesį į
nepadorų piešinį virš durų, sienoje,
vaizduojantį ten buvusių moterų
seniausią profesiją.

Lyg vaikščiotum Mėnulyje

Kitais metais lankant Hawaii 5
salas – Oahu, Maui, Kavai, Hawaii ir
Molokai (iš viso jų yra 20, iš kurių 8
apgyvendintos) iš 5 Hawaii esančių
ugnikalnių susidomėjome vieno jų
liejama gyva lava. Didžiausioje saloje
Hawaii, populiariai vadinama „Big
Island”, yra ugnikalnis, nuo seno ap-
dovanotas „aktyviausiu pasaulio ug-
nikalnio” vardu. Vaikščiojant juo,
jauties esąs tarsi Mėnulyje (bent taip
jį įsivaizduoji): kietas, tamsiai pilkas
gruntas, be jokios žolelės, be ženklo
augmenijos, o čia pat pažvelgęs kai-
rėn, vaje, netiki savo akimis – tiršta,
ryškiai raudona lava, it kokia ugnies
upė, didingai lėtai – havajietišku
kilmingumu – teka!

Įspūdžiui sustiprinti ir visą ugni-
kalnio grožį turistams parodyti
šmaikšti havajietė vadovė surengė
išvyką – „pasiplaukiojimą kateriu”.
Turistai nesiliovė stebėtis, balsu
nesulaikydami savo žavesio „oh, oh,
wonderful!”, matydami, kaip įplau-
kianti į Ramųjį vandenyną ugninė
lava verda – kunkuliuodama ir ga-
ruodama ji siuntė į padanges di  džiu -
lius baltų dūmų kamuolius!

Pompeii pastatų liekanos.

Įplaukiant į Mėlynąjį groto.

Big Island ugnikalnis.
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Tačiau po didelių išgyvenimų bei
skaudžios patirties, po gilesnių ap-
svarstymų, atėjus gyvenimo rude-
niui, šis tas pasikeitė. 

„Vieną kartą man lankantis
Detroite, – pasakojo K. A. Trimakas,
– sukūrėme tokią dvasinę atmosferą,
kurioje kartu susitaikėme su Amži-
nuoju ir priėmėme Šventąją Komuni-
ją”.

Kunigo daktaro K. A. Trimako
dėka turime galimybę susipažinti su
įdomiu paliudijimu – kunigo V. Krikš-
čiunevičiaus laišku-atsakymu, rašytu
2002 m. balandžio 5 d.:

„Gerbiamas Kun. Daktare,
Jūsų reikalu nedaug ką galėčiau

pasakyti.
Per dvidešimtį metų, klebonau-

jant Dievo Apvaizdos parapijoje, teko
dažnokai susitikti su Jūsų Dėde.

Nebuvo tokio atsitikimo, kad jis
būtų mane vienokiu ar kitokiu būdu
užgavęs ar įžeidęs. Teko lankytis jo
namuose ir retkarčiais viešai teko su
juo sėdėti prie to pačio stalo. 

Niekados neprašė manęs religi-
nio patarnavimo. Tik po Jūsų apsi-
lankymo, dar Jūsų mamytei ten te-
beesant, buvau paprašytas religinio
patarnavimo. Daug tada jis man kal-
bėjo su nuoširdumu ir gailesčiu... Iš-
tariau „Te absolvo...” ir suteikiau Šv.
Komuniją. Džiaugiausi aš ir pasakiau
jį raminančius žodžius. (Tiksliai ne-
prisimenu ar esu sakęs „Vytautai, tu
šventas”, bet buvo tikrai džiaugsmin-
gas pasakymas.)

Apleisdamas jo namus, džiau-
giausi, kad mylima sesutė ir jos sūnus
kunigas savo maldose Viešpatį atsi-
prašė. Ir dabar jį teprisimenu savo
maldose.

Kun. V. Krikščiunevičius”
*

(...)
*

Jau po V. Alanto mirties per-
skaitęs dėdės jaunystės dienoraščius,
rašytojo šimtmečio proga kai kurias
pastabas K. A. Trimakas paskelbė
Draugo šeštadieniniame literatūros,
meno ir mokslo priede (2002 m.
birželio 22 d.).

*
V. Alantas labai mylėjo savo

seserį Antaniną – dantų gydytoją iš
profesijos, trijų sūnų (tarp jų ir kuni-
go) motiną, užatlantėje nuėjusią į
vienuolyną. Po to, kai parapijos kle-
bonas V. Krikščiunevičius rašytojui
suteikė šv. Komuniją, sesuo Antanina
buvo su juo. Brolis jai sakęs, kad tarp
klebono ištartų žodžių buvo kažkas
panašaus į „Vytautai, tu šventas”.
Anot K. A. Trimako, tai buvo paguo-
da, užtikrinanti pasitikėjimą, lydinti į
Amžinybę.

Minint V. Alanto gimimo šimt-
metį, Draugas*, be kita ko, pažymėjo:
„Jaunystėje nebuvo religingas, bet ir
nebuvo nusistatęs prieš religiją.
Retkarčiais užklysdavo į Kauno kate-
drą, kada ji buvo tuščia. Sėdėdamas
katedros ramybėje, turėjo galimybę
apmąstyti santykius su Dievu, žmo-
nėmis ir pasaulio didybe. Šitoje kate-
dros ramybėje V. Alantas rado Dievą.
Jis sakydavo, kad žmogus yra didžiu-
lė paslaptis, kurią išnarplioti nėra
lengva.” 

VYTAUTAS ALANTAS IR
ANTANAS SMETONA

Redaguojant Lietuvos aidą V.
Alantas kiekvieną pirmadienį turėjo
progą susitikti su valstybės vadovu.
Tos audiencijos paliko daug prisimi-
nimų, įspūdžių, kai kurių paslapčių,
tačiau rašytojas tuo niekada nepikt-
naudžiavo, viešai neskelbė, privačiuo-
se pokalbiuose neišskirdavo.

Pirmasis išskirtinis išėjimas į vie-
šumą – A. Smetonos paminėjimas
Detroite 1964 metų pabaigoje, jis su-
sijęs su Lietuvos Respublikos prezi-
dento 90-osiomis gimimo metinėmis.

1974 metų rudenį paminėtos dvi
apvalios datos, susijusios su pirmuoju
ir paskutiniu tarpukario prezidentu:
gimimo šimtmetis ir 30-osios mirties
metinės. Pastarasis minėjimas su-
ruoštas Marijos aukštesniosios mo-
kyklos salėje Chicagoje spalio 6 dieną.
Išryškindamas A. Smetonos vienybės
ideologiją, tame renginyje pagrindinį
pranešimą skaitė V. Alantas.

Gilinantis į šią temą, knygos
autorius turėjo galimybę susipažinti
su medžiaga, kuri buvo šalia rašytojo
ruošiantis tokioms paskaitoms. Visų
pirma, tai – prezidento atsiminimai,
surašyti Šveicarijoje 1940 m. liepos 1-
25 dienomis. Tačiau paties V. Alanto
prisiminimai, be abejo, išskirtiniai.
Apie juos po šių paminėjimų plačiai
kalbėta, kai kurie pasisakymai skelb-
ti per Margučio radiją, spaudoje. 

*
Tai, ką savo bendrapiliečiams,

nelemtų aplinkybių dėka atsidūru-
siems užatlantėje, papasakojo rašyto-
jas, lietė daugiau viešąją, ne privačią
prezidento kasdienybę. Kaip teigė V.
Alantas, intymesnėje, šeimyninėje
aplinkoje A. Smetonos nėra matęs,
tik girdėjęs, jog ir tuomet būdavęs
maždaug toks pat – niekuo nesiskyrė
nuo to žmogaus, kokiu jį buvo įpratę
matyti viešai.

Toji pažintis prasidėjo gerokai
anksčiau nei V. Alantas tapo oficiozo
redaktoriumi. Dar nebaigęs studijų
Prancūzijoje, 1928 metų vasaros
atostogų metu jis kurį laiką važinėjo
po Lietuvą su prezidento palydovais
kaip 1924–1928 metais Kaune leisto
visuomenės, ekonomikos ir literatū-
ros laikraščio Lietuvis koresponden-
tas. Tuomet kartu važiuodavo saugu-
mo, policijos darbuotojai, apskričių
vadovai ir, žinoma, spaudos atstovai.
Automobilių virtinę valsčių miestelių
prieigose pasitikdavo žolynais apkai-
šyti ir išrašyti vartai. Tautos vadą
(sveikinimuose būtinai figūruodavo
tie du žodžiai) pasitikdavo vietinė
valdžia, mokyklų vadovai bei mokyto-
jai, mokiniai, šauliai. Ant šalia vartų
pastatyto stalelio aukštojo svečio lauk-
davo duona, druska ir taurė vyno.

„Kartais viskas praeidavo sklan-
džiai, bet kartais kalbėtojai, atsidūrę
prieš tokią didelę poniją, užmiršdavo
iš anksto išmoktas kalbas, – tai – iš V.
Alanto prisiminimų, kuriuos tautie-
čiai išgirdo Detroite vykusiame mi-
nėjime. – Susipainiodavo, mėgindavo
mestis į labai aukštą patosą, – nesgi
su prezidentu nekalbėsi paprasta
kalba, – ir viskas baigdavosi tuo, kad
nelaimingas kalbėtojas žiopčiodamas
spoksodavo į vartų viršūnę ir galų ga-
le visai nutildavo.        Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 36

* Draugas. – 2003, balandžio 29.

Atkelta iš 3 psl.
Žmonėms, besąlygiškai remian-

tiems Drąsių Kedį ir juo besižavin-
tiems, akivaizdžiai stinga kritinio
mąstymo, jautrumo, nuoseklumo,
nuoširdaus noro pažvelgti realybei į
akis.

Sunku suvokti protu, kaip gali-
ma rasti bent kokį pateisinimą dviem
žmogžudystėms, kaip galima užmirš-
ti devynmetę mergaitę, radusią savo
motiną negyvą kraujo klane. O juk
yra tikimybė, kad šie žmonės nekalti.

Jau daugiau kaip pusę metų
žmonės mulkinami ir kiršinami vai-
kantis menkų televizinio vertinimo
atplaišų. Vertinimai laimėti, tačiau
kokia sėkla pasėta visuomenėje? Ko-

kie judėjimai, kokie politikai, kokios
partijos kils ant šių bangų?

Istorija moko, kad įsiūbuotos
įniršio bangos galų gale atsisuka
prieš pačius jų kėlėjus. Šiuo atveju ar
neatsitiks taip, kad taikiniu taps visa
valstybė? Galų gale pralaimėsim visi,
mokėsim kainą už savo trumparegiš-
kumą. Vienintelė nauda – televizijos
nepristigs naujų šiurpinančių siuže-
tų.

„Lietuvos žinios”

Saulius Spurga – žurnalistas,
Mykolo Romerio universiteto lekorius,
sekretorius. Buvęs naujienų svetainės
Omni.lt vyr. redaktorius, Balsas.lt
redakcinės kolegijos pirmininkas. 

GARLIAVOS MINIA IR 
PILIETINĖ VISUOMENĖ

Didžiosios kinų sienos ilgaamžiš-
kumo ir tvirtybės priežastis slypi lip-
niuose ryšiuose, kurie buvo naudoja-
mi gaminant kalkių skiedinį. Staty-
bininkai, maždaug prieš 600 metų
statę Mingų dinastijos sienos dalį,
maišė lipnių ryžių miltus ir gesintas
kalkes, įprastinę skiedinio sudeda-
mąją medžiagą, teigė mokslininkas
Zhang Bingjian.

Lipnus ryšių skiedinys plytas
sulipdė taip tvirtai, kad daugelyje
vietų vis dar neželia jokie augalai. Vis
dėlto sienos statybai priešinosi pietų
Kinijos gyventojai, nes Mingų impe-
ratoriai reikalavo, kad šalies pietuose
užauginamo ryžių derliaus užtektų
ne tik darbininkams maitinti, bet ir
skiediniui gaminti, rašo telegraph.
co.uk. 

„Senovinis skiedinys – ypatingas

organinių ir neorganinių medžiagų
mišinys. Organinė sudedamoji dalis –
amilopektinas, gaunamas iš lipnios
ryžių košės, kuri buvo dedama į
skiedinį”, – teigė chemijos profeso-
rius Bingjian ir Zhejiango universite-
to rytų Kinijoje.

„Amilopektinas sukuria mikro-
struktūrą, suteikiančią Didžiajai
kinų sienai patvarumo ir didesnės
mechaninės tvirtybės” – leidinyje
,,Journal of the American Chemical
Society” rašė chemikas.

Mokslininko teigimu, lipnių ry-
žių – pagrindinio maisto produkto
Rytų Azijoje naudojimas buvo vienas
iš didžiausių tų laikų technologinių
išradimų, padėjusių Mingams statyti
kapų rūsius, pagodas ir sienas, atlai-
kančias žemės drebėjimus ir kitas ne-
laimes.                                    Lrt.lt

Didžiosios kinų sienos tvirtybės šaltinis – ryžiai
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Nuostabi šokio šventė
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Šiais metais jau vienuoliktą kar -
tą New York vyko jaunųjų baleto šo -
kėjų (9–19 metų amžiaus) konkursas
,,Youth American Grand Prix” –
YAGP. Ši ne pelno siekianti organiza -
cija ieško jaunųjų baleto žvaigž džių
visame pasaulyje, skatina juos kurti.
Kon kur sas ne tik apdovanoja laimė-
tojus, tačiau geriausiems iš geriau sių -
jų su teikia stipendijas baleto studi-
joms tęsti, padeda jauniesiems baleto
šokėjams sudaryti sutartis su teat -
rais, rengia įvairias stažuotes su žy -
miais baleto mokytojais. Ankstesnio
šio kon kurso nugalėtojai šoka gar -
siau sio se pasau lio sce nose, tarp jų
,,American Ballet The a t re”, ,,New
York City Ballet”, ,,Paris Opera
Ballet”, ,,San Francisco Ballet” ir t.t.

Konkursas – tai vieta, kur šian -
die ninės garsiausios pasaulio baleto
žvaigždės sutinka ir pasveikina būsi-
mas žvaigždes, kur žymiausi baleto
meno meistrai perduoda savo patirtį,
meilę ir aistrą šokiui ateinantiems
juos pakeisti. 

Šiemet konkursas vyko pasku ti -
nę kovo savaitę New York City Cen -
ter. Į bai gia mąjį koncertą pateko 400
so listų ir 475 ansamblių dalyvių iš
Eu  ropos, Ja ponijos, Lotynų Ameri -
kos, Austra lijos ir žinoma JAV. Kon -
kurso daly viai buvo suskirstyti į tris
am žiaus grupes: mažuosius (pre-com-
petetive age division) 9–11 metų,
paauglius (juniors) 12–14 metų ir
jau nuolius (seniors) 15–19 metų. Šie -
metinis konkurso ,,moto” – savo ša -
lies kultū ros pristatymas. 

Smagu, kad šiemet į konkurso
baigiamąjį koncertą buvo pakviesta ir
čikagiečiams lietuviams jau pažįsta-
ma jaunoji balerina Mantė Baliu ta -
vičiūtė. Tai pirmoji ir kol kas vienin-
telė lietuvaitė dalyvavusi šioje gražio-
je šokio šventėje. Su ,,Faubourg
School of Ballet”, IL, ansambliu
konkurse ji šo ko klasikinę kompozici-

ją „Spring Blossom” pagal Tatyana
Ma  zur choreog ra fiją. 

Mantė iš šio konkurso grįžo pilna
nepakartojamų įspūdžių. Ji dar ilgai
prisimins ne tik susitikimus su kitų
šalių jaunais šokėjais, bet ir pa žintis
su pasaulinio lygio baleto žvaigž dė -
mis, jų jauniesiems konkursantams
duotas pamokas.

Patekti į šį, didžiausią dalyvių ir
šalių skaičiumi, konkursą vaikams ir
jaunuoliams nėra lengva – reikia lai -
mė ti savo šalies konkursuose. Pvz.,
Čikagos atrankinio kon  kurso pusfi-
nalyje  dalyvavo apie 600 solistų ir
ansamblių šokėjų iš viso regiono. Iš jų
maždaug 30 šokėjų gavo pakvietimus
vykti į New York, o dalyvavo jame tik
20 šokėjų.  

Varžybų uždarymas vyko New
York City Center scenoje. Po savaitės
intensyvių baleto pamokų ir jaudi nan -
čių varžybų vaikams buvo suruošta
tikra šventė. Paskutinę konkurso die -
ną jie pagaliau ramiai galėjo atsisėsti
ir pabūti žiūrovais. Uždarymas su-
tapo su garsaus rusų baleto šokėjo ir
choreografo Vladimir Vasiljev septy-
niasdešimtmečiu. Kovo 26 d. pasau-
linio garso baleto šokėjai jauniesiems
šokėjams pa rodė prog ramą ,,Šian-
dieninės žvaig  ždės rytojaus žvaigž-
dėms” (,,Stars of Today Meet the
Stars of Tomorrow”). Kovo 27 d. vi-
sus sužavėjo programa ,,Šokio legen-
dos” (,,Legends in Dance”). Jau nieji
šokėjai galėjo pamatyti tokių žvaigž-
džių kaip Veronica Part ir Gray Davis
(American Ballet Theatre), Polina
Semionova, Moi se jevo šokių grupę,
Evgenia Obrazcova (Mariins kyj teatr
opery i baleta), Da ria Khok h lova, Ki-
jevo, Romos, Pary žiaus, Ber lyno, Da-
nijos ir Londono karališkojo baleto
solistus, Anna Mel ni kova ir Slavik
Kryklyvyy – balinių šokių pa saulio
čempionus, savo nu mylėtinį Da niil
Simkin, ir, žinoma, baleto šo kėją-le-
gendą, patį Vladimir Vasiljev. 

Jaunieji konkursantai buvo ap -
do vanoti ne tik New York spaudos ir
televizijos dėmesiu, bet ir bendrovių,
gaminančių baleto produkciją, do va -
nomis. Visi parsivežė daug mielų su -
venyrų, visos New York baleto par -
duo tuvės suteikė konkursantams di -
deles nuolaidas įsigyjant puantus,
rū bus šokiams. Konkurso geriau -
siems ir laimėtojams buvo išdalinta
stipendijų net už du milijonus dole -
rių. Reklaminės kompanijos pasira -
šinėjo sutartis, žymiausios baleto
trupės „mėtė tinklus” ant pačių per-
spekyviausiųjų. 

Kurgi daugiau, jei ne tokiame pa -
saulinio lygio konkurse atsivers vi si
ke liai, užsimegs pažintys, įsirėš li ki -
mą lemiantys įspūdžiai... 

V. Šiškausko koncerte pasirodys ir patys jauniausi „Eglės Dance World”  šokė-
jai.                                                „Eglės Dance World” archyvo nuotr.

Mantė Baliutavičiūtė pasirodymo
New York metu.

Asmeninio albumo nuotraukos

Faubourg School of Ballet, IL, šokėjos atlieka Tatyana Mazur choreografinę
kompoziciją ,,Spring Blossom”. Pirma iš kairės – Mantė Baliutavičiūtė.

Populiarusis vilnietis 
V. Šiškauskas koncertuos

Lemont
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos publikos numy lė tinio,
lengvosios muzikos atlikėjo ir kom-
pozitoriaus Vytauto Šiškausko kon-
certai dažnai rengiami įvai riuo se Lie -
tuvos miestuose, dainos skamba tele-
vizijos programose, girdimos radijo
bangomis.

Atlikęs visus įsipareigojimus tė -
vynėje, V. Šiškauskas sutiko atvykti į
Čikagą ir padainuoti jos apylinkių
lietuviams. Atli kė jo koncertas „Atei -
na   metas” (tai jo vienos populiariau -
sių kompaktinės plokšte lės pava dini -
mas), jau greit. Jis rengiamas birželio
12 d. 6 val. v. Pasaulio lietuvių centro
Jaunimo salėje. Tuo pasirodymu bus
baigtas šių metų pavasario koncer -
tų sezonas.

Baladžių autorius

Dainininkas V. Šiškauskas išgar -
sėjo savo prasmingomis ir melodingo -
mis baladėmis, kurios labai populia -
rios tėvynėje. Žvelgiant į Lietuvos po -
puliariausių dainų dešimtu ką, ja me
už tinkame net dvi V. Šiškausko dai -
nas: „Ateina metas” (3-oje vietoje) ir
„Ne migo naktys” (6-oje vietoje). Jis
pralenkia kitus žinomus atlikėjus,
esančius tame sąraše – Edmundą Ku -
činską (jo dainos 5-oje, 7-oje ir 10-oje
vietoje) ir Rytį Ciciną (8-oje vieto-
je).

V. Šiškauskas yra dainavęs due -
tu su kitomis Lietuvos estrados
žvaig ž dėmis – Stasiu Povilaičiu, Vik -
toru Malinausku, Birute Dambraus -
kaite, Ona Valiukevičiūte. Šiuo metu
solistas, turintis platų repertuarą,
su silaukia didžiulio publikos dėme-
sio.

Suradęs laiko atvykti į Či kagą,
dainininkas žada ne tik koncertuoti,
bet ir paatostogauti. Kartu su savo
sūnumi Mariumi (beje, jis Ame rikoje
viešės pirmą kartą) žada pakeliauti
po Ameriką

Apie šį atlikėją daug rašoma
internetiniuose puslapiuose. Ten ga -
li ma rasti informacijos apie jo išleis-
tus dainų albumus, gerbėjų klubą.
Ten pasiskaičius, galima pajausti,
kaip solistas ir kompozitorius V.
Šiškauskas yra mylimas ir gerbiamas
tėvynėje.

Pasirodys  kartu su šokėjais

Koncerte Lemonte V. Šiškauskui
talkins jo sesers dukros Eg lės  Klik -
naitės įkurtos „Eglės Dance World”
šokių studijos šokėjai, taip pat svečiai
iš „DeSage Dance” studijos.

Eglės studijoje jaunimas moko-
mas šokio meno. Vilniuje gimusi mer -
gina yra studijavusi klasikinį bale -
tą Leningrade ir Vilniuje, o atvykusi į
Čikagą susidomėjo pramoginiu šokiu.
Ji yra vadovavusi jaunimo grupėms
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
o dabar turi jau didoką „Eglės Dance
World” studiją. Jos pačios ir jos mo-
kinių pasirodymus bus galima matyti
V. Šiškausko koncerto metu. O dai-
nininkas savo gerbėjų, kurie jį dau-
giausia pažįsta tik iš kompaktinių
plokštelių, tikrai žada neapvilti.

Tai bus labdaros koncertas. Už jį
gautas lėšas V. Šiškauskas skirs vaikų
globos būreliui „Saulutė” (vadovė –
In drė Tijūnė lienė),  besirū pinan -
čiam nelaimingais Lietuvos vai kais.

Daugiau informacijos apie šį kon-
certą galima gauti telefonais: 630-
430-4216 arba 773-501-8944. Bi lie -
tai parduodami kavinėje „Smilga”,
par duotuvėje „Lietuvėlė” ir resto ra -
ne „Two Rivers”.

Tikėtina, jog šis paskutinis šio
pavasario koncertas bus visokeriopai
sėkmingas. Koncertas vyks naujoje
Jau  nimo salėje, Lemont. Žiūrovai sė -
dės prie staliukų, bet bendrų vaišių
ne bus, nors maisto ir gėrimų bus ga -
li ma nusipirkti salėje veiksiančiame
bufete. Įėjimo kaina – nedidelė, nes
norima, kad šį reto pobūdžio koncer -
tą galėtų pamatyti kuo daugiau
žiūrovų. Tad visi muzikos ir pra mo -
ginio šokio mėgėjai birželio 12 d.
kviečiami į PLC Jaunimo salę, kurio-
je bus galima išgirsti bei pamatyti
daug seniai neregėtų dalykų.

Solisto V. Šiškausko kompaktinės
plok  štelės ,,Ateina metas” viršelis. 
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Margumynai

A † A
EMILIJA BAŠKAUSKIENĖ

Mirė 2010 m. gegužės 27 d., sulaukusi garbaus 92 metų amžiaus.
Gimė 1918 m. spalio 4 d. Lietuvoje, Biržuose.
Dideliame nuliūdime liko: duktė dr. Birutė Pumputis ir sūnus

Jonas su šeimomis.
Šv. atminimo Mišios bus aukojamos šeštadienį, birželio 19 d., 10

val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
Vietoj gėlių prašome aukoti Harbor Light Hospice.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

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

A † A
ONA PAULIENĖ 
PETRAVIČIŪTĖ

Mirė 2010 m. gegužės 28 d., sulaukusi gilios senatvės.
Gimė Lietuvoje, Bačiskių kaime. Ilgą laiką išgyvenusi

Marquette Park apylinkėje, prieš 15 metų persikėlė į Pasaulio lietu-
vių centrą, Lemont, IL.

Velionė buvo a. a. Simo Paulius žmona.
Dideliame nuliūdime liko: sūnūs dr. Algis su žmona Violeta,

Edmundas su žmona Virginija, dukros Irena Draugelienė su vyru
Arūnu, Aldona Vaitkienė su vyru Rimantu ir Roma Norkienė su
vyru Virgilium. Liūdi anūkai Vidas Paulius su žmona Fiona, Linas
Paulius, Aldona Gorman su vyru Russell, Laima Palubinskas su
vyru Kovu, Karina Quinn su vyru Eric, Andrius Paulius, Algis S.
Paulius su žmona Kristen, Rima Juškys su vyru Vytu ir Vilija
Pauliutė; proanūkiai Teofilis, Gaja, Mantas, Cara ir Nicholas. Taip
pat liūdi daug giminių Lietuvoje.

Laidotuvės įvyko antradienį, birželio 1 d., Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, kurioje po trumpo atsisveikinimo 10 val. r. buvo aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona buvo palaidota Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Vaiko vartai į
mokslą” organizacijoms.

Liūdinti šeima

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

A † A
PRANAS TAMULIONIS

Mirė 2010 m. gegužės 20 d.
Ilgą laiką gyveno Čikagoje, Floridoje, o paskutiniu metu – Las

Cruces, NM.
Nuliūdę liko: žmona Brigita, dukros Kristina Karrenberg, Julija

Realy su vyru Michael, Ruta Wolf su vyru Noah ir anūkai Stefanija,
Monika ir Michael, Aušra, Caitlin ir Justinas, Savana ir Sofija, bro-
lis Stasys ir sesuo Felicija.

Nuliūdusi šeima

A † A
MICHAEL ALLAN LASS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m.
gegužės 28 d., 4:28 val. ryto iškeliavo į Amžinybę.

Gimė 1941 m. liepos 19 d., Evanston, IL.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Bartašiūtė, duktė Teresa Wiese su

vyru Chris, duktė Julie Shuman su vyru Alan, duktė Elizabeth
Lowery su vyru Rick, posūnis Marijus Bauza su žmona Cindy,
podukra Jessica Maier su vyru John, podukra Andrea Trosper su
vyru Scott, posūnis Nick Bauza su žmona Alicia, anūkė Mikaelynn
Shuman, brolis Patric Lass su žmona Kathy, sesuo Joann Ugent su
vyru Geoff ir posūnis Joseph Vinci su žmona Anne; mama Rita Lass
Vinci su vyru Joseph.

A. a. Michael buvo a. a. Yolandos Budelskytės vyras, a. a.
Timothy Lass tėvas, a. a. Vernon Lass sūnus.

Priklausė Teamster’s Local 705.
A. a. Michael buvo pašarvotas antradienį, birželio 1 d., nuo

3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Trečiadienį, birželio 2 d., nuo 9 v. r. iki 10 v. r.  pašarvotas Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 v. r. auko-
tos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Skaudžią netekties valandą, mylimai mamai 
A † A

ONAI PAULIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dr. ALGIO ir EDMUNDO
PAULIŲ šeimas.  

Ligija, Stasys, Adomas ir Jurga Tautkai

Nuo 1932 m. į prestižinį ir savo
akademiniais pasiekimais garsėjantį
Oxford University Visų Šventųjų
koledžą stojantys studentai turėjo
galimybę parodyti savo žinias ir
gebėjimus originaliu būdu – tris va-
landas rašyti esė, kurios tema nusa-
koma vos vienu žodžiu. Toks egzami-
nas tame pačiame koledže retkarčiais
būdavo rengiamas ir anksčiau, o 1878
m. jis buvo pripažintas pačiu sudėtin-
giausiu stojamuoju egzaminu pasau-
lyje.

Temos, tiksliau – to vieno temi-
nio žodžio, parinkimas sukeldavo
tokį didelį susidomėjimą, kad net tie,
kurie nedalyvaudavo egzamine, kas-
met egzamino dieną rinkdavosi prie
koledžo ir laukdavo žinių. Stojantieji
tuo metu atversdavo jiems skirtus
lapus ir ten rasdavo parašytą vos
vieną vienintelį žodį. „Vanduo”, „ša-
liškumas”, „harmonija”, „chaosas”,
„malonė” – tai vos keli žodžiai, pasiū-
lyti stojantiesiems per keletą dešimt-
mečių.

Tačiau taip buvo anksčiau. Da-
bar ši Oxford tradicija liks tik istori-

ja, nes, kaip teigia dabartinis koledžo
vadovas seras John Vickers, per dau-
gelį metų ši metodika vis dėlto nepa-
siteisino ir bus naikinama. Anot jo,
pastebėta, kad vis dažniau šio egza-
mino metu studentai užsiima „žodžių
akrobatika” ir rašo puikaus stiliaus
tekstus apie... nieką. „Manome, kad
akademinius bei kitokius gebėjimus
puikiai galima patikrinti ir kitais
būdais, o ši esė iš vieno teminio žo-
džio labiau primena tradiciją, kurios
gaila atsisakyti, nei veiksmingų ži-
nių, gebėjimų ir mąstymo patikrini-
mo būdą”, – sakė koledžo vadovas.

Tačiau koledžas, išugdęs garsių
pasaulio akademinio elito žmonių ir
net Nobelio premijos laureatų, kar-
telės nuleisti neketina. Sudėtingi,
ypatingų žinių ir gebėjimų reikalau-
jantys egzaminai ir toliau bus šio uni-
versiteto „vizitinė kortelė”. Per dvie-
jų dienų trukmės stojamųjų egza-
minų sesiją būsimiems studentams ir
toliau teks rašyti esė, dalyvauti po-
kalbiuose, kitaip rodyti savo žinias.

Bernardinai.lt

Atsisakyta egzamino, kadaise pripažinto
sunkiausiu pasaulyje

Margumynai

Maskvoje prasidėjo lakštingalų 
„visuotinis surašymas“

Rusijos sostinėje praėjusį savait-
galį buvo organizuojama akcija
,,Lakštingalų vakarai”, per kurią
gyventojai raginami pranešti apie
visas Maskvoje išgirstas čiulbančias
lakštingalas. Pasak Rusijos paukščių
apsaugos draugijos atstovo, šio ren-
ginio tikslas – atkreipti dėmesį į dide-
lio miesto ekologijos problemas.

,,Lakštingalų vakarai” organi-
zuojami jau vienuoliktą kartą, tačiau
iki šiol buvo stebimas Maskvoje gyve-

nančių lakštingalų skaičiaus mažėji-
mas. Daugiausiai lakštingalų užregis-
truota 2005 metais – apie 2,5 tūkst., o
pernai gyventojai pranešė tik apie
maždaug 500 giesmininkių. Draugija
nurodo, kad Maskvoje nustatyta
1,450 lakštingalų buveinių, iš jų 28 –
sostinės centre.

Pasak sostinės senbuvių, kai ku-
riose Maskvos vietose lakštingalos
nuolat gyvena jau daugiau nei 30 me-
tų.                                              BNS
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 2 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. matysite nufilmuotą Kauno mu -
zikinio teatro pastatymą Umberto
Giordano operą ,,Andrea Chenier”.
Šis pastatymas 2000 m. buvo pripa-
žintas geriausiu spektakliu Kaune.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, birželio 5 d., šeštadie -
nį, 3 val. p. p. vyks prisiminimų apie
neseniai iškeliavusį Anapilin dai  li -
ninką Juozą Mieliulį popietė. Muzi -
kinę programą atliks Lindos Velec -
kytės styginis kvartetas.

�Labdaros koncertas ,,Palai mink,
Dieve, mus” skirtas kompozitoriui,
pianistui Gintautui Abariui pa remti
vyks birželio 6 d. 1 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje
(14911 W. 127th St., Lemont, IL).
Dau    giau informacijos tel.: 708-691-
7098 arba tel.: 630-290-0191.

�Antano Zakarausko (tenoras)
ir Nidos Grigalavičiūtės (sopranas)
koncertas vyks sekmadienį, birželio 6
d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu -
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL). Akom -
panuos muz. Ričardas Sokas. Skam -
bės populiarios arijos ir duetai iš ope -
rų. Į labdaros koncertą visus malo-
niai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos vai-
kų glo bos būrelis.

�Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė į vyks bir želio 6 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemonte. 9 val. r. – šv.
Mišios Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misijoje. 10:30 val. r. – iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje. Posė -
džio metu ateitininkų įžodį duos Pra -
no Dielininkaičio – Partizano Dau -
manto jaunųjų ateitininkų kuopos  ir
kun. Alfonso Lipniūno – Prezidento
A. Stulginskio moksleivių kuopos
kandidatai bei Čikagos sendraugiai.
Taip pat bus pagerbti abiturientai ir
įvertinti būrelių globėjai. 

�Lietuvių Fon do bei Pasaulio
lietuvių centro ruo šia mas golfo tur -
ny ras vyks bir želio 19 d. Old Oak
Country Club, (adresas: www.lithua-
niangolf.com). Turnyrą remia ,,Li ber  -
ty Mu tual In surance”. Vakare vyks
iškil minga puo ta. Daugiau in for  maci -
jos gausite pas Daivą Rugie niū tę tel.:
949-735-2779 arba Rimą Griš kelį tel.:
312-315-5739.

�Kun. Kęstutis A. Trimakas bir -
že lio 20 d., sekmadienį, kviečia visus
į Padėkos šventę. Padėkos Mi šios 9
val. r. Šv. Antano šventovėje (15 St. ir
50 Ave. gatvių sankryža, Ci ce ro).
Aka deminė ir meninė programa,
Gar  bės daktaro regalijų kun. K. Tri-
makui įteikimas – 11 val. r. bei vai šės
– 12 val. p. p. vyks Willow brook Ball-
room salėje (8900 S. Ar cher Rd., Wil-
low Springs). Kreiptis į dr. Romą
Kup rienę tel.: 708-447-9319.

�Birželio 26 d., šeštadienį, Gar -
den Chalet salėje (110 gatvės ir
Ridgeland Ave. sankirtoje, Worth,
IL) vyks Balzeko lietuvių kul tūros
mu zie  jaus Moterų gildijos pie tūs
,,Ka ribų ritmai”. Pradžia 12:30 val.
p. p. Vietas užsisakyti tel.: 773-334-
3343.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Ade lės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Kviečiame dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

�2010 m. birželio 6 d., sekmadie -
nį, 1  val. p. p. ALTS Bostono skyrius
ir Kultūrinių subatvakarių valdyba
kviečia į  dailininkės Gemos Phillips
me no kūrinių parodą So. Boston Lie -
tuvių piliečių klube, trečio aukšto
salėje, 368 West Broadway, So. Bos -
ton, MA. Muzikinę programą atliks
pianistė Rasa Vitkauskaitė. Įėjimas –
15 dol., studentams (su studento pa -
žymėjimu) – 5 dol., mokslei viams –
nemokamai. 

�Birželio 13 d. – Gedulo ir Vil ties
diena, Birželio išvežimų į Sibirą pa -
mi nėjimas Boston, MA prasidės 10:30
val. r. šv. Mišiomis Šv. Petro parapijos
bažnyčioje, o 11:30 val. r. vyks minėji-
mas parapijos salėje. Po minėjimo
kviečiame visus dalyvauti Boston
Lie tuvių Bendruomenės ataskaitinia -
me susirinkime, kuris prasidės 12:30
val. p. p. parapijos salėje.

�Joninės – Rasos šventė ,,Smo -
lak Farms” (315 S. Bradford St.,
North  Andover, MA 01845) vyks bir -
že lio 20 d. nuo 10 val. r. iki 6 val. v.
Lie tuviai renkasi prie ,,Treadwell's
Ice Cream”  pastato. 

�Gediminas Kijauskas, SJ birže-
lio 20 d., sekmadienį, švęs 50 metų
kunigystės tarnybos sukaktį. Padė -
kos šv. Mišios – 10 val. r. Šv. Kazi mie -
ro parapijos bažnyčioje, 18022 Neff
Rd., Cleveland, OH 44119.  Po Mišių
visi kviečiami į parapijos salę kartu
su kun. G. Kijausku, SJ pažymėti šią
dieną.

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Kiek vie -
nas atsineš savo pagamintą maistą ir
galės nustebinti susirinkusius savo
ku linariniais sugebėjimais. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

Kun. Gediminas Kijauskas

Birželio 13 d., sekmadienį, 
pre latas Ignas Urbonas savo kunigystės 75-mečio proga

koncelebruos 9 val. r. šv. Mišias 
Palaimintojo Jurgio Matu laičio misijoje, 

14911 127th St., Le mont, IL 60439. 
Po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą

pasveikinti ir su juo pabendrauti bus galima PLC di džiojoje
salėje, o po 6 val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje.


