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Čikaga, birželio 7 d. (LR Gene-
ralinis konsulatas Čikagoje) – Birže-
lio 4 d., penktadienį, Čikagos miesto
centrinėje aikštėje „Daley Plaza” įvy-
ko LR Generalinio konsulato Čika-
goje surengta antroji „Lietuvos die-
na”. Lietuviškas vidurdienio festiva-
lis šiais metais buvo skirtas paminėti
dvi sukaktis: Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dvidešimtmečio jubi-
liejų ir istorinio Žalgirio mūšio 600-
ąsias metines.

Jau nuo dešimtos valandos ryto
aikštėje šurmuliavo būriai smalsuo-
lių, ragaujančių „Kunigaikščių užei-
gos” patiekalus, apžiūrinėjančių lie-
tuviškus suvenyrus, besidominčių
platinama informacija apie Lietuvą ir
lietuvių kultūrines organizacijas bei
verslą Čikagoje.

Vidurdienį prasidėjo meninė
programa, kurioje pasirodė lietuvių
liaudies šokių kolektyvas „Suktinis”,
dainavo vaikų chorai „Svajonė” bei
„Vyturys” ir jaunoji solistė Agnė Gied-
raitytė, programą vedė aktorė Audrė
Budrytė-Nakas. Nukelta į 6 psl.

Šoka tautinių šokių kolektyvas „Suktinis”. R. Astrausko nuotr.

•Sveikata. Bendravimo
įgūdžiai (p. 2)
•Dabartinės diskusijos
apie Lietuvos pilietybę
(p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Poezijos pavasaris ir šo-
kių popietė (p. 4)
•Vilties savaitgalis (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•V. Žebertavičių amžiny-
bėn išlydint (p. 8, 9)
•V. Alantas (39) (p. 9)
•Čikagos lietuviai prisi-
minė ir pagerbė žuvu-
siuosius ir mirusiuosius
(p. 10–11)

Çikagoje surengta ,,Lietuvos diena”

Vilnius, birželio 7 d. (Delfi.lt) –
Šiuo metu deramasi su 66 bendro-
vėmis dėl jų atėjimo į Lietuvą, kitą
mėnesį gali įžengti dar viena tarptau-
tinė bendrovė, sako ūkio ministras
Dainius Kreivys. Tačiau jis nesiėmė
spręsti, kiek iš jų nuspręs investuoti
Lietuvoje.

„Su ‘Western Union’ dirbome vi-
sus metus, vyko daugybė derybų”, –
sakė D. Kreivys. Jo teigimu, tarp šių
66 bendrovių yra „bent 10 rimtų”.

Birželio 7 d. Vilniuje, Santariškių
klinikose, surengtas trečias investici-
jų patarėjų komisijos posėdis. Šią ko-
misiją sudaro tarptautinių bendrovių
atstovai.

„Norime parodyti, kad medicino-
je mes esame labai daug pažengę ir
nesame pėsti. Mes labai dažnai ver-
kiame, kad esame tokie ar anokie”, –
dėstė ministras.

Lietuvoje savo paslaugų centrą
įkūrė „Barclays” bankas, šiemet apie
savo investicijas Lietuvoje paskelbė
pasaulyje pirmaujanti grynųjų pinigų
perlaidų bendrovė „Western union”,
tarptautinė IT bendrovė IBM, venti-
liacinių sistemų gamybos grupė „Sys-
temair”, „Moog Medical devices”.

Investuotojai, anot ministro, kri-
tikuoja korupciją Lietuvoje, darbo
santykių nelankstumą, „Sodros”
lubų nebuvimą. Taip pat investuoto-
jams labai svarbi yra finansinių pa-
slaugų rinka

„Jeigu pagal korupcijos indeksą
mes esame esame kažkur per vidurį
ir turime 4,9, o jis matuojamas nuo 1
iki 10, Rusija turi 3,7, skandinavai –
apie 9, tai galite suprasti, kur mes
esame šiuo metu. Todėl mes turime
skaidrinti valdžios sektorių”, – kal-
bėjo D. Kreivys.

Kauno miesto
vadovas dalyvauja
konferencijoje JAV
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Bus siekiama pritraukti užsienieçius studijuoti Lietuvoje
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Kaunas, birželio 7 d. (ELTA) –
Kauno miesto meras Andrius Kup-
činskas Jungtinėse Valstijoje nuo pir-
madienio, birželio 7 d., pradėjo daly-
vauti tris savaites truksiančioje pa-
saulio miestų merams skirtoje prog-
ramoje ,,Jungtinių Valstijų meras ir
vietos valdžia”.

Programa yra skirta pasaulio
miestų merams ir tarybų nariams.
Viešnagės metu Kauno miesto vado-
vas susipažins su įvairiais Amerikos
visuomenės gyvenimo klausimais,
užmegs ryšius su kolegomis. Tuo pa-
čiu ir kiti programos dalyviai turės
progą iš Kauno vadovo daugiau suži-
noti apie Lietuvą. Programos metu
numatyta išnagrinėti daug klausimų,
tarp jų – JAV vietos valdžios varomo-
sios jėgos, ypač JAV miestų mero bei
miestų tarybos, vaidmuo. Dalyviai
taip pat susipažins su įvairių tipų
JAV vietos valdžios institucijomis,
pabendraus su vietos valdžios atsto-
vais, susipažins su jų atliekamais
darbais. JAV vyriausybė padengs vi-
sas Kauno mero kelionės, apgyvendi-
nimo ir maitinimo išlaidas.

Lietuva derasi su 66 užsienio bendrov∂mis

Ūkio ministras Dainius Kreivys.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, birželio 7 d. (ELTA) –
Bus siekiama pritraukti daugiau už-
sieniečių studijuoti Lietuvoje, o lietu-
viams sudaryti daugiau galimybių
praktikuotis užsienio įmonėse. Tam
bus skiriama 15 milijonų litų iš Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų.

Numatoma sukurti tarptautinių
organizacijų, įmonių partnerių tink-
lą, kuriame dalyvaus 166 šalys. Pasak
Švietimo ir mokslo ministerijos at-

stovų, tai leis Lietuvos studentams ir
dėstytojams tiesiogiai įsilieti į tarp-
tautines organizacijas, įmones. Bus
parengti specialistai, gebantys profe-
sionaliai organizuoti tarptautines
praktikas ir dėstytojų stažuotes Lie-
tuvoje, Lietuvos studentams bus su-
darytos galimybės atlikti praktikas už-
sienio šalių įmonėse ir organizacijose.

Jungtinių Tautų vystymo prog-
ramos tarptautinės organizacijos biu-

ras, veikiantis Lietuvoje, kartu su Vil-
niaus universitetu, Mykolo Romerio
universitetu, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetu bei Vilniaus ir
Kauno kolegijomis sukurs Nacionali-
nę Lietuvos aukštųjų mokyklų stu-
dentų ir dėstytojų tarptautinės prak-
tikos ir stažuočių sistemą.

Kauno technologijos universite-
tas kartu su partneriais sukurs Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir

bakalaurų bei magistrų tarptautinių
praktikų, stažuočių modelį ES, Eu-
ropos laisvosios prekybos sąjungos ir
NATO šalyse reziduojančiose įmonė-
se ir tarptautinėse organizacijose. Šis
modelis bus pagrįstas bendradarbia-
vimu su studijų ir mokslo institucijo-
mis, verslo įmonėmis, vyriausybinė-
mis ir nevyriausybinėmis organizaci-
jomis.

Nukelta į 6 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

JUSTINAS PIKÙNAS

Iš Aristotelio kalbų ir raštų yra
žinoma, kad žmogus yra sociali būty-
bė. Tiek kūdikis ar vaikas, tiek jau-
nuolis ar brandą pasiekęs asmuo –
visi siekia kitų asmenų dėmesio, pri-
pažinimo, pagarbos, meilės, progų sa-
ve išreikšti. Užkalbinę kūdikį, laukia-
me šypsnio, kuris mus nudžiugina;
užkalbinę vaiką, laukiame atsakymo
žodžiais ir frazėmis, kurios mus nu-
stebina. Visi psichiškai sveiki asme-
nys siekia ryšio su kitais: apsikeisti
šypsniu, žodžiu, mintimi, judesiu, pa-
bendrauti su jais, save atskleisti,
kitus giliau pažinti. Žmogaus gyveni-
me neapsieinama be ryšio su motina
ir tėvu, seserimi ir broliu, giminėmis
ir kaimynais, bendruomene, gentimi,
tauta ir valstybe. Kuriasi bendrau-
jančių asmenų grupės ir organizaci-
jos, norima vis daugiau laiko pabūti
su tais asmenimis, kurie tenkina mū-
sų norus, atliepia mūsų lūkesčius,
tuo labiau mūsų psichologinius po-
reikius. Siekiama pritarimo, pripa-
žinimo ir palaikymo, neretai – meilės
ir pagalbos.

Augant amžiui, gausėja pažinčių,
kuriasi ilgalaikės draugystės, prisi-
jungiama prie organizacijų veiklos.
Taip socialumo apimtis plečiasi. Ben-
draamžių susibūrimai pastebimi mo-
kyklose, stovyklose, kelionėse, inter-
neto svetainėse ir kitur. Didelė as-
menų dalis lengvai įsilieja į jų amžiui
tinkamas socialinės veiklos formas.
Deja, nemaža dalis patiria didelius
sunkumus. Kodėl jie atsiranda? Tai
paruošimo stoka šeimoje ir artimoje
aplinkoje. Jeigu šeima darniai ne-
funkcionuoja, jeigu joje tėvas ar moti-
na neturi laiko savo vaikams, jeigu
joje dažni barniai ir grasinimai, jeigu
joje neapsilanko giminės, kaimynai,
jų atžalos gali kentėti, negalėdamos
pritraukti bendraamžių dėmesio,
kurti bendros veiklos, siekti pagal-
bos. Bloga pradžia šeimoje dažnai
nulemia socialinių problemų apimtį
mokykloje ir kitur. Geras vaikų dar-
želis, lygiai kaip ir gera katalikų mo-
kykla, gali daug ką pataisyti. Modu-
liuojant socialinę veiklą namuose ir
mokykloje, vaikams atsiveria joi de
vivre – džiaugsmas gyventi. Vaikams
sunku mokytis, bendrauti, kai savo
aplinkoje neatranda kitų savo am-
žiaus vaikų. Sėkmingo bendravimo
patirtis vaikystėje kuria gebėjimus ir
įgūdžius, kuriuos čia ir apibūdinsiu.

Užmegzk akių ryšį. Bendrau-
jant su vienu asmeniu lengva retkar-

čiais pažvelgti į jo/jos akis. Kalbantis
su dviem, trimis ir daugiau asmenų,
kai kas pakartotinai žiūri tik į vieną
asmenį, o ne į kitus. Kalbant su vienu
asmeniu, pvz., motina ir dukra arba
tėvu ir sūnumi, lengva palaikyti akių
ryšį, bet kalbant grupelėse ir grupėse
daromos klaidos. Tai įvyksta tada,
kai dėmesys telkiamas į vieną iš jų
dalyvių, o kitiems neskiriamas nei
žvilgsnis, nei kitokia reakcija – į juos
tiesiog nekreipiamas dėmesys. Taip
pat kai vienas asmuo užgožia kitus,
kalbėdamas „be pabaigos”. Taigi, jei
kalbi su trimis asmenimis, tau, kaip
ir kitiems, priklauso 1/4 laiko. Jei ku-
ris iš jų yra iškilus svečias, jam su-
teikiama daugiau galimybės pasi-
reikšti. Suteik progą kitiems atsi-
liepti. Jei reikia, paskatink vieną ar
kitą dalyvį klausimais. Būk atidus jų
pasisakymams. Nors ir turi ką nors
įdomaus pasakyti, neįsiterpk per
anksti, nenutrauk kito asmens, jam
nebaigus sakinio ar minties. Juk tai –
ne paskutinis susitikimas. Pašneke-
sio dalyviai bus patenkinti, jeigu
kiekvienas jų turėjo progos įsiterpti ir
pasakyti, kas jiems parūpo, bus pa-
tenkinti, kad jų buvo atidžiai klauso-
masi.

Aktyviai klausyk, ką kiti sa-
ko. Bandyk atpažinti, kas glūdi jų
žodžiuose ir sakiniuose, atrask gilu-
minius motyvus. Pasitikrink klausi-
mais. Rodydamas kalbančiam dėme-
sį, tu padedi jam/jai save išreikšti.
Sek veido ir kūno judesius. Dažnai jie
iškalbingesni negu sakomi žodžiai.

Atsižvelk į jausmus. Savo kū-
no judesiais, o kai kada ir žodžiais su
liūdinčiu – liūdėk, su besidžiau-
giančiu – džiaukis. Atrask pras-
mingą komentarą, pvz., „Man malo-
nu girdėti, ką tu sakai”; „Yra skaudu,
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Per ką tik praėjusią Atminimo
dieną (Memorial Day) JAV buvo
lankomi ne tik žuvusių karių ka-
pai, pagerbiami karo veteranai,
bet ir statomi nauji paminklai.
Tačiau tik retas galėtų pagalvoti,
jog vienas iš tokių paminklų bir-
želio 1 d. Bedford, VA esančiame
National D-Day Memorial buvo
atidengtas… sovietų diktatoriui
Josef Stalin. Jo biustas atsistojo
greta tokių garsių valstybės va-
dovų kaip JAV prezidentų Franklin
D. Roosevelt, Harry S. Truman,
Didžiosios Britanijos ministro pir-
mininko Winston Churchill ir kt. Ši
žinia sutikta įvairiai: vieni mano,
jog Stalin, atsakingo už milijonų
žmonių mirtis, biustui Bedford ne
vieta, kiti teigia, jog Stalin vaid-
muo Antrajame pasauliniame
kare turi būti pripažintas ir kad iš
istorijos jo vardo negalima ištrin-
ti. Norintys pareikšti savo nuo-
monę tą gali padaryti vietinio
Bedford laikraščio internetinėje
svetainėje. Iki šiol net 91,1 proc.
atsiliepusiųjų tokiam sumanymui
griežtai nepritaria.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikatė

kai asmuo, kurį myli, nekreipia į tave
dėmesio”; „Kaip puiku, kad tave vy-
ras paremia.” Kalbantis asmuo turė-
tų pajusti, kad tu jį supranti. Savo
jausmais ir kalba moterys siekia būti
pripažintos, pagerbtos, branginamos.
Jos ilgisi kitų asmenų meilės, supra-
timo ir artumo, labai vertina emocinę
ištikimybę. Labiau negu vyrai jaunos
moterys patenka į mados gniaužtus.
Vyrai siekia, kad jų reikalingumas
būtų pastebėtas, kad išmintingumas
kalboje būtų atpažintas: „Šį dalyką
tu tikrai gerai išmanai.”

Neišsakyk nuoskaudų. Visi jų
turi. Jei vieną ir išpasakosi, palik ki-
tas ramybėje. „Mano kaimynų vaikai
dažnai šūkauja grįžę iš mokyklos, o
šeštadieniais – dar blogiau.” Geriau
nepridurti kitų neigiamybių: „Visą
gyvenimą neužmiršiu, kaip vyras
mane pakvaišusia pavadino...”.
Galima kritikuoti konkretų atvejį ar
veiksmą, bet geriau neliesti viso as-
mens. „Aš negaliu ilsėtis, kai namuo-
se tiek daug triukšmo”, o ne „Ko tu
ten beldiesi visą laiką?”

Susirinkimuose, šventėse atsi-
randa kitos reikmės. Įžymius svečius
reikia pristatyti dalyviams. Štai du
atvejai. Vienoje šventėje po meninės
programos vyko pietūs. Jų metu vys-
kupas B. aplanko visus sėdinčiųjų
stalus, užkalbina dalyvius. Vieni sve-
čiai vyrai atsistoja, kiti – ne. Moterų
tik maža dalis atsistojo. Daugeliui
pritrūko aukštam dvasininkui pagar-
bos ir mandagumo. Visi prie stalo
esantieji turėjo pakilti ir taip pa-
gerbti vyskupą.

Kitas atvejis. Į panašaus pobū-
džio šventę atvyko su vietos palyda
iškilus diplomatas. Susėdo jie prie iš
anksto užsakyto stalo. Praėjus visai
programai šio stalo dalyviai visi
kartu išvyko. Jokio pristatymo pub-
likai, jokio supažindinimo. Supažin-
dinti jį ir ponią su minėjimo dalyviais
buvo tiesiog būtina, nes jie buvo iš
toli atvykę garbingi svečiai.

* * *
Tad bendraudamas su kitais

asmenimis, dažnai pažvelk jiems į
akis, aktyviai klausyk, skirk dėmesio
kūno išraiškai ir jausmų prover-
žiams. Iškalbėk tik sau skirtą laiko
dalį, užmiršk savyje susitelkusias
nuoskaudas. Jas galėsite reikšti nu-
vykę pas savo geriausią draugą/ę ar-
ba psichiatro kabinete. Iškilius sve-
čius pridera pristatyti kiek galima
platesniam šventės ar pobūvio žmo-
nių skaičiui. Tautiečiams reikia juos
pažinti, kad galėtų juos gerbti. Prisi-
minkime, kad gyvenimas retai kam
yra rožėmis klotas, tad nedidinkite
savo aspiracijų ar lūkesčių, bet sten-
kitės žodžiu, šypsniu, darbu ar ištek-
liais padėti kitiems, tuomet ir jie
mums padės.

Kai kurie kremai nuo saulės skatina odos vėžį
Beveik pusė iš 500 populiariausių

kremų nuo saulės gali pagreitinti
odos vėžio vystymąsi, rodo gegužės
pabaigoje paviešinto tyrimo rezul-
tatai.

Kaip praneša svetainė aolnews.
com, nuo saulės apsaugančios prie-
monės paskatina piktybinių ląstelių
vystymąsi ir dėl to, kad šiuose prie-
monėse yra daug vitamino A ar jo
darinių, pagreitina odos vėžio plitimą

Aolnews.com žiniomis, Food and
Drug Administration (FDA) iš įvairių
dokumentų ir pokalbių mažiausiai
dešimtmetį turėjo žinoti apie kremų
nuo saulės galimą pavojų, tačiau
visuomenė apie tai taip ir nebuvo in-

formuota. FDA tokius kaltinimus
neigia.

Parduotuvių lentynose po žiemos
atsiradę kremai ir įvairiausi tepalai
nuo saulės, teigiama svetainėje, gali
apsaugoti nuo nudegimo, tačiau šie
nebūtinai apsaugos jūsų odą nuo
neigiamo ultravioletinių saulės spin-
dulių poveikio. Anot studiją paren-
gusių „Environmental Working
Group” (EWG) mokslininkų, būtent
šie spinduliai naikina odos ląsteles
bei pažeidžia odos audinį ir skatina
navikų atsiradimą. Mokslininkai tik
39 kremus iš 500 įvardino kaip sau-
gius ir veiksmingus.

Pranešama, kad šių metų tyrimo

vienas iš svarbiausių atradimų yra
tas, kad vitaminas A bei jo dariniai
(retinolio, retinolio palmitato) gali
pagreitinti odos vėžį. Teigiama, kad
vitaminą A šių kremų pramonė nau-
doja todėl, kad tai antioksidantas,
kuris sulėtina odos senėjimą. Tačiau
stebint, kaip šį vitaminą veikia saulė,
paaiškėjo, kad jis prisideda prie vėžio
navikų atsiradimų. „Tyrimo metu
navikų plitimas bei odos, kuri buvo
patepta vitaminu A, pažeidimai gre-
itėjo 21 proc.”, – teigiama tyrime.

Pilną sąrašą kenksmingiausių ir
saugiausių kremų nuo saulės galima
rasti EWG tyrimų internetiniame
puslapyje. Lrt.lt
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60 metų, kai prasidėjo
Korėjos karas

ALEKSAS VITKUS
Š. m. kovo 26 d. Š. Korėja paskandinus P. Korėjos karo laivą, kuriame

nuskendo 46 jūrininkai, prasidėjo griežti protestai ir grasinimai, kurie iki
šiol privedė tik prie bendrų P. Korėjos ir JAV karinių manevrų planų. Taip
Š. Korėjai vėl atsiradus pasaulio spaudos puslapiuose, prisiminiau prieš
60 metų prasidėjusį ir beveik trejus metus trukusį Korėjos karą. Gal
vertėtų į jo eigą vėl trumpai pažvelgti, ypač kad jaunesnieji gal nėra apie
jį girdėję ar skaitę.

1950 m. birželio 25 d. Š. Korėjos daliniai su Stalino palaiminimu per-
žengė abi Korėjas skiriančią sieną, sutikdami silpną pietiečių pasipriešini-
mą. Prezidentas Harry S. Truman, nelaukdamas nei Kongreso pritarimo,
tuojau pat nutarė suteikti P. Korėjai visokeriopą karinę pagalbą. Jung-
tinių Tautų (JT) taryba pritarė Amerikai, netrukus prie jos prisidėjo An-
glijos, Kanados, Turkijos, Australijos, Filipinų ir kiti daliniai. Karas prieš
Š. Korėją tapo ne vien Amerikos vedamu karu, bet ir plačia JT akcija.

Tuo laiku aš dar buvau Vokietijoje ir tarnavau Amerikos kariuome-
nėje. Atsimenu, kai mano kuopos vadas, pirmojo laipsnio leitenantas K.
Rupert, kalbėdamas su manimi juokėsi iš to komunistų puolimo, sakyda-
mas: ,,In no time at all we will drive those ‘gooks’ to the sea.” Tiek tik te-
žinojau, kad Amerika labai galinga, o apie Korėją tuomet nedaug numa-
niau, todėl su savo vado nuomone sutikau.

Jau kitą (liepos) mėnesį atvykau į Ameriką ir netrukus sužinojau, kad
į JAV kariuomenę buvo šaukiami ir neseniai į ją imigravę jauni vyrai ,,di-
pukai”, dar nė nesapnavę apie JAV pilietybę. Man atrodė, kad remiantis
tarptautine teise tai buvo neteisėta, nors man pačiam asmeniškai proble-
mos nebuvo, nes buvau jau keliais mėnesiais per senas būti pašauktas.
Nemažai mano draugų pateko į kariuomenę, kai kurie ir į Korėją. Vienas
iš jų ten ir savo gyvybę paliko.

Pirmieji amerikiečių daliniai buvo jauni, karo nepatyrę, nerūpestingi
ir tinkamai neapmokyti Japoniją saugoję ,,sargai”. Netikėtai užpulti pie-
tiečiai gynėsi kiek galėjo, bet ir su JT pagalba tik traukėsi, kol rugsėjo mė-
nesio pradžioje jie jau buvo išstumti beveik iš viso pusiasalio, vos tik besi-
ginantys mažame Pusan ir Taegu miestų fronto perimetre.

Kai padėtis atrodė beveik beviltiška, gen. Douglas MacArthur rugsė-
jo 15 d. giliai priešo užnugaryje pradėjo netikėtą ir labai sėkmingą Inchon
uosto ir miesto invaziją. Po poros dienų buvo atsiimta sostinė Seoul ir net
peržengta Š. Korėjos siena. Stalinas nutarė nesikišti ir nerizikuoti dides-
niu karu. O lietuviai, ypač Lietuvoje, tuomet to labai laukė, nes tikėjo, kad
Amerikos karas prieš sovietus atneš Lietuvai jau 10 metų trukusių oku-
pacijų galą. MacArthur žadėjo, kad ,,troops will be home by Christmas”.

Kitaip išėjo su Kinija. Lapkričio 27 d. prasidėjo masinis kinų kariuo-
menės dalinių įsijungimas į žūtbūtinį mūšį. Netrukus jau buvo skaičiuo-
jama, kad Kinija buvo pasiuntusi apie 200,000 savų kareivių padėti su-
muštai Š. Korėjos kariuomenei. Kinų vis augančios kariuomenės padeda-
mi, sąjungininkai buvo smarkiai stumiami tolyn į pietus.

Labai sukrėstas prez. Truman lapkričio 30 d. pareiškė, kad galutinis
sprendimas dėl atominės bombos panaudojimo bus kariuomenės vado
rankose. Dėl tokio pareiškimo sujudo visas pasaulis. Gen. MacArthur jau
gruodžio 9 d. pareiškė norįs naudoti atomines bombas pagal savo nuožiū-
rą, bet buvo prezidento tuojau atstatydintas iš pareigų. Anglijos premje-
ras Clement Attlee nulėkė į Washington, DC ir greičiausiai prezidentą
perkalbėjo.

Netrukus krito ir Seoul, ir 1951 m. sausio pabaigoje frontas pasistū-
mė, ir mūšiai vyko jau vėl giliai P. Korėjos teritorijoje. Smarkūs ir permai-
ningi mūšiai tęsėsi visą 1951 m. gegužę. Frontas pagaliau sustojo. Abi pu-
sės suprato, kad laimėti karą be nepaprastai didelių aukų darėsi jau be-
veik neįmanoma. Didelių žmonių aukų nebenorėjo nė viena pusė.

Gen. Dwight D. Eisenhower, kuris 1952 m. sutiko būti respublikonų
partijos kandidatu į prezidentus, prižadėjęs ,,Aš eisiu į Korėją”, aiškinda-
mas, kad ,,Tegu azijiečiai, o ne mes kovoja prieš azijiečius”, buvo išrink-
tas prezidentu. 1953 m. prasidėjo dažnai nutrūkstančios derybos. 1953 m.
liepos 27 d. buvo sutartos paliaubos. Vienoje pusėje jas pasirašė Kinijos ir
Š. Korėjos atstovai, o kitoje pusėje – amerikiečiai JT vardu. P. Korėja
atsisakė pasirašyti paliaubų sutartį, nepasirašė ji tos sutarties ir iki šiol.
Šiandien, po 60 metų, Korėjoje vis dar yra 37,000 amerikiečių karių, su
branduoliniais ginklais saugojančių P. Korėją nuo netikėto, bet visuomet
galimo komunistų antpuolio.

Tame kare žuvo daugiau nei 3 mln. žmonių. Tai buvo didelis nuosto-
lis tautai, kuri karo pradžioje sakėsi turinti 30 mln. gyventojų. Daugiau-
sia nukentėjo šiauriečiai: apie 2 milijonai civilių gyventojų ir pusė milijono
kareivių. Kinų žuvo apie vieną milijoną. P. Korėja prisipažįsta kovose
netekusi apie 59,000 kareivių, o amerikiečiai oficialiai skelbia apie 54,246
saviškius žuvusius. Karas nieko neišsprendė: Korėjos ir toliau liko viena
kitai priešingos.

Pasibaigus Korėjos karui, komunistų valdomos Š. Korėjos ekonomika
gerokai smuko. P. Korėjos naujieji valdovai mokėjo geriau tvarkytis, ir jau
2000 m. P. Korėja tapo 12-ąja pasaulio ekonomine galybe.

1985 m. Š. Korėjos vadas Kim Il Sung sutiko pasirašyti sutartį, drau-
džiančią jam turėti branduolinius ginklus. Jau po kelių metų jis tos sutar-
ties atsisakė. Tokį žaidimą tęsė ir jo sūnus Kim Jong Il. 2000 m. abiejų Ko-
rėjų diplomatiniai santykiai lyg ir atslūgo. Kim Jong Il ir tuometinis P. Ko-
rėjos prezidentas Kim Jae Jung susitikę sutarė dėl ekonominio ir kultū-
rinio bendradarbiavimo. Dabartinis P. Korėjos prezidentas Lee Myung-
bak norėtų panašius santykius ir toliau palaikyti, bet, kaip matome, šiais
metais Š. Korėja ir vėl yra nebesukalbama.

REGINA NARUŠIENÈ

Jau ketveri metai, kai Konstitu-
cinis Teismas (KT) nusprendė, jog
buvęs įstatymas buvo neteisėtas.
Pilietybės įstatymo diskusijos tęsiasi
jau ilgą laiką, bet, atrodo, jog ši svar-
bi problema vis dar menkai supranta-
ma: vartojame abstrakčias sąvokas,
neatkreipiame dėmesio į dabartines
sąlygas bei pasekmes. Neretai netei-
singai vartojame teisinius terminus
ir sąvokas, ypač kai kalbame apie
diskriminaciją, dvigubą pilietybę ar
apibrėžiame dvigubą pilietybę „geog-
rafiniu principu”.

Šiandien pagrindinis klausimas
Seime yra šis: iš kokio Lietuvoje gi-
musio Lietuvos piliečio atimsime Lie-
tuvos Respublikos pilietybę? T. y. nes-
varstomas Lietuvos pilietybės sutei-
kimas svetimos tautos piliečiui, o
sprendžiame, iš ko norime atimti Lie-
tuvos prigimtinę teisę, užtikrintą
Lietuvos Konstitucijos. Remiantis 12
straipsniu, Lietuvos Konstitucijos
pilietybės netekimo tvarka nustato-
ma įstatymais, o už šių įstatymų su-
kūrimą ir priėmimą yra atsakingas
Seimas.

Lietuvos prigimtinės teisės prie-
šininkai ragina pakeisti Konstitucijos
12 straipsnį referendumo būdu. Re-
ferendumas dėl neribotos dvigubos
pilietybės įteisinimo neatitinka da-
bartinės Lietuvos valstybės ir lietu-
vių tautos interesų. Be to, KT yra pri-
pažinęs, jog Konstitucijoje įtvirtintas
dvigubos pilietybės draudimas nėra
absoliutus. Surengti referendumą
rizikinga, be reikalo būtų išleistos lė-
šos. Juk referendumo įstatymas rei-
kalauja, kad dalyvautų daugiau kaip
pusė visų rinkėjų, o sprendimas lai-
komas priimtu, jeigu pasiūlytai for-
muluotei pritaria daugiau kaip pusė
balsavimo teisę turinčių piliečių.
Lietuvos valdžia pripažįsta, kad tiks-
liai nežino, kiek šiuo metu Lietuvoje
yra Lietuvos piliečių ar rinkėjų ir
kiek jų jau yra emigravę į kitus kraš-
tus. Tad kaip bus galima nustatyti
rinkėjų skaičių? Antra vertus, į Sei-
mo rinkimus ateina tik maždaug

30‒40 proc. visų rinkėjų. Naivu tikė-
tis, jog toks referendumas pavyktų.

Šiandien Lietuvos spauda Lie-
tuvos dvigubos pilietybės plėtimą ne-
retai apibūdina kaip „geografinį” ir
todėl diskriminuojantį. Tačiau šiuo
požiūriu kiekvienas įstatymas gali
būti interpretuotas kaip diskrimi-
nuojantis, nes jis leidžia ką nors dary-
ti vieniems, bet ne kitiems. Vaikai
negali gerti alkoholio, pensininkais
tampama sulaukus tam tikro nus-
tatyto amžiaus, svetimtaučiai negali
būti mūsų žemės savininkais ir kt.
Įstatymuose yra priimtina nustatyti
nevienodą (diferencijuotą) teisinį re-
guliavimą tam tikrų asmenų kate-
gorijų, esančių skirtingose padėtyse,
atžvilgiu. Lietuvių kilmės asmenys
yra objektyviai bei istoriškai pateisi-
nama kategorija. Pažvelkime į mūsų
Konstituciją. Jos įvade rasite šiuos
žodžius: „puoselėdama Lietuvos že-
mėje tautinę santarvę” ar „tautos
teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų
ir protėvių žemėje”. I skirsnio antra-
sis straipsnis teigia: „Lietuvos valsty-
bę kuria Tauta. Suverenitetas prik-
lauso Tautai.” Vadinasi, mes esame
etninė žemė ‒ tautinė tauta.

Didžiausias Lietuvos turtas yra
jos žmonės ‒ lietuviai. Atmesti dalį jų
‒ būtų kenksminga mūsų mažai tau-
tai. Tai savotiškai pratęstų Sovietų
Sąjungos mums padarytą žalą.

Sprendimas stoti į Europos Są-
jungą mūsų piliečių priimtas net re-
ferendumo būdu. Lietuvos piliečiai
yra Europos Sąjungos piliečiai. Už-
tenka pažvelgti į savo pasus. Pasi-
rašiusi sutartį su Europos Sąjungos
narėmis Lietuva sukūrė ekonominę
sąjungą, išnyko šalis skyrusios sie-
nos, mūsų tautiečiai gali dirbti ir
jiems bus suteiktos socialinės garan-
tijos bet kuriame ES krašte. Lietuva,
jai prašant buvo priimta ir į NATO,
pasirašėme sutartį su NATO narių
kraštais ir šis aljansas įsipareigojo
mus ginti. Tai užtikrina mūsų ne-
priklausomybę. Ar mums nepriklau-
somybė nėra svarbi? Todėl toks
skirstymas (išskiriant ES ir NATO
šalis) yra objektyviai ir istoriškai
pateisinama.

Naujame įstatyme, kaip atskirą
atvejį, reikėtų įrašyti galimybę
įtraukti ir kitas sutartis, kurias Lie-
tuva pasirašys su kitais kraštais,
puoselėjančiais demokratines verty-
bes, gerbiančiais žmogaus teises ir
teisingumą, besivadovaujančiais lais-
vosios rinkos principais. Kuriant dau-
giau atskirų atvejų, kurių skaičiaus
KT neapribojo, reikėtų įtraukti dar ir
šiuos veiksnius:

1. Turime kiek galima panaikin-
ti okupantų žalos pasekmes, įtraukti
tremtinius ir jų palikuonis bei etninių
žemių lietuvius. Nukelta į 11 psl.

DABARTINĖS DISKUSIJOS
APIE LIETUVOS PILIETYBĘ

Kaip skelbėme ,,Drauge” (2010 m. birželio 5 d.), Lietuvos Respublikos
Seimas išplėtė ratą asmenų, kurie gali būti ir LR, ir kitos valstybės piliečiai.
Pagal naują birželio 4 d. Seime pasiūlytą Pilietybės įstatymo projektą, dvigubą
pilietybę galės turėti ir išvykusieji po 1990 metų kovo 11 d. ir įgiję Europos
Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Suarties Organizacijos (NATO) narės pilietybę;
taip pat lietuvių kilmės asmuo, tradiciškai gyvenantis valstybėje, su kuria
Lietuvą skiria valstybės siena.

Jūsų dėmesiui siūlome praėjusios savaitės gale Bernardinai.lt pasiro-
džiusį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės Reginos Na-
rušienės straipsnį, kuriame dar kartą išsakomas PLB požiūris į prieš ketve-
rius metus Lietuvos Konstitucinio Teismo nubrėžtas dvigubos pilietybės ribas.
Redakcija

PLB pageidauja, kad
kiekvienas lietuvių kilmės
Lietuvos pilietis (nei jo pa-
likuonys), nepriklausomai
nuo to, kur jis gyvena ir ar
turi kito krašto pilietybę,
neprarastų Lietuvos pilie-
tybės. Dėl savo saugumo
Lietuva turėtų pripažinti
tik savo krašto pilietybę –
Lietuvos pilietybę.
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Poezijos pavasaris ir šokių
popietė arba ,,Bona Sforca’’

rytiniame pakraštyje
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Kas metai pavasarį tautinių šo-
kių grupė ,,Berželis”, gyvuojanti
Hartford, CT, rengia pasirodymą savo
gerbėjams. Šį kartą berželiečiai kartu
su CT apygarda suruošė labai ne-
įprastą renginį, pavadinę jį ,,Pavasa-
rio poezijos ir šokių popietė’’. Poezi-
jos pavasariai CT lietuviams – įpras-
tas dalykas, bet šiemet mums pasi-
sekė, mat į jį galėjome atsikviesti
kaip tik tolimoje California valstijoje
viešėjusią aktorę iš Lietuvos Olitą
Dautartaitę, kuri pristatė mums Liu-
cijos Armonaitės veikalo, režisuoto
Gyčio Padegimo ,,Bona Sforca. Atsi-
sveikinimas’’ fragmentus. Profesio-
nalios aktorės suvaidinta Žygimanto
Augusto motina daugelį privertė su-
grįžti į Lietuvos istorijos praeitį, at-
siversti istorijos knygas ar paieškoti
daugiau žinių apie šią istorinę asme-
nybę internete.

Labai džiaugiamės, kad vietiniai
lietuviai noriai apsilankė renginyje –
susirinko daugiau nei 100 žiūrovų.
Jie su dideliu susidomėjimu sekė
vykstantį monologą. Nors turėjome
svečių, nekalbančių lietuviškai, mūsų
nuostabai po spektaklio jie pirmieji
ėmė dėkoti aktorei Dautartaitei už
jos puikiai suvaidintą vaidmenį.
Profesionalios aktorės šiltas priėmi-
mas įrodė, kad lietuviai yra pasiilgę
teatro ir spektaklių.

Pertraukos metu visi buvo kvie-
čiami pasivaišinti sumuštiniais, pa-
ruoštais Onutės Ambrozaitienės, taip
pat kava ir saldumynais. Viešnia iš
Lietuvos mielai bendravo su žiūro-
vais, dalindama jiems autografus.

* * *
Prieš prasidedant antrai popie-

tės daliai su ,,Berželio’’ šokių grupės
pasirodymu, šių eilučių autorė apy-
gardos vardu CT apygardos Padėkos
raštais apdovanojo apygardos lietu-
vius, kurie puoselėja lietuviškas tra-
dicijas ir yra aktyvūs lietuviškoje

veikloje. Visų pirma tai – Aldoną Sai-
mininkienę, kuri jau daug metų
puoselėja lietuvišką meną (paveikslai
iš šiaudų ir šiaudinukai). Kiti apdo-
vanotieji – tai jaunesnio amžiaus
veikėjai, nuoširdžiai dirbantys LB:
Linas Banevičius, Hartford apylin-
kės narys, aktyvus veikėjas, skautas,
buvęs ,,Berželio” grupės šokėjas;
Saulius Dzikas, lietuviško radijo ,,Tė-
vynės garsas” administratorius ir
laidų vedėjas. Saulius jau nuo 1988
metų padeda dabar jau a. a. tėvui A.
Dzikui vesti laidas, jį pavadavo, jis
taip pat buvęs ,,Berželio” šokių gru-
pės narys. Apdovanotas buvo ir To-

mas Nenortas, New Britain apylinkės
valdybos narys, ,,Berželio” grupės
mokytojas. Be šio šaunus vaikino
pagalbos neįvyktų nė vienas renginys
Connecticut. Dar viena gavusi CT
apygardos Padėkos raštą – tai Asta
Nenortienė. Jauna moteris prieš pen-
kiolika metų pradėjo šokti ,,Berže-
lyje”, ji jau antri metai jam vadovau-

ja, yra pagrindinė jo mokytoja. Asta
mielai prisideda prie įvairių kultū-
rinių renginių paruošimo tiek savo
Hartford apylinkėje, tiek apygardos
renginiuose, ji taip pat ruošia laidas
lietuviškam radijui ir jas veda. Ji pir-
moji iš trečiabangių, gavusi šį JAV

LB apdovanojimą.
Manome, kad jauni žmonės turi

būti skatinami už jų nuoširdžią veik-
lą. Džiaugiamės, kad CT lietuvių jau-
nimas gražiai tęsia vyresniųjų darbą
lietuvybės baruose.

* * *
Aktorė O. Dautartaitė su savo

spektakliu aplankė ir Bostono miesto

lietuvius. Džiaugėsi viešnia iš Lietu-
vos nuoširdžiai ją priėmusiais Birute
ir Romu Sležais, pastarasis aprodė jai
Bostono miestą. Šeštadienį 5 val. p. p.
lietuviškos parapijos salėje spektaklį
stebėjo Bostono lietuviško teatro mė-
gėjai. Bostoniškių suruoštame rengi-
nyje po aktorės pasirodymo koncerta-
vo egzotiškiausias lietuvių šiuolaiki-
nis atlikėjas Hokshila Andrade, pa-
dainavęs keletą lietuviškų dainų, sau
pritardamas havajietiška gitara. Su-
sirinkusius sudomino jo draugų –
Liutauro Janušaičio (saksofonas) ir
Simonos Jakubėnaitės (solo) – kūri-
nių atlikimas.

Aktorė, režisierė O. Dautartaitė
mielai bendravo su Bostono lietu-
viais. Ji susipažino su režisieriumi
Norbertu Lingertaičiu, Romu Veitu,
Rima Girniuviene ir kitais veikė-
jais. Tikrai ilga, varginanti kelionė iš
California aktorei atsipirko – ją nuo-
širdžiai priėmė abu lietuvių telki-
niai.

Į CT apygardos ,,Poezijos pavasa-
rio ir šokio popietę’’ buvo atvykusios
viešnios iš New York – ,,Amerika
LTV’’ operatorė Vita Pagrižauskaitė
ir Kotryna, pakalbinusi aktorę. Po-
kalbį su aktore jau galima pamatyti
internete.

Atvykusi į CT trečiadienio vaka-
re aktorė turėjo progos daugiau suži-
noti apie New Haven. Visą ketvirta-
dienį ją globojo dr. Elona Vaišnienė,
aprodžiusi miestą ir Yale University.
Penktadienį aktorė lankėsi New
York, kur jos palydovės ir globėjos
buvo Manhattan LB apylinkės pirmi-
ninkė Laima Šileikytė-Hood ir Dalia
Paslauskienė.

Negalėdama atvykti į ,,Poezijos
pavasario ir šokių popietę’’, JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Aldona
Rastenytė-Page atsiuntė gražų pa-
sveikinimo laišką, kuriame sakoma:
,,Siunčiu gražiausius sveikinimus Jū-
sų šauniam telkiniui, surengiančiam
nuotaikingas kultūrines šventes, su-
jungiant lietuvius menininkus ir Lie-
tuvos, ir iš įvairių Amerikos miestų
bendram lietuviškam kultūriniam
gyvavimui. Linkiu Jums daug sėkmės
šioje Poezijos šventėje ir dar daug pa-
sisekimo ir šviesios nuotaikos Jūsų
tolimesnėse šventėse tęsiant lietuviš-
ką veiklą!” Aišku, po tokių šiltų ir
gerų žodžių norisi vėl, kiek pailsėjus,
ruoštis naujiems kultūriniams rengi-
niams.

Rudenį bandysim suruošti Cali-
fornia teatro sambūrio gastroles, mat
O. Dautartaitė ten su jais pastatė
Justino Marcinkevičiaus ,,Mindau-
gą”. Tad iki kitų susitikimų su teatro
mūza!

Apdovanotieji CT Padėkos raštu: Aldona Saimininkienė, Olita Dautartaitė,
Tomas Nenortas, Asta Nenortienė, Linas Banevičius (trūksta Sauliaus Dziko,
kuris buvo išvykęs vesti lietuviškos radijo valandėlės ,,Tėvynės garsai’’).

Laimos Reiss nuotr.

Olita su grupe gerbėjų Bostone. Vitos Baranauskienės nuotr.

Trys atlikėjai: Hokshila Andrade, Simona Jakubėnaitė ir Liutauras Janušaitis.
Vitos Baranauskienės nuotr.
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Vilties savaitgalis
NIJOLÈ BENOTIENÈ

Penktadienį, vėlai vakare, nuvy-
kusi į dainavimo stovyklą Dainavoje
ir po repeticijų šeštadienio naktį grįž-
dama namo Dalia Viskontienė minti-
mis gyveno skambių dainų ir atei-
nančios šventės džiaugsmu: ,,Mėnu-
lis, kiek aš jį galėjau matyti vairuoda-
ma, buvo žavingas. Net akys nesi-
merkė! Ilga kelionė naktį nebuvo nei
varginanti, nei bauginanti, gal kaip ir
pati dainų šventė, po tokios gražios
jaunimo dainavimo stovyklos!” O ta
ypatinga trijų dienų dainavimo sto-
vykla, kurios organizatorių tikslas
buvo suderinti jaunimo chorų balso
stygas prieš ateinančią dainų šventę
Toronto mieste, sudaryti progą jau-
nimui arčiau susipažinti, jauniems
kompozitoriams ir dirigentams paro-
dyti savo sugebėjimus ir – gal svar-
biausia – pajusti masinio dainavimo
unikalumą, įvyko gegužės 28–30 d.
Dainavoje (Manchester, Michigan).
Joje dalyvavo jaunimo chorai ,,Mo-
miestelis” iš Detroito, ,,Naujoji intry-
ga” iš Klevelando, ,,Polėkis” iš Čika-
gos ir Toronto jaunimo choras. Sto-
vyklą, kurią suorganizavo Liudas
Landsbergis ir Saulius Kliorys, iš viso
dalyvavo daugiau nei 90 gražaus
dainuojančio jaunimo.

Prieš devynis mėnesius į šią sto-
vyklą buvo suvažiavę būsimos IX dai-
nų šventės chorų vadovai ir atstovai.
Tada jiems buvo pristatytas būsimos
dainų šventės repertuaras, tada, kaip
praėjusios šventės simbolį – degančią
žvakutę, Rita Kliorienė perdavė D.
Viskontienei. Paprasta žvakutė ran-
koj, bet tai ir įsipareigojimas, ir viltis,
kad šventė bus sėkminga, ir atmintis
tų, kurie ėjo prieky mūsų ir saugojo
šias tradicijas ar kurie jau ilsisi amži-
nojo poilsio žemėje. Praėjusį savait-
galį degančiomis ir labai skaisčiai
šviečiančiomis žvakutėmis buvo mū-
sų gražus ir dainuojantis jaunimas.
,,Mano širdis iš džiaugsmo šokinėjo
krūtinėje. Ypač patiko jaunimo elge-
sys, jų nuotaika, energija, nekalbant
apie bendrą garsą – jaunatvišką, ty-
rą... I just LOVE IT! Grįžau iš Dai-
navos LABAI laiminga” – sakė R.
Kliorienė.

Stovykla buvo puikiai suorgani-

zuota ir lygiai tiek pat gerai vesta. Vi-
si dainavimo ar kitokie užsiėmimai
vyko tiksliai nustatytu laiku. Stovyk-
loje, kartu su vyr. meno vadove D.
Viskontiene buvo ir dirbo: R. Kliorie-
nė, R. Giedraitienė, R. Kasputis, K.
Daugirdas, N. Benotienė ir, žinoma,
patys stovyklos organizatoriai S.
Kliorys ir L. Landsbergis. Visos di-
desnės Dainavos pastatų patalpos
skambėjo nuo dainų, jaunimui išsi-
skirsčius ir dirbant, kilojosi pagrin-
dinės salės lubos, kai visi sueidavo į
bendrą, jungtinį chorą. Organizato-
riai iš anksto paskirstė vadovams
pareigas: vieni akompanuoja, kiti
diriguoja, o vyr. vadovei D. Viskon-
tienei teko visus patikrinti ir įvertin-
ti. ,,Ir kaip čia buvo? Nei cell’fonų, nė
ai’fonų, nei i’podų! Aš tik šį rytą
susiprotėjau, kad juk nei vienas iš jų
nesėdėjo apsišarvavę savo elektroni-
niais prietaisais, o tik laikė gaidų
knygas ir dainavo, dainavo!” – džiau-
gėsi D. Viskontienė ypatingai dėme-
singu jaunimo darbu ruošiantis IX

dainų šventei. Šios stovyklos metu
buvo išdainuotos visos jaunimo dalies
dainos. Vienoms skirta daugiau, ki-
toms mažiau laiko, nes jos skambėjo
beveik be priekaištų, už tai jaunimui
reikia didžiausios padėkos ir pagyri-

mo, kad taip rimtai jungiasi ir ruošia-
si dainų šventei.

Šventėje ,,Daina aš gyvenu” diri-
guos net keli jaunimo chorų vadovai.
Jie ir turėjo galimybę šioje stovykloje
padiriguoti didesniam – jungtiniam
chorui, išgirsti D. Viskontienės meto-

dines pastabas. ,,Talentai, kaip ir gė-
lės darže nežydės, jeigu mes jų neska-
tinsime, nesudarysime jiems sąlygų
likti tarp mūsų, jeigu neugdysime jų
potencialo – sako Dalia. – Jaunimas
turi jausti, žinoti ir išmokti siekti to-

bulumo, kuriam, žinoma, ribų nėra.”
Mūsų bendruomenėse tik suėjimais ir
pasidainavimais kartu neturėtų būti
pasitenkinama. Mūsų menas, sportas
ar moksliniai pasiekimai turėtų būti
lygūs su mūsų krašto pasiekimais.
,,Praėjus dainų šventei bus labai aiš-
ku, kad tie, kurie pasitrauks iš šios
veiklos, pasitenkins tik įdėtu mažiau-
siu darbu ir rezultatais, o kurie liks ir
tęs toliau, jie ir sieks aukštesnio atli-
kimo lygio, meniškumo, aukštesnių
chorinio meno reikalavimų. Jie ir bus
mūsų vedantieji, mūsų ateitis”, – įsi-
tikinusi D. Viskontienė, kuri liko be
galo patenkinta tokiais puikiais re-
zultatais, visą savaitgalį pavadinda-
ma vilties savaitgaliu.

Skatinu visus atvykti į būsimą
šventę, nes nė vienas neliksite nusi-
vylę: skambės dainos, sukurtos išeivi-
joje ir Lietuvoje, skambės kūriniai,
parašyti visai jaunų trečios kartos iš-
eivijos lietuvaičių ir didelę patirtį tu-
rinčių Lietuvos kompozitorių, gėrėsi-
tės dirigentais, kurie išjudins dainai
ne tik choristus, bet ir visus šventės
žiūrovus. Tai bus tikrai pakili šventė,
kurioje dalyvaus Krivių Krivaitis ir
vaidilutės, degs aukuras, ateis ruduo
ir vėl sugrįš pavasaris, kaip kiekvieną
rytą pas mus sugrįžta saulė. Skambės
jaunimo, suaugusių ir vaikų dainos.
O S. Kliorys ir L. Landsbergis, taip
puikiai suorganizavę jaunimo daina-
vimo savaitgalį Dainavoje, jau dabar
gali pradėti galvoti ir apie dar kitos
dainų šventės organizavimą.

Repetuoja sopranai.

Repeticijos akimirka.

Bendra Dainavoje dainavusio jaunimo chorų atstovų nuotrauka. Lino Vaitkaus nuotr.
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Lietuviška „GetJar” – tarp 100
perspektyviausiû IT îmoniû Europoje

Prezidentè teigia, kad teismû
sistema turi apsivalyti

Bus siekiama pritraukti
užsienieçius studijuoti Lietuvoje

Atkelta iš 1 psl.
Vėliau scenoje vyko dviejų Čika-

gos lietuvių mados kūrėjų – Renatos
Liutkienės ir Auksuolės Marciulevi-
čienės – kolekcijų pristatymas.

Susirinkusius pasveikinusi gene-
ralinė konsulė Skaistė Aniulienė
džiaugėsi, jog tokia šventė vyksta jau
antrus metus iš eilės ir kad jos metu
didžiulė Čikagos lietuvių bendruo-
menė turi galimybę kartu su kitais
miestelėnais švęsti svarbias Tėvynės
sukaktis ir pristatyti savo kultūrą bei
verslą.

Šio renginio Čikagos centre pro-
ga sveikinimo laišką atsiuntė miesto
meras Richard M. Daley. Jo žodžius
šventės dalyviams perskaitė merijos
tarptautinių santykių skyriaus di-
rektorė Eileen Hubbell.

„Lietuvos dienos” metu čikagiš-
kiams įsigyti tautinių suvenyrų siūlė

parduotuvė „Lietuvėlė”, gaminius iš
lino pristatė „LinenMe”, įmonė „So-
lidBuild” aikštę papuošė Lietuvoje iš
natūralios medienos pagamintu sodo
nameliu. „Balzeko lietuvių kultūros
muziejus” ir „Čikagos-Vilniaus susi-
giminiavusių miestų komitetas” tei-
kė informacijos apie savo veiklą, ke-
lionių agentūra „Vytis Tours” – apie
organizuojamas turistines keliones iš
JAV į Lietuvą.

Rengiant festivalį ir jo metu
konsulatui talkino Šiaurės Amerikos
lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS)
nariai. Keletas jų renginio metu vil-
kėjo viduramžių riterių aprangą pri-
menančius kostiumus, taip traukda-
mi praeivių dėmesį, kviesdami juos
stabtelėti ir apžiūrėti lietuvišką mu-
gę bei pasidžiaugti scenoje vykstančia
menine programa.

Norima îsteigti kultùros garbès
ambasadoriaus pareigybê

Vilnius, birželio 6 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvių įkurta ir pa-
saulyje pirmaujanti mobiliųjų apli-
kacijų platinimo bendrovė „GetJar”
pripažinta viena iš šimto perspekty-
viausių technologinių bendrovių Eu-
ropoje. Kasmetinį didžiausias gali-
mybes turinčių bendrovių sąrašą pa-
skelbė tarptautinė inovacijų žiniasklai-
dos grupė „Red Herring”.

„Buvo itin sudėtinga iš kelių tūk-
stančių perspektyvių bendrovių at-
rinkti tas, kurios turi didžiausias ga-
limybes, – sakė ‘Red Herring’ vykdo-
masis direktorius Alex Vieux. – Ma-
nome, kad ‘GetJar’ yra viena iš tų vers-
lo įmonių, kurios išsiskiria savo veržlu-
mu, inovacijų kūrimu ir taikymu.”

„Tai svarbus įvertinimas, patvir-
tinantis, kad pasirinkta verslo strate-
gija yra teisinga ir turime plačias to-
limesnės plėtros galimybes, – sakė
‘GetJar’ įkūrėjas ir vadovas Ilja
Laurs. – ‘GetJar’ yra pirmoji lietuviš-
ko kapitalo bendrovė, patekusi į šį
garbingą sąrašą.”

Pasak bendrovės vadovo, „Get-
Jar” auga labai sparčiai – per sekun-
dę iš lietuvių sukurto tinklalapio var-
totojai parsisiunčia apie 30 telefo-
nams skirtų programų ir žaidimų.
Greitai auga ir bendrovės finansiniai
rodikliai – 2009 m. „GetJar” apyvar-
ta ūgtelėjo dukart, o šiemet tikimasi,
kad ji bus 300 proc. didesnė. I. Laurs
teigimu, šiai metais „GetJar” ketina
dusyk padidinti bendrovėje dirbančių
darbuotojų skaičių visuose bendrovės
biuruose – Lietuvoje, Silicio slėnyje
JAV ir Didžiojoje Britanijoje.

Į „Red Herring” sudarytą šim-
tuką daugiausia pateko įmonių iš Di-
džiosios Britanijos, Prancūzijos, Vo-
kietijos, Suomijos, Švedijos ir Izrae-
lio. „Red Herring” sudaromi Euro-
pos bendrovių šimtukai išsiskiria tuo,
kad juose įvardijamos naujos pers-
pektyvios bendrovės ir verslai. „Red
Herring” redaktoriai vieni pirmųjų
įžvelgė ateities galimybes tokių bend-
rovių kaip „Facebook”, „Twitter”,
„Google”, „Yahoo”, „Skype”, „Sales-
force.com”, „YouTube” ir „eBay”, ku-
rios iš esmės pakeitė žmonių darbo ir
gyvensenos įpročius.

Vilnius, birželio 6 d. (Lietuviams.
com) – Liepos 15 dieną lietuviai, len-
kai ir kitos Europos tautos minės gar-
bingą Žalgirio mūšio 600-ųjų metų
jubiliejų. Minint šią datą, Airijos lietu-
vių bendruomenė kartu su Lietuvos
ambasada Airijoje organizuoja tarp-
tautines sporto žaidynes „Žalgirio
mūšiui 600“. Žaidynės vyks liepos
2–4 dienomis Dubline. Sporto rengi-
nyje kviečiami dalyvauti įvairių Euro-
pos tautinių bendrijų atstovai, gyve-
nantys Airijoje.

Atkelta iš 1 psl.
Taip pat ketinama užsieniečiams

patraukliai pristatinėti Lietuvos
aukštojo mokslo sistemą. Siekiama,
kad užsienio šalių jaunimas, linkęs
rinktis studijas ne savo šalyje, suži-
notų apie Lietuvos aukštojo mokslo
sistemos privalumus, apie užsienie-
čiams siūlomas programas Lietuvos
aukštosiose mokyklose.

Lietuvos aukštosios mokyklos
gaus lėšų dalyvauti užsienio šalyse
rengiamose studijų mugėse bei kituo-

se studijų pristatymo renginiuose,
kuriuose universitetai bei kolegijos
pristatys save ir Lietuvos aukštąjį
mokslą. Bus sukurtas Lietuvos aukš-
tojo mokslo pertvarkos ir sistemos
pristatymas, kilnojami parodų sten-
dai, išleistas leidinys anglų kalba.

Užsieniečiams studentams, at-
vykstantiems į Lietuvos aukštąsias
mokyklas dalinėms studijoms, bus
siūlomos stipendijos. Projektą vykdys
Švietimo mainų paramos fondas.

Çikagoje surengta ,,Lietuvos diena”

Vilnius, birželio 7 d. (Vilnius) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė dekretą, kuriuo už teisėjos vardo
pažeminimą iš pareigų atleido Šiau-
lių miesto apylinkės teismo teisėją Vi-
liją Pilitauskienę, aplaidžiai vykdžiu-
sią savo pareigas, nagrinėjant admi-
nistracines bylas.

Teismų savivaldos institucijos
nustatė, kad teisėja vilkino daugybę
administracinės teisės pažeidimų
bylų iki joms suėjo senaties terminai
ir galimi pažeidėjai liko nenubausti,
laiku nesurašė teismo sprendimų ir
užkirto bet kokias galimybes skųsti
jos priimtus sprendimus, sistemiškai
ir itin grubiai pažeidinėjo bylų nagri-
nėjimo tvarką ir terminus bei Teisėjų
etikos principus.

Prezidentės teigimu, teisėja, kuri
taip grubiai ir nuolatos pažeidinėjo
įstatymus, neverta teisėjo vardo, nes
jį žemina. Teisėjos elgesys, pasak ša-
lies vadovės, padarė nepataisomą ža-
lą visos teismų sistemos vardui ir dar
labiau pakirto visuomenės pasitikė-
jimą teisingumu.

Teisėjų savivaldos institucijas
prezidentė ragina objektyviai ir atsa-

kingai vertinti teisėjų darbą, netole-
ruoti aplaidumo ir visuomet princi-
pingai reaguoti į gaunamus skundus
dėl teisėjų veiklos. Prezidentės teigi-
mu, negali būti toleruojamas nė vie-
nas aplaidžiai dirbantis teisėjas, nes
pagal tai yra vertinama visa teismų
sistema ir visi Lietuvos teisėjai.

„Teismų sistema turi apsivalyti
nuo neatsakingų ir prastos reputaci-
jos teisėjų, o darbas teismuose turi
būti organizuotas taip, kad bylos ne-
būtų vilkinamos ir teisingumo ieš-
kantiems žmonėms būtų užtikrinta
teisė į greitą ir teisingą teismo proce-
są”, – pabrėžia šalies vadovė.

Prezidentės siūlymu, jau sugriež-
tinta teisėjų vertinimo ir atrankos
tvarka bei pateiktos Baudžiamojo ko-
dekso pataisos, kuriomis siūloma
sunkiems nusikaltimams pailginti ar-
ba visai netaikyti senaties terminų.

Pasak prezidentės, Šiaulių apy-
linkės teisme susiklosčiusi padėtis at-
skleidė rimtas teismų administravi-
mo problemas, todėl artimiausiu metu
valstybės vadovė pateiks siūlymus dėl
teismų veiklos kontrolės stiprinimo.

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) –
Kultūriniams ryšiams su užsienio
valstybėmis stiprinti ir teigiamam
Lietuvos įvaizdžiui kurti Kultūros
ministerija siūlo įsteigti kultūros gar-
bės ambasadorių pareigas. Kultūros
ministerija su kitomis ministerijomis
jau suderino ir Vyriausybei pateikė
nutarimo projektą dėl Lietuvos
kultūros garbės ambasadorių vardo
suteikimo tvarkos. Projekte numaty-
ta, kad teisę suteikti ir atšaukti šį
vardą turėtų kultūros ministras. Tei-
giama, kad sumanymui įgyvendinti
papildomų lėšų neprireiks.

Seimo Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komiteto (ŠMKK) pirmininko
Valentino Stundžio nuomone, siūlo-
ma naujovė išties praverstų krašto
kultūros plėtrai. Tačiau jis pažymi,
kad garbės vardais nereikėtų švais-
tytis į kairę ir į dešinę.

Kultūros ministerijos parengta-
me projekte numatoma, kad kultūros
garbės ambasadoriaus vardas būtų
suteikiamas ne už ypatingus nuopel-
nus, bet kultūrinei veiklai vykdyti.
Asmenis į šias pareigas skirtų ir at-
šauktų kultūros ministras jo paties
nustatyta tvarka. Garbingą vardą
pelnęs žmogus taptų visuomeniniais
pagrindais dirbančiu kultūros mi-
nistro patarėju. Ministrui jis esą pa-
dėtų susigaudyti tarptautinių kultū-
rinių mainų klausimais.

Lietuvos kultūros garbės amba-
sadoriai galėtų darbuotis tik valsty-
bėse, kuriose mūsų kraštas neturi
kultūros atašė. Ambasadoriaus statu-
są įgavę asmenys nebūtų diplomati-
nio rango darbuotojai ir neatliktų jo-
kių diplomatinių bei konsulinių
pareigų.

Kultūros ministro Remigijaus
Vilkaičio patarėjas Vilius Matijošius
aiškino, kad užsienyje nuo seno yra
nemažai žmonių, nuolat geranoriškai

padedančių Lietuvai stiprinti kultū-
rinius ryšius. Pastaruoju metu, kai
buvo atsisakyta kelių užsienyje dir-
busių kultūros atašė, su jais ministe-
rija stengiasi kuo glaudžiau bendra-
darbiauti.

Teigiama, kad pagalbininkų pa-
rama būtų svaresnė, jeigu būtų įtei-
sintos kultūros garbės ambasado-
riaus pareigos. Anot V. Matijošiaus,
tai būtina, kad asmuo be kliūčių ga-
lėtų atstovauti Lietuvai oficialiose
institucijose užsienyje.

,,Puikiai suprantama, kad į am-
basadą ar ministeriją atėjęs ‘žmogus
iš gatvės’ neturi formalaus svorio.
Kultūros garbės ambasadoriaus sta-
tusas būtų oficialus, pagrindžiantis
teisę atstovauti mūsų šaliai”, – pažy-
mėjo jis.

V. Matijošius negalėjo pasakyti,
kiek asmenų galėtų pelnyti kultūros
garbės ambasadoriaus vardą. Anot jo,
pagalbininkus svarbiausia turėti tose
užsienio valstybėse, su kuriomis Lie-
tuva palaiko daugiau ar mažiau in-
tensyvius kultūrinius ryšius.

Kultūros garbės ambasadoriais,
R. Vilkaičio patarėjo nuomone, galėtų
tapti dabar šioje srityje įtemptai besi-
darbuojantys veikėjai. ,,Atrankos
konkursų tikrai nevykdysime. San-
tykiai su užsienyje mums aktyviai pa-
dedančiais žmonėmis yra visapusiš-
kai patikrinti”, – pabrėžė V. Matijo-
šius.

Seimo ŠMKK pirmininkas V.
Stundys įsitikinęs, kad Kultūros mi-
nisterijos sumanymas yra neblogas.
Esą ji galėtų padėti kuo plačiau
skleisti ir populiarinti mūsų krašto
kultūrą pasaulyje. Tačiau, V. Stun-
džio nuomone, svarbu, kad tokį gar-
bingą vardą pelnytų ne kiekvienas
norintysis, o tik mūsų kultūrai atsto-
vaujantys asmenys.

,,GetJar” vadovas I. Laurs.
Lietuviams.com nuotr.



Vilnius, birželio 5 d. (BNS) –
Popiežius Benediktas XVI savo vieš-
nagę Kipre užbaigė atkreipdamas
dėmesį į Artimuosius Rytus – jis
paragino nutraukti kraujo liejimą
šiame regione ir pabrėžė vietos
krikščionių padėtį. Per šv. Mišias, ku-
rios vyko sporto arenoje netoli Kipro
sostinės, pontifikas meldėsi už spalį
įvyksiančio Artimųjų Rytų vyskupų
sinodo dėl šio regiono problemų sėk-
mę.

Benediktas XVI išreiškė viltį,
kad tas susitikimas ,,padės sutelkti
tarptautinės bendrijos dėmesį į
krikščionių Artimuosiuose Rytuose,
kurie kenčia dėl savo įsitikinimų, pa-
dėtį, kad būtų galima rasti teisingus
ir ilgalaikius sprendimus konflik-
tams, keliantiems tiek daug vargų”.

Mišiose dalyvavo maždaug
10,000 žmonių, tarp jų – kipriečiai ir
maldininkai iš Sirijos, Jordanijos,
Libano. Minioje taip pat buvo daug
migrantų iš Indijos, Šri Lankos ir
Filipinų, kurie ortodoksiškame Kipre
sudaro didelę katalikų tikinčiųjų da-
lį.

Šie pontifiko komentarai atspin-
di temą, išdėstytą Romoje įvyksiančio
minėto sinodo darbo dokumente,
kurį jis po Mišių pristatė regiono vys-
kupams. Pateikdamas dokumentą
Benediktas XVI išreiškė viltį, kad
regiono krikščionys gali gyventi ,,tai-
kiai ir darniai su savo kaimynais
žydais ir musulmonais”.

Be to, pabrėždamas krikščionių
patirtus ,,didžius išmėginimus ir jų
‘neįkainojamą vaidmenį’, popiežius
išreiškė viltį, kad jų ‘teisės’, tarp jų –
teisė į garbinimo ir religijos laisvę,
bus vis labiau gerbiamos”.

Dokumente taip pat nurodomos
kliūtys, trukdančios pasiekti šį tikslą.
Turint omenyje radikalųjį islamą,
jame sakoma, kad dė ,,šių ekstre-
mistinių srovių, kurios aiškiai yra
grėsmė visiems – krikščionims, žy-
dams ir musulmonams, reikia bend-
rų veiksmų”.

Dokumente atskirai paminimas
Izraelio ir palestiniečių konfliktas,
kuris vėl paūmėjo prieš kelias dienas,
kai izraeliečių komandosai surengė
reidą prieš pagalbos laivų flotilę,
bandžiusią pralaužti Gazos ruožo
užtvarą. To reido metu žuvo 9 akty-
vistai turkai. Patekti į šventas regio-
no vietas galima tik su kariškių lei-
dimais.

Be to, ,,tam tikros fundamenta-
listinės krikščionių teologijos naudo-
josi Šventraščiu tam, kad pateisintų
Izraelio vykdomą Palestinos okupa-
ciją, paversdamos arabų krikščionių
padėtį dar opesniu klausimu”.

Dokumente taip pat reiškiamas
susirūpinimas dėl mažėjančio krikš-
čionių, kurie ir taip jau yra mažuma,
skaičiaus ir dažnai sunkių socialinių
bei ekonominių sąlygų, kurios verčia
daugelį krikščionių emigruoti.
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BRIUSELIS
NATO ir Ukrainos bendradar-

biavimas bus tęsiamas ir toliau pagal
NATO ir Ukrainos komisijos nus-
tatytas gaires, pareiškė NATO gene-
ralinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen. ,,Vėliau pati Ukraina
spręs, kaip toliau vyks partnerystė ir
bendradarbiavimas”, – Briuselyje
sakė A. F. Rasmussen. ,,Mūsų durys
išlieka atviros”, – pridūrė organizaci-
jos generalinis sekretorius.

NIKOSIJA
Popiežiaus Benedikto XVI apsi-

lankymas Kipre sutampa su šiais
metais minimu Kipro Respublikos
įkūrimo 50-mečiu. Į tai atkreipė
dėmesį Kipro graikų prezidentas
Dimitris Christofias priimdamas
popiežių prezidento rūmuose. ,,Kip-
ras atsidūrė sunkioje padėtyje dėl
salos pasidalijimo 1974 m. po Tur-
kijos kariuomenės įsiveržimo”, –
pareiškė prezidentas.

BUDAPEŠTAS
Vengrijos vyriausybė savaitgalį

apsigalvojo ir dabar teigia, kad nėra
jokios grėsmės, kad šalis bankrutuos,
nors vos prieš dvi dienas Vengrija
visam pasauliui paskelbė, kad šalyje
gali kilti tokia pati krizė, kaip ir
Graikijoje. Europos Sąjungos (ES)
specialistai mano, kad naujausias
Vengrijos valdžios pareiškimas ati-
tinka tikrą padėtį. Tačiau to gali
nepakakti nuraminti rinkas tol, kol
Vengrijos vyriausybė imsis konkrečių
priemonių sumažinti biudžeto defi-
citą iki ES ir Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) nustatytos ribos.

MASKVA
Įsigaliojo 2008 m. Rusijos ir Bra-

zilijos pasirašyta sutartis dėl bevizio
režimo tarp šalių. Pagal sutartį, Ru-
sijos ir Brazilijos turistams nereikia
vizos norint įvažiuoti, išvažiuoti iš
šalies, tranzitui ar gyvenimui kitoje
šalyje iki 90 dienų. Tačiau asmenys,
vykstantys į Rusiją ar Braziliją pra-
dėti verslą, dalyvauti religinėje ar
labdaros veikloje, įgyti išsilavinimą,

apmokymams ar dalyvauti tyrime,
turės gauti vizą.

ANKARA
Turkijos armijos generalinis

štabas paskelbė, kad šalies oro erdvė-
je prasidedančiose tarptautinėse
karinių oro pajėgų pratybose nedaly-
vaus Izraelis. Į šias pratybas įsijungs
JAV, Italija, Ispanija, kitos NATO
šalys. Pernai žydų valstybei taip pat
nebuvo leista dalyvauti panašiose
pratybose Turkijos oro erdvėje dėl
Izraelio kariuomenės įsiveržimo į
Gazos ruožą.

WASHINGTON, DC
Jungtinių Valstijų prezidentas

Barack Obama planuoja naujuoju
JAV nacionalinės žvalgybos vadovu
paskirti aukštą Pentagono parei-
gūną, JAV gynybos departamento
ministro pavaduotoją James Clapper.
Generolas pakeis Dennis Blair, kuris
atsistatydino šių metų gegužę. D. Blair
buvo aukščiausias B. Obama patarė-
jas žvalgybos klausimais. Spėliojama,
kad D. Blair nusprendė atsistatydinti
dėl asmeninių nesutarimų su Cent-
rinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadu
Leon Panetta. Be to, jis neseniai vėl
sulaukė kritikos dėl gegužės 1 d. New
York mieste ,,Times” aikštėje mėgin-
to įvykdyti išpuolio.

* * *
Jungtinių Valstijų prezidentas B.

Obama pritarė planui įkurti spe-
cialiosios paskirties karo pajėgas 75
šalyse, skirtas kovoti su teroristų
organizacija ,,al Qaeda”. Specialio-
sios paskirties karo pajėgų veikla
plečiama Rytų Afrikos šalyse, įskai-
tant ir Jemeną, kur ,,al Qaeda” pa-
dėtis ypač stipri, taip pat Artimųjų
Rytų ir Vidurio Azijos šalyse. Deta-
liau neskelbiama, kokiose konkrečiai
šalyse veikia JAV specialiosios pas-
kirties karo pajėgos.

* * *
Bendrovės ,,British Petroleum”

(BP) išlaidos naftos nuotėkiui Mek-
sikos įlankoje sustabdyti pasiekė jau
daugiau kaip 1 mlrd. dolerių, pranešė
bendrovė. BP vertinimais, išlaidos
pasiekė 1,25 mlrd. dolerių, be 360
mln., numatytų apsauginėms saloms
Louisiana pakrantėje įrengti. BP
pastatė virš avarijos sugadinto gręži-
nio kupolą, kuris padeda per dieną
surinkti apie 10,000 barelių naftos.

Popiežius ragina imtis skubiû
veiksmû dèl Artimûjû Rytû

Vyko Rusijos prezidento ir
Vokietijos kanclerès derybos

Berlynas, birželio 5 d. (BNS) –
Rusija ir Europos Sąjunga turi ak-
tyviau spręsti abipusio vizų atšau-
kimo klausimą. Tokią nuomonę iš-
sakė Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev per spaudos konferenciją
po derybų su Vokietijos kanclere
Angela Merkel.

,,Yra dar vienas klausimas, kurį
Rusija ir ES turėtų greičiau spręsti –
tai vizų atšaukimas”, – sakė jis.

,,Mes suprantame su tuo susi-
jusius sunkumus, – pripažino prezi-
dentas. – Ir tuo pačiu manome, kad
dialogas šiuo klausimu iš abiejų pusių
turi būti aktyvesnis.” Be to, Rusijos

vadovas ir Vokietijos kanclerė priėjo
prie nuomonės, kad galimi apribo-
jimai prieš Iraną ,,turi prasmę”.

,,Susirūpinimas dėl Irano bran-
duolinės programos auga”, – tvirtino
Vokietijos vyriausybės vadovė. Ji ne-
atmetė galimybės, kad artimiausiu lai-
ku Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
ba gali įvesti apribojimus Teheranui.

,,Jeigu nebus pasiekta jokių ko-
kybinių permainų šiuo klausimu,
tokie apribojimai turės būti įvesti”, –
nurodė A. Merkel.

Rusijos prezidento ir Vokietijos
kanclerės derybos vyko Vokietijos
vyriausybės rezidencijoje Mezeberge.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

RUSIJA

Vokietijoje susitiko Rusijos prezidentas ir Vokietijos kanclerė. EPA nuotr.

Popiežius Benediktas XVI
AFP/Scanpix nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

DAUGIAU PALAIMOS

„Ši taurė yra Naujoji Sandora
mano kraujyje. Kiek kartų gersite,
darykite tai mano atminimui” /1 Kor
11, 25/.

Labai lengva susitaikyti su esa-
ma padėtimi ir nebesiekti daugiau
Dievo palaimos. Greitai priprantame
prie esamų sąlygų. Nebetobulėjame,
nes prisitaikome prie savo silpnybių.
Esame nelaimingi santuokoje, bet
nieko nedarome, kad kas nors pasi-
keistų. Manome, jog neverta stengtis,
nes nieko gero neišeis po tiek daug
metų. Bandėme išsilaisvinti iš žalin-
gų įpročių, charakterio silpnybių ir
priklausomybių. Keletą kartų nepa-
vyko ir po to susitaikėme su nesėk-
me. Lengviau priimti tai ir nebe-
kovoti. Juk tam reikia mažiau pas-
tangų, laiko ir jėgų. Sakome: „Jau
seniai vargstu su sunkia liga, nuo
kurios tikriausiai mirsiu... Negaliu
valdyti savo temperamento... Nieka-
da nebegausiu geresnio darbo...”

Visada lengviau surasti pasitei-
sinimų negu pastangų tobulėti: „Visi
mano artimieji turi tokį patį charak-
terį... Mano motina sirgo depresija, ir
aš turiu tą pačią negalią... Mano tėvai
nuolat ginčydavosi, dabar ir aš tokia
esu... Visi mano giminės turi priklau-
somybę alkoholiui, todėl ir aš turiu
šią problemą...” Bet tai ne Dievo
mintys. Tai tik mūsų pasiteisinimas.
Dėl savo problemų, silpnybių, trūku-
mų ir nesėkmių kaltiname kitus. Gal
ir didelę įtaką padarė mūsų praeitis,
tačiau nebūtinai ji turi valdyti mūsų
gyvenimą. Tikrai dar visi galime at-
rasti ir jėgų, ir laiko tobulėti. Jei
atsikratysime senos mąstysenos, jei
nebesitaikstysime su sunkumais, jei
nebeieškosime pasiteisinimų, tuomet
jokios tamsios jėgos negalės mūsų
sulaikyti. Niekas negali atimti iš mū-
sų džiaugsmo, ramybės, drąsos, ti-
kėjimo, kurį mums dovanoja Dievas.

Medicinos mokslas tvirtina, kad
mes paveldime tam tikras genetines
savybes. Jei tėvas buvo alkoholikas,
tikimybė, kad ir jo vaikai bus alkoho-
likai, padidėja tris kartus. Tačiau
Šventasis Raštas nuolat primena,
kad Dievo nevaldo genetikos dėsniai.
Jo galia daug stipresnė už visas
paveldimas ligas ar įpročius. Kristaus
Krauju esame atpirkti. Mūsų kraujo
ryšiai parodo tai, ką paveldime iš tė-
vų. Mūsų naujas kraujo ryšys su
Kristumi atveria mums naujų gali-
mybių gyvenime. Kristaus Kūno ir
Kraujo šventė (Devintinės) primena,
kad mums atverti nauji Dievo pa-
laimos šaltiniai. Šiame naujame
kraujo ryšyje (Naujojoje Sandoroje)
nėra pralaimėjimų, nėra trūkumų,
nėra priklausomybių, nėra ligų.

(...)

Gal mūsų artimieji mirė nuo dia-
beto, širdies ligos ir vėžio. Nebūtinai
taip turi nutikti ir mums. Galime ko-

voti ir su Dievo galia tai pakeisti.
Medicinos mokslas taip pat tvirtina,
jog žmonės, turintys kovingą dvasią,
tikėjimą, pasveiksta greičiau už
kitus. Jų mąstysena ir elgsena pade-
da jiems nugalėti problemas ir ligas.
Kartais žmonės sako: „Depresija ma-
ne vargina, mano reumatas sunkus.”
Tikrai tos ligos nėra žmogaus nuo-
savybė. Esame laisvi. Esame atpirkti,
išlaisvinti. Tai tik piktojo siūlomos
kliūtys ir laikini sunkumai, kurie
mus suvaržo. Mums atrodo, jog esa-
me ligoniai, kurie bando pasveikti. Iš
tikrųjų esame sveiki žmonės, kurie
kovoja su liga. Kartokime: „Dievas
dovanoja man sveikatą. Esu stiprus ir
Dievo palaimintas. Liga atakuoja
mane. Bet ji negali manęs nugalėti.
Dievas yra nugalėtojas. Jis kovoja
mano pusėje.”

Šventasis Raštas sako: „(...) pasi-
tenkinimas savimi sunaikina kvai-
lius” /Pat 1, 32/. Gal kai kurie esame
patenkinti visose savo gyvenimo sri-
tyse. Sakome: „Pinigų pakanka, svei-
kata irgi nebloga, darbas pakenčia-
mas, šeimoje irgi viskas neblogai.”
Bet Dievas nori, kad nuolat augtume.
Kartais pasakau gerą pamokslą arba
parašau gerą straipsnį. Tačiau visada
širdyje jaučiu troškimą tapti geres-
niu. Neturiu didelių silpnybių. Ta-
čiau turiu dar daug galimybių ugdyti
charakterį, kurti naujas komandas,
vykdyti naujus projektus.

Kartais manome, jog esame
palaiminti ir viskuo patenkinti. Ta-
čiau vidujai jaučiame, kad galime
daugiau padaryti ir patarnauti ki-
tiems. Visada galime siekti didesnių
tikslų. Visi turime talentų, kūry-
bingumo, jėgų, kurias galime dalyti
kitiems. Turime palikti patogią ap-
linką, žengti ten, kur reikės daugiau
tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo geru-
mu ir galia.

Visi turime kliūčių, ligų, prob-
lemų, netekčių ir trūkumų. Tačiau
tai negali mūsų nugalėti. Pralaimime
tik tuomet, kai pralaimime savo
mąstysenoje. Žvelkime ne į tai, ko
netekome, bet į tai, ką turime, ką ga-
lime. Mažas berniukas turėjo penkis
kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Jėzus
su jais pamaitino didžiulę minią.
Žvelkime į tai, ką Dievas dar gali
padaryti mūsų gyvenime. Mūsų kūne
jo dieviškas Kraujas. Nuolat kar-
tokime: „Esu Aukščiausiojo vaikas.
Nesustosiu, augsiu, tobulėsiu ir gy-
vensiu tą gyvenimą, kuriam esu
pašauktas. Viską galiu Kristuje. Mus
sieja Naujoji Sandora. Esu stiprus,
esu tvirtas, galiu save valdyti.”
Kiekvieną rytą turime gėrėtis savimi,
nes Dievas gėrisi mumis. Jis nori, kad
džiaugtumės savo gyvenimu. Tam
turime augti, tobulėti, valdyti savo
mintis, tikėtis dar daugiau Dievo ge-
rumo ir palaimos ateityje.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

ALFONSAS NAKAS

Per 2010-ųjų metų Užgavėnes,
kaip beveik kasmet, Sunny Hills lie-
tuviai puotavo Elenos ir Vinco Žeber-
tavičių namuose. Šio nekrologo auto-
rius puotauti nenuėjo, bet puotoje da-
lyvavo abi mano moterys, žmona ir
duktė. Elenutės rengiami baliai, ne-
svarbu, kokia proga, visada jų daly-
vius džiugina ir linksmina. O šis –
dargi Vasario 16-tąją (dabar tautines
iškilmes jungiame su Kovo 11-ąja).
Po vakaro grįžusios mano moterys
džiaugėsi Elenos sukurta Užgavėnių
nuotaika bei paruoštais skaniais tra-
diciniais valgiais, įskaitant šiupinį.
Kuo puotoje reiškėsi Vincas, nepa-
sakojo, tik sakė, kad buvęs geros nuo-
taikos, o išeinančias jas palydėjęs iki
durų.

Pirmąjį gavėnios sekmadienį pa-
sklido žinia, kad Vincas ligoninėje.
Už poros dienų – kad jau po sunkios
operacijos; o dar po dienos – kad ne-
atsigauna, nekalba. Kraupi žinia kas-
dien kartojosi už savaitės, dviejų ir
trijų. Kurie ilgai meldėsi, kad pa-
sveiktų, pradėjo melstis, kad jo ir Ele-
nutės kančios greičiau užsibaigtų...

Šešias gavėnios savaites žodžio
nebeištaręs, Vincas Žebertavičius mi-
rė 2010 m. kovo 29 d. (Didžiosios sa-
vaitės pirmadienio) pavakary. Kadan-
gi būdamas sveikas minėdavęs, jog po
mirties jo kūną sudegintų, jo valia
buvo įvykdyta.

Po daugelio savaičių dvasinių bei
fizinių kančių Elenutei truputį atsi-
gavus, balandžio 15 d. įvyko Vinco
laidotuvės. Iš St. Petersburg atvyko
Vinco brolis Alfonsas su šeima, čia
pat vienuolių seselių slaugoma velio-
nio vyriausia sesuo Angelė Dūdienė
bei jos sūnus, JAV kariuomenės pul-
kininkas Šarūnas Dūda, buvęs Vinco
mokinys prieš 70 metų Vytenis Ra-
dževičius ir kiti. Dalyvavo beveik visi
Sunny Hills lietuviai ir keletas lenkų.

Gedulo Mišios buvo aukojamos
Šv. Teresės bažnyčioje. Po rožinio,
kurį pamainomis angliškai bei lietu-
viškai kalbėjo monsinjoras Francis
Szczykutowicz ir Julija Čepukienė,
monsinjoras Francis pašventino pele-
nų urną ir grįžo prie altoriaus. Mišių
metu skambėjo Genovaitės Beleckie-
nės vargonai, aidėjo choro giesmės, o
giesmę Marijai magnetofono įraše at-
liko ir pati našlė. Julija Nakienė skai-
tė liturgines maldas, monsinjoras
Francis pamoksle atskleidė velionio
taurią asmenybę. Pelenų urną iš baž-
nyčios pagarbiai išnešė Vinco draugai
nuo žalios jaunystės – Juozas Mačiu-
laitis ir Algirdas Savickas. Vežamą
urną nulydėjome į Holy Calvary kata-

likų kapines, kur daugelis Sunny
Hills lietuvių jau ilsisi, o ir gyvieji tu-
rime ne tik nusipirkę sklypus, bet ir
pasistatę paminklus.

Visi laidotuvių dalyviai buvo pa-
kviesti į Žebertavičių namus šermenų
vaišėms. Prieš stalus apkraunant
maisto gėrybėmis, dvi Nakienės pasi-
rodė su žodine programa: Bronė pa-
deklamavo liūdną, bet skambų Euge-
nijaus Matuzevičiaus eilėraštį ,,Duris
atvėrė jau”, o Julija perskaitė čia an-
ksčiau gyvenusios Elenos Lukienės
linksmą rašinį, kuriame vaizdžiai pa-
sakojama, kaip prieš dvidešimtį metų
Vincas susitiko, pamilo ir vedė Elenu-
tę. Po to apetitas gerai paruoštoms
vaišėms padvigubėjo.

* * *
Dabar pažvelkime į V. Žeber-

tavičiaus ilgo gyvenimo kelius. Jis
gimė 1921 m. vasario 24 d. Gražiškių
bažnytkaimyje, Vilkaviškio apskr.
Mokslintis pradėjęs Marijampolės
gimnazijoje, perėjo į Marijampolės
mokytojų seminariją ir ją baigė 1940
m. pavasarį. Diplomo gavimo dieną
per Lietuvą jau riedėjo Raudonosios
armijos tankai. Įsidarbino Gražiškių
pradžios m-los vedėju. Vienerius me-
tus sėkmingai dirbęs, tik per plauką
neprarado gyvybės. Kadangi Gražiš-
kiai – vietovė Rytprūsių pasienyje, o
sovietų–vokiečių karas artėjo neiš-
vengiamai, KGB miestelyje sekė
kiekvieną žmogų, ypač inteligentus.
Užteko skundiko žodžio, ir Vincas su
daugeliu kitų buvo suimtas, apkaltin-
tas, nuteistas mirtimi. Egzekucijos
išvakarių rytą prasidėjo karas, ir
Vincas, vos 20 metų jaunuolis, buvo
išvaduotas. Jis grįžo į Gražiškių ketu-
rių komplektų pradinę mokyklą ve-
dėju ir dar trejus metus sėkmingai
darbavosi. Kai 1944 m. vasarą sovie-
tų armija į jo tėviškę vėl artėjo, Vin-
cui abejonių jau nebuvo, ką daryti: jis
nuo raudonojo siaubo traukėsi kuo
toliausiai, kol pasiekė Vokietijos gilu-
mą ir apsigyveno Hanau stovykloje,
kur praleido ketverius metus. Iš čia
važinėdamas į Frankfurt am Main,
vienerius metus studijavo filosofijos
fakultete. Į JAV emigravęs 1949 me-
tais, apsigyveno New York mieste.
Šalia duoną pelniusio darbo, įsijungė
į Vitalio Žukausko ir Antano Škėmos
dramos sambūrį, vaidino keliuose pa-
statymuose.

Dėl geresnių darbo sąlygų 1952
m. Vincas atvyko į Detroit miestą,
tuomet didžiausią pasaulyje automo-
bilių pramonės centrą. Čia įsidarbino
,,General Motors” bendrovėje, me-
chaninių įrankių skyriuje, dirbo, kol
išėjo į pensiją 1983 metais.

Nukelta į 9 psl.

Vincą Žebertavičių
amžinybėn išlydint

Užgavėnės Sunny Hills, 2010 m. vasario 16 d. Paskutinį kartą eiles deklama-
vęs Vincas Žebertavičius (stovi antras iš kairės).

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
Nemažiau savo kolegą A. Gus-

taitis pradžiugino ir aštuoniasdešimt
šeštaisiais – „Didžiai gerbiamam Vai-
dilų ainiui Vytautui Alantui” skirtieji
posmai ir šilti, ir prasmingi, ir, ži-
noma, verti satyriko profesionalo
plunksnos. Beje, po pastarąja užslėp-
tų minčių būta kiekviename eilėraš-
tyje, tačiau V. Alantas, regis, niekada
nėra užpykęs už vienokį ar kitokį
taiklų bakstelėjimą. O A. Gustaitis
buvo ne iš tų, kurie kam nors galėjo
padaryti išimtį. Taigi:

Garbus vaidilų gimine,
Būk toks, koksai buvai,
Nors sostuos įsirėminę
Kiti valdžios dievai.

Nors ir Perkūną pakeitė 
Pykuolis KGB,
Nešoki dar į aketę,
Kol dūsauti gebi.

Kaip rytą saulė keliasi
Po rudenio nakties,
Gal taip ir mūsų kelias į
Rambyną nusities.

Tad nors ten prisišlietuva
Prie smilgos netvirtai, -
Dainuok mum seną Lietuvą,
Nors jos ir nematai.

Alė Rūta savo vyresniam kolegai
taip pat yra parašiusi daug ir įdomių
laiškų. Vienas jų141 pasirodė ypač
vertas dėmesio, štai jo ištrauka: 

„Iš gilumos širdies dėkoju už
‘antrąjį Šventaragį’! Tai buvo didelė
pokalėdinė dovana, nesitikėta, labai
brangi, labai pradžiuginusi. Ačiū ir
už tokį šiltą, draugišką įrašą.

Štai sėdžiu viena prieš vakarinį
mūsų namo langą; saulė jau virš
okeano tirpsta. Kalifornijos pušys
paauksintos. Tai mano ‘laisva diena’
(kai ne darbovietėj) ir galiu kiek apie
mėgiamus dalykus ir apie mylimus
žmones pamąstyti...

Vytautai, mintyse aš ‘reziumuo-
ju’ Tave ir Tavo kūrybą. Reziumuoju,
tai yra peržvelgiu iki dabar, ne objek-
tyviai, o per savo jausmų ir per savo
žinojimo labirintus perskleidžiu ir...
su džiaugsmu pasigaunu išskrendant
(lyg balandį) išvadą: aš Tavo kūrybą
tikrai pamėgau! Toks savitas Tavo
kalbėjimas knygose. Kalbėjimas su
savim ir su skaitytoju. Tokie saviti,
tvirti, įsitikinimų žmonės Tavo raštų
veikėjai.

Ypatingą jausmą turiu ‘Šven-
taragiui’. Man tas po senovinę Lie-
tuvą klajojąs jaunuolis labai mielas.
(...) Čia – Tavo amžinasis lietuvis!
Ypač antrajame tome. Čia juk visa
filosofija. Religija. Amžinas įsitikini-
mas. Tavo įsitikinimas! Tu, Vytautai,
juk tiki tuo iš esmės doru, tikinčiu
(amžinybe), humanišku, svajotoju ir
tvirtavaliu idealų siekėju lietuviu. Ir
aš, Tavo ‘Šventaragį’ skaitydama,
pradedu tikėt. Ar bent juntu tikrą
pagarbą tam Tavo tikėjimui, tam
Tavo l i e t u v i u i ir Tavo – mūsų –
Lietuvai.

Aš pamėgau ir Tavo ramų pa-
sakojimo būdą, ir tuos naujadarus
(retus, tik Tau būdingus) žodžius.

Pas mus viešėjo mūsų Vijolė. (...)
Rekomendavau Tavo, Kralikausko
knygas. ‘Šventaragio’ pirmąjį tomą
net pasiskolinus išsivežė į Havajus.
Reiks jai abi dalis iš ‘Vilties’ parsiųs-
dint. Sakė, kad jai Tavo raštus ne-
sunku skaityti, kad jai suprantami.
Aš tuo labai džiaugiaus.” 

Tarp artimiausių kolegų, su ku-
riais pastoviai koresponduota, – S.
Santvaras, Liudas Dovydėnas, K.
Barėnas.

Tarp daugelio V. Alanto kūrybos
gerbėjų – ir būsimasis Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adam-
kus su žmona. Viename atvirlaišky-
je142, atsiųstame iš Havajų, yra tokie
žodžiai: „Beilsėdamas salose turėjau
progą perskaityti Jūsų puikias kny-
gas. (...) Ačiū Jums už tą turtą-do-
vaną, kurią Jūs davėte lietuvių visuo-
menei. Skaitai ir atsigauni!”

Iš gausios korespondencijos, kuri
V. Alanto asmeniniame archyve susi-
kaupė, minint įvairius jubiliejus, vie-
nas sakinys itin taiklus: „Pradėjai
kaip Šventaragis, o baigi kaip Šven-
taregis.”143 Jo autorius – B. Raila.

Su pastaruoju kolega siejo ypa-
tingai artimi santykiai, išskirtinė
bendrystė. Neatsitiktinai ir laiškų
vienas kitam parašyta daugiausiai.
Nors dažnokai jų nuomonės nesutap-
davo, tačiau vienu – mūsų tautos iš-
likimo – klausimu niekada nesiskyrė.
Ir retų susitikimų metu (gyveno vie-
nas nuo kito labai toli), ir laiškuose
kalbėdavosi, diskutuodavo gerbdami
vienas kito įsitikinimus, atvirai, kaip
ir dera tikriems bičiuliams. Toji kore-
spondencija vieno ir kito kūrėjo gyve-
nimo ir kūrybos biografijai puiki papil-
doma medžiaga. Iš gausaus V. Alanto
laiškų, saugomų Lietuvių išeivijos
instituto prie VDU archyvuose,
pluošto ne taip paprasta buvo išrink-
ti įdomiausias eilutes. Iš tikrųjų visi
tie laiškai turi savo vertę ir neabejoti-
na, jog ateityje bus atskirai paskelbti.
O šiuokart tegu tampa intriga.

*
Pirmieji archyve išlikę V. Alanto

laiškai B. Railai datuoti pokario me-
tais. Daugiau kaip tris dešimtmečius
jie rašyti ta pačia rašomąja mašinėle
smulkiu šriftu, tik vienas kitas prie-
rašas padarytas parkeriu. Kai kurie
jų neišsiteko ir viename puslapyje,
persikėlė net trečiąjį. 

1951 m. lapkričio 5 d. rašytą laiš-
ką dengia paslapties skraistė – B.
Raila prisipažįsta, jog ilgoką laiką
stebėjęs ir ieškojęs žmonių „naujam
ordinui” ir po to, kai pats V. Alantas
savo laiške užsiminė apie „savo or-
dininius planus”, galutinai ryžosi
pradėti šią šneką. Vis dėlto tai tik
menka užuomina, todėl V. Alantas,
pastebėjęs, kad kolegos „paskutinis
laiškas visas iliuzijas išblaškė apie
bet kokį išmintingų įsitikinimų pas-
tovumą”, paberia glėbį klausimų. 

„Nieko nebus, broli Brony, dėk
kortas ant stalo, – paragina V. Alan-
tas. – Jei ne oficialiai, tai privačiai. Aš
visai nesu pasiryžęs laukti pusės
metų, kol ordino vadovybei ar kaip
kitaip tą dalyką pavadinti (...), užeis
malonė atidengti man paslaptį. 

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 39

141 Alės Rūtos laiškas V. Alantui. – 1975, sausio 9. I. Alantienės nuosavybė.
142 V. Adamkaus laiškas V. Alantui. – 1973, lapkričio 29. I. Alantienės nuosavybė.
143 B. Railos laiškas V. Alantui. – 1987, birželio 15.

Atkelta iš 8 psl.
Ištisą šimtmečio ketvirtį (1952–

1977) savo laisvalaikį jis skyrė sce nai.
Įsijungęs į Zuzanos Arlaus kai tės-
Mikšienės Dramos mėgėjų sam būrį,
netrukus tapo jo pir mi nin ku. Vaidino
120-tyje pastatymų, dažnai pagrin-
dinius vaidmenis. Naujus spek taklius
ruošiant, čia rašančiajam tek davo su
gerb. Mikšiene padisku tuo ti apie
vaidintojus ir vaidmenis. Į klausimą,
kodėl V. Žebertavičius be veik visada
gauna pagrindinį vaidme nį, ji atsaky-
davo, kad pagrindinių-di de lių vaid-
menų kiti vyrai negalėdavo ar neno-
rėdavo imtis dėl laiko stokos tek stus
mokytis, o su Vincu tokios prob lemos
nebuvo. Jeigu ne jis, kai ku rie spek-
takliai nebūtų įvykę. O kai pri reik-
davo entuziastingo aktoriaus ki tam

kolektyvui, Justo Pusdešrio va dovau-
jamam Detroito Dramos ko lek tyvui,
Vincas neatsisakydavo vai din ti ir ten.
Jaunystėje Vincas skau ta vo ir užsi-
tarnavo paskautininko laip snį, o Det-
roite dalyvavo BALF’o veik loje.

Kai čia, Sunny Hills, jo veiklioji
Ele na surengdavo nepriklausomybės
šven čių ir Motinos dienos minėjimus,
Vincas visada būdavo vienas iš dviejų
ar trijų deklamuotojų; čia jis at si sa -
ky davo mikrofono – jo stiprus, aiškus
bal sas pasiekdavo kiekvieną ausį. Kai
vasaras leisdavo savo mažam na me -
lyje prie Detroito, ten žvejodavo ir
me džiodavo, jo stirnienos dešromis
čia visi gardžiuodavomės Elenos puo -
to se.

Ramaus amžinojo miego tau,
Vincai!

Vincą Žebertavičių 
amžinybėn išlydint

Stasė Dzekciorius, gyvenanti Niverville, NY, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
60 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus remiate ir skaitote.

Veronika Janusaitis, gyvenanti Port Orange,  FL, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Ruth Z. ir Arvid Griciai, gyvenantys Agoura Hills, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Birutė Kozica, gyvenanti Daytona Beach, FL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Labai ačiū.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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ANTANAS PAUŽUOLIS

Šventas Kazimieras, lietuvių tau-
tos globėjas, neliko pamirštas  mums
išvykus  iš tėvynės. Išeivijoje jo vardu
buvo pavadinta daug organizacijų,
vie  nuolynų.

Lietuviai nuo senų senovės ger-
bia mirusiuosius. Besidomintys seną-
ja stab  meldyste ras žinių, kad mūsų
tau tie čiai mirusiuosius gerbdavo,
tikėjo, kad mirusieji ir iškeliavę Ana -
pilin bendravo su gyvai siais. Pagarba
mirusiems liko ir Lietuvai priėmus
krikštą. Gyvendami svetimame kraš -
te mūsų tautiečiai išlaiko tėvynėje
įgytus papročius. Čikagoje susibūrus
dide liam skaičiui lietuvių  buvo įkur-
tos lietuviškos kapinės, nes norėta
laidotis tarp savųjų.

Jau pirmieji į JAV atvykę lietu -
viai įsteigė porą parapijų. Pažinę
veiklius kunigus, kreipėsi į juos su
pra šymu surasti  žemės sklypą lietu-
viš kų ka pinių įsteigimui. Pagarba
stei gėjams ir daugeliui tautiečių, pi-
nigais parėmusių lietuviškų Šv. Kazi -
miero kapinių įsteigimą. Šios kapinės
gy vuoja jau daugiau nei 100 metų.

Čikagos vyskupija, suprasdama
lietuviš kas tradicijas, kasmet Atmini -
mo dieną (Memorial Day) suruošia
pa gerbimo šv. Mišias mirusiesiems.
Mi šio se dalyvauja nemažas būrys
mūsų tautiečių. Daugelis po pamaldų
lanko savo arti mųjų kapus.

Ruošiantis pamaldoms daug dir -
ba kapinių valdyba, ku riai vadovauja
Petras Blekys. Pasta to mos dvi didelės
palapinės, pa rū pi namos kėdės sėdė ji -
mui, atvežamas muzikos instrumen-
tas. Iškilmėse gie da Lietuvos Vyčių
choras, vado vau jamas jaunos muzi -
kės Aušros Bu žė naitės. Šis choras yra
daug nuvei kęs lietuvybės išlaikymui
šiame kraš te. 

Šių metų iškilmingos pamaldos
Šv. Kazimiero kapinėse prasidėjo gar-
bės sargyba, kurią ėjo Kolumbo Vy -
čiai, Simono Daukanto jūrų šaulių
rinktinė, vadovaujama energingo va -
do Sigito Savicko ir Vytauto Di džiojo
šaulių rinktinė, vadovauja An tano
Vy čo. Pamaldose dalyvavo Mundelein
kunigų seminarijos vicerektorius,
kun. dr. Augustin  Belaus kas, kun. dr.
Kęstutis Trimakas, kun. dr. Gedi mi -
nas Jankūnas, klebonas kun. Anta -
nas Markus, kun. Antanas Saulaitis

SJ, kun. Antanas Gražulis, SJ, kun.
Augustinas Kulbis ir dia ko nas Vytas
Paškauskas. Skaitinius lietuviškai
skaitė Juozas Polikaitis,  angliškai –
Barbara  Baumhart. Šv. Mišių metu
visos giesmės buvo gieda mos lietuviš -
kai.

Įpusėjus pamaldoms dangus ap -
si niaukė ir pradėjo lyti kaip iš kibiro.
Nuotaika buvo sugadinta ir daugelis,
nieko nelaukę, patraukė namo.

Tęsiantis lietui mirusiujų pager-
bimas buvo tęsiamas kapinių valdy-
bos pastate. 

Lietuvos Vyčių  112 kuopa pagal
se ną tradiciją aplankė savo mirusių
na rių kapus ir prie kiekvieno jų  pa si -
meldė. Šioms apeigoms vadovavo
kuo  pos dvasios vadas kun. Antanas
Mar  kus. Tai labai pagirtinas pap ro -
tys – prisiminti ir pagerbti savo orga-
nizacjos na rius.

Paminėjimą suruošė ir Šv. Kazi -
miero lietuvių kapinių sklypų savi -
nin kų organizacijos  valdyba, prisimi -
ndama  asmenis, kurių pastangomis
buvo įsteigtos šios kapinės. Orga ni -
zacijai vadovauja Birutė Ma tu tienė-
Vit kauskienė ir reikalų vedėjas Anta -
nas Paužuolis. Daug metų organizaci-
jai sekretoriavo visuome ni ninkė Sa -
lo mėja Daulienė. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės pabaigoje visoje Ameri -
ko je švenčiama valstybinė šventė –
Memorial Day. Ji skirta visuose ka -
ruose žuvusių JAV karių atminimui.
Neužmiršti ir kariai palaidoti ir dve-
jose Čikagos lietuvių kapinėse – Lie -
tu vių Tautinėse, įsikūrusiose Jus tice
miestelyje prie Čikagos, ir Šv. Kazi -
miero, esančiose pačioje Čikagoje.

Lietuvių Tautinėse kapinėse mi -
nėjimas vyko sekmadienį, gegužės 30
d., o Šv. Kazimiero – per pačią Me -
morial Day – gegužės 31-ąją. 

Gražios iškilmės Lietuvių
tautinėse kapinėse

Lietuvių Tautinės (LT) kapinės
priklauso lietuviams tikra to žodžio
pras me, tą pabrėžia ir kapinių pava-
dinimas.  Šv. Kazimiero kapinės yra
Čikagos arkivyskupijos nuosavybė
(kaip ir lietuvių pastatytos bažnyčios,
mo kyklos bei kitas turtas) ir jau se -
nokai iš savo pavadinimo išbrauktas
žodis „lietuvių”.

Šiltą sekmadienio rytą prie ta
pro ga įrengtos estrados Lietuvių
Tau ti nėse kapinėse susirinko apie
150 žmo nių, tarp ku rių buvo Ame ri -
kos Legiono Don Varno (buvo vie nas
ki tas iš Dariaus ir  Gi rė no) posto at -
stovų, didelė lietuvių šaulių organi-
zacijos grupė bei būrys kitų žmonių.

Iškilmių pradžioje surengta eise-
na nuo kapinių administracijos pas-
tato iki minėjimo vietos. Ją lydėjo
nedidelis orkestras. Pasiekus estradą,
ant pakylos užlipo kapinių direkto -

riai ir svečiai. Buvo sugiedoti JAV bei
Lietuvos himnai.

Pirmasis kalbėjo LT kapinių di -
rek torių prezidentas Ramūnas Bun -
ti nas, į susirinkusiuosius prabilęs
an g liškai. Po jo angliškai ir lietuviš-

Čikagos lietuviai prisiminė ir pagerbė 
žuvusiuosius ir mirusiuosius

Lietuvių Tautinėse kapinėse stovintis
gražus koplytstulpis pastatytas Lietu-
voje žuvusiųjų partizanų atminimui.

Dalia Blekienė, Antanas Vyčas, kun. dr. Gediminas Jankūnas ir Linas Marga-
navičius Šv. Kazimiero kapinėse pagerbiant kapinių steigėjus. 

Zigmo Degučio nuotraukos

Šv. Kazimiero kapinėse

Lietuvių Tautinėse kapinėse

Vainiko padėjimui prie Steigėjų
paminklo kasmet kviečiami  visuome -
nei nu si pelnę veikėjai. Šiais metais
tą garbė buvo suteikta Lietuvos šau-
liams išeivijoje. Vainiką šventinimui
atnešė ir vėliau prie Steigėjų pamink-
lo padėjo šiauliai Valentina ir Sigitas
Astrauskai. Garbės sargybą ėjo Vy -
tau to Didžiojo rinktinės nariai.

Vainiką pašventino ir maldas  ve -

dė kun. dr. Gediminas Jankūnas. Pa -
minėjimas buvo baigtas Lietuvos him-
nu ir giesme „Marija, Marija skais -
čiau sia lelija”.

Valdybos pirmininkė padėkojo
šauliams, kun. G. Jankūnui ir vi -
siems atvykusiems  pagerbti išėjusius
Anapilin ir tuos, kurie įs teigė šias ka -
pines, jau šimtas metų priglau džian -
čias išėjusius lietuvius.

Šauliai, maldininkai ir Sklypų savinininkų draugijos valdybos nariai su kun. dr. Gediminu Jankūnu (centre) Šv. Ka-
zimiero kapinėse. 
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Margumynai

Prenumeruokime ,,Draugâ”! 
,,Draugâ” atminkime savo testamente!

Atkelta iš 3 psl. 
2. Turime įtraukti tuos lietuvių

kilmės asmenis, kurie negali atsisa-
kyti svetimos gimtinės pilietybės,
kaip yra, pavyzdžiui, Pietų Ameri-
koje.

3. Turime leisti lietuvių kilmės
žmonėms grįžti į Tėvynę, jiems neat-
sisakant kitos tautos pilietybės.

Retkarčiais vis girdime kaltini-
mus, kad priimdamas kitos valstybės
pilietybę, Lietuvos pilietis atsisako
Lietuvos pilietybės. Laikas pripažin-
ti, kad esame laisvi, nepriklausomi
nuo kitų kraštų, jų reikalavimų bei
įstatymų. Be to, pavyzdžiui, Pietų
Amerikoje prigimtinės pilietybės tei-

sės negalima atsisakyti, kitur ‒
automatiškai įgyjama kito krašto pi-
lietybė, o dar kitur ‒ kitos pilietybės
nereikalaujama atsisakyti.  Lietuvos
pilietybės galima atsisakyti tik aiš-
kiai ir savanoriškai raštu tai pareiš-
kus Lietuvos Respublikos valstybei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
pageidauja, kad kiekvienas lietuvių
kilmės Lietuvos pilietis (nei jo pali-
kuonys), nepriklausomai nuo to, kur
jis gyvena ir ar turi kito krašto pi-
lietybę, neprarastų Lietuvos piliety-
bės. Dėl savo saugumo Lietuva turė-
tų  pripažinti tik savo krašto piliety-
bę ‒ Lietuvos pilietybę.

Bernardinai.lt

DABARTINĖS DISKUSIJOS APIE
LIETUVOS PILIETYBĘ

Lietuviškų Tautinių kapinių direktoriai prie kapinių steigėjų paminklo per
Memorial Day iškilmes.                               Edvardo Šulaičio nuotraukos

kai į minėjimo dalyvius kreipėsi
buvęs Don Varno posto veteranas ir
šio  pos to kapelionas, o dabar einan-
tis Illi nois valstijos ,,American Le-
gion” ka pe liono pareigas diakonas
Vytas Paš kauskas. Jis priminė, kad
Don Varno postas pavadintas Antra-
jame pasau li niame kare žuvu sio či-
kagie čio la kū no Dominyko Var no
vardu. Prele gen tas pabrėžė šventės
prasmę ir pami nėjo, kad LT kapinėse
palaidota tūks tančiai ne tik karo ve-
teranų ar karių, bet ir kitų lietuvių.

Kalbėtojas priminė susirinku-
 sie ms, kad ir šiuo metu lietuviai bei
kitų tautybių žmonės kovoja prieš
teroriz mą, palaiko tvarką Irake bei
Afga nis tane. Buvo prisimintas š. m.
kovo 2 d. palaidotas Antrojo pasauli-
nio karo ve  teranas Vytautas Juodka,
apdova no tas medaliu „Purple Heart”.

Buvo ir giesmių

Kalbas paįvairino jau 18 metų
iškilmėse dalyvaujanti solistė Dalia
Fa nelli (Eidukaitė). Ji atliko Miko
Pet rausko „Man gaila” ir an g liškai
su giedojo giesmę „Amazing Grace”.
Keturių veteranų grupelė iššovė trijų
šūvių salvę mirusiųjų garbei. Orkes t -
rėlis pagrojo keletą kūri nėlių.

Iškilmes užbaigė jau minėtas R.
Buntinas, pažymėjęs, kad LT kapinės
įžengė į 100-sius gyvavimo metus.
2011 m., pažymint Memorial Day,
ka pinėse vyks šimtmečio minėjimas.
Šia proga bus išleistas  sukaktuvinis
leidinys, paruoštas dokumentinis fil-
mas apie kapinų veiklą, bus suruoš-
tas pokylis.

Truputis LT kapinių istorijos

Mintis, kad reikia steigti LT ka -
pi nes, kilo praėjusio šimtmečio pra -
džioje, kai 1903 m. pradėju sio se veik -

ti Šv. Kazimiero kapinėse nuspręsta
lai doti tik „gerus” katalikus. LT ka-
pinių steigimo planai pradėti ruošti
1910 m., kai Lietuvos sūnų draugys-
tės susirin ki me nutarta tai įgyven -
dinti. Tuo pačiu metu LT kapinių
stei gimo klausimas buvo svarstomas
ir kitose to meto drau gijose.

Tam pritarė ,,Lietuvos Liuosy -
bės”, Simono Daukanto Lietuvos my -
lėtojų, ,,Teisybės mylėtojų”, Lais va -
ma nių, Šv. Petro draugijos, Lie tu vių
jaunikaičių dainos mylėtojai ir ki -
tos organizacijos.

1911 m. vasario 19 d. įvykusiame
lietuviškų organizacijų atstovų su si -
rinkime buvo nutarta steigti kapines,
mokėti įnašus ir pirkti tam reikalui
sklypą. 1911 m. kovo 26 d. šiam pro-
jektui įgyvendinti buvo gautas Illi -
nois valstijos raštas, leidžiantis steig -
ti kapines.

Palaidota daug 
žymių tautiečių

Šiose kapinėse palaidota daug ži -
nomų mūsų tautiečių, kuriuos visus
suminėti būtų tikrai sunku. Kapinėse
puikuojasi didžiulis paminklas buvu-
siam „Aušros” bei kitų senųjų lietu-
viškų laikraščių redaktoriui, visuo -
me nės veikėjui dr. Jonui Šliūpui, Lie -
tuvos prezidentui dr. Kaziui Griniui
(jis buvo čia palaidotas 1950 m., bet
1994-siais perlaidotas savo gimtinėje
Lietuvoje). Tokių perlaidojimų yra ir
daugiau.

Bevaikštant kapinėse teko užtik-
ti ir Nutautų kapavietę bei paminklą.
Čia guli ir Lietuvos prezidentienės
mo tinos, mirusios Vilniuje ir kremuo-
tos Rygoje, palaikai. Ji amžinybėn
iškeliavo 2006 metais, li kus ketu-
rioms dienoms iki jos 102-jo gimta-
dienio. Kapavietėje palaidotas ir jos
vyras Stasys bei dukra Danutė.

Jiezno turgus švenčia jubiliejų
1710 metais Lenkijos karalius,

Lietuvos didysis kunigaikštis Augus-
tas II suteikė privilegiją turgus rengti
Jiezne. Atsižvelgdamas į nuo šalčių,
sausros, bado ir maro nualintos Jiez-
no grafystės interesus, suteikė teisę
ant tilto per Verknę Kristupo Paco
paveldėtose Jiezno valdose pastatyti
muitinę ir iš visų pravažiuojančių im-
ti muitą.

Pacai Jiezne atsidūrė 1633-ai-
siais, kai Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės iždininkas nupirko dvarą
ir čia įkūrė savo rezidenciją – pastatė
baroko stiliaus rūmus. Šie rūmai,
taip pat turgus, bažnyčia ir kitos Pa-
cų statybos suformavo iki šiol išlikusį

stačiakampį miesto planą. Iki Pacų,
manoma, nuo XIV amžiaus, Jieznas
buvo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
dvaras. XV amžiaus pabaigoje dvaras
buvo atiduotas LDK kunigaikščio
Aleksandro žmonos sekretoriui Ho-
lovčinskui. Mirus Holovčinskams,
dvaras atiteko Kiškiams.

Pasak istorikų, vienos muitinės
Pacams nepakako, todėl ji veikė ke-
liose vietose – Prienų vieškelyje –
Birštono kalne, Jundeliškėse pagal
Verknės upę, Stakliškių vieškelyje –
Padriežiškių kaime prie Verknės,
Alytaus kelyje – Vėžiongirėje ar netoli
Punios, Imilsos upės pakrantėse.

,,Alytaus gidas”

Pizos bokštas turi varžovą

Abu Dhabyje yra „labiausiai pa-
sviręs” žmogaus pastatytas bokštas,
rašo „news.com.au”.

160 metrų aukščio Caital Gatė
bokštas, pastatytas Abu Dhabio „Na-
tional Exhibition” bendrovės, pasvi-
ręs net 18 laipsnių kampu, t.y. ketu-
ris kartus labiau nei žymusis Pizos
bokštas Italijoje.

35 aukštų pastatas, jau įtrauktas

į ,,Guiness rekordų” knygą, duris
turėtų atverti 2010-ųjų pabaigoje. Čia
turėtų veikti penkių žvaigždučių
viešbutis.

Dubajuje yra ir kitas „rekor-
dininkas” – 828 metrų aukščio Burj
Khalifa bokštas, pripažintas aukš-
čiausiu pasaulyje.

News.com.au

„British Airways“ – nesaugiausios oro linijos
jūsų lagaminui

Keliaujantys su „British Air-
ways” labiau nei kiti rizikuoja savo
lagaminais. Čia tikimybė, jog jis bus
pamestas, sulaužytas ar vėluos yra
gerokai didesnė nei skrendant kito-
mis oro linijomis.

Kaip parodė vienos Britanijos
draudimo bendrovės atlikta ap-
klausa, per pastaruosius metus su
problemomis dėl lagaminų susidūrė
trečdalis klientų.

Antroje „bagažui pavojingų oro
linijų” sąrašo vietoje „Virgin Atlan-
tic” – „Emirates”; ketvirtoje –
„easyJet”, o penktoje – „Ryanair”

„British Airways” atstovai pa-
reiškė, jog apklausos rezultatai –
nesąmonė. Tačiau tai pakenks ir taip
pašlijusiai kompanijos, kurios dar-
buotojai žada vėl pradėti streiką, var-
dui.

News.com.au

Roma planuoja įvesti „turistų mokestį“
Italijos sostinė Roma svarsto

planus įvesti ,,turistų mokestį”. Lan-
kytojai, apsistosiantys viešbučiuose
Amžinajame mieste, ateityje už naktį
turės sumokėti specialų mokestį,
kuris sieks iki dešimties eurų. Taip
Romos meras nori pagerinti miesto
finansinę padėtį.

Kadangi kasmet Romoje sulau-
kiama 20 mln. viešbučiuose apsisto-
jančių žmonių, minėtas mokestis gali
gerokai papildyti miesto kasą. Šiomis
lėšomis būtų finansuojamos didelės
išlaidos paminklams, istorinėms vie-
toms ir parkams išlaikyti. 

Meras sakė, kad Romoje kasdien
apsilanko šimtai tūkstančių žmonių,
kurie naudojasi viešosiomis paslau-
gomis. Mero įsitikinimu, būtų teisin-
ga, kad turistai, mokėdami specialų
mokestį, prisidėtų prie finansų sa-
navimo. Romiečiai esą priversti pa-
kęsti masinį turizmą ir už tai jiems
turėtų būti atlyginta.

Romos skola siekia 9,6 mlrd.
eurų. Italijos vyriausybės priimtas
taupymo paketas leidžia miestams
įvesti ,,turistų mokestį”.

Balsas.lt
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad birželio 9 d. nu -
ma tyta sveikatos reikalų popietė nu -
keliama į birželio 16 d. 2 val. p.p. So -
cialinių reikalų skyrius Le monte bir -
želio 9 d. nedirbs.

�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 pa s -
veikinti ir su juo pabendrauti bus ga -
li ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val.
v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Sekmadienį, birželio 13 d. 10:30
val. r.  Šv. Andriejaus lietuvių parapi-
joje bus atnašaujamos  šv. Mišios
1941 m. birželio mėnesio  ir kitiems
trėmimams į Sibirą prisiminti ir už
Sibire žuvusius pasimelsti.

�Ziono lietuvių liuteronų para -
pi ja ir vaikų darželis ,,Spindulėlis”
kvie čia į vasaros stovyklą 5–12 me tų
vaikus. Stovykla veiks nuo bir želio 14
d. iki rugpjūčio 27 d. pen kias dienas
per savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v.
Krepšinio treniruotės, ba seinas ir kiti
vasaros smagumai. Kvie  čiame pa aug -
lius, ku rie nori įgyti bendruomenei
naudingo darbo valan dų, dirbti sa -
vanoriais va sa ros sto vyk loje. Mūsų
ad resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453; tel.: 708-422-1433.

�Kun. dr. Kęstučio Trimako ju -
biliejinių sukakčių paminėjimo proga
sekmadienį, birželio 20 d., Willow -
brook Ballroom salėje, 8900 S.  Ar -
cher Rd., Willow Springs, IL, ruošia -
mos vaišės. Vietas užsisakyti pra šo -
me iki birželio 10 d. pas dr. Romą
Kup rienę  tel.: 708-447-9319.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. Programoje  – aktorės Giedrės
Griškėnaitės-Gillespie monospektalis
,,Šviesos žiburys Sibiro taigoje” ir
muzikinė programa, kurią atliks
moksleiviai Žara, Mantas ir Zigmas
Kisieliai bei Dovas Lietuvninkas.

�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. 

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos
stovykla vietės tinklalapyje www.ne
ringa. org/meno.html. Norinčius
dalyvauti prašome išsispausdinti iš
tinklalapio registracijos lapą ir jį už-
pildžius, išsiųsti nurodytu adresu.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Informaciją apie Lietuvių Fon do bei
Pasaulio lietuvių centro ruo šia mą golfo
turnyrą, kuris įvyks bir želio 19 d. Old Oak
Country Club, ga li ma rasti internete ad-
resu: www.lithuaniangolf.com, kur taip
pat gali ma ir užsiregistruoti. Turnyrą remia
,,Li ber ty Mutual In surance”. Vakare vyks
iškilminga 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.

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.

IEÕKO GIMINIÛ�...

Ieškome giminaičių JAV. Mano
prosenelio brolis Leonas Andri jaus -
kas (gimęs 1870 m. Lietuvoje),  atvy -
ko į JAV apie 1900 m. Ten susituokė
su lietuve vardu Ana (Ona). 

Kol jie buvo gyvi, susira šinėjome
laiškais. Paskutinį Anos Andrijaus -
kas rašytą laišką gavome 1969 m. Iš
jos laiškų žinome, jog Leonas An -
drijauskas mirė 1965 m. Tuo laiku jų
adresas buvo: 903 Dryden Ave.,
Youngstown, Ohio 44505 USA. 

Jie turėjo 2 dukteris – Marijona

(Merė) ir Ieva (Eve), tačiau jų pa var -
džių po santuokos mes nežinome. 

Kiek žinoma, dukterys turėjo po
du vaikus. Turime keletą nuotraukų,
bet ant jų surašyti tik vardai. Taip
pat turime Merės anūkės nuotrauką,
kurioje parašyta, kad ji – Linda
Dawn, gimusi 1963 m. 

Būsime labai dėkingi už bet ko-
kią suteiktą informaciją. Žinutes
siųskite el pašto adresu: 

akvile@rokvilis.lt
Akvilė Vaičienė

LTSC bendradarbiai su viešnia iš Lietuvos. Iš k.: Jonas Tamulaitis, dr. Enata
Skrupskelytė, Irena Mikuličienė, Petras Petrutis.             LTSC archyvo nuotr.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) viešnagę baigė Lietuvos
nacionalinio muziejaus (LNM) Naujausių laikų skyriaus vedėja Irena Mi ku -
ličienė. Tai jau nebe pirmas kartas, kai I. Mikuličienė lankosi LTSC. Šį kartą
viešnia domėjosi medžiaga net kelioms LNM rengiamoms parodoms – pla -
nuojama atkurti 1939 m. Pasaulinės parodos New York Lietuvos stendą, taip
pat ruošiama paroda apie išeivijos diplomatiją. I. Mikuličienė džiaugėsi radusi
daug medžiagos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvuose – Pasaulio
lietuvių archyve saugomi turtingi konsulų Petro ir Juzės Daužvardžių, Ju -
liaus Bielskio, J. Kajecko archyvai. Be to, Irena Mikuličienė rinko medžiagą
apie DP stovyklas Vokietijoje knygai, kurią rengiasi išleisti Lietuvos nacionali-
nis muziejus. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras turi daug įdomių ir vertingų
archyvų, leidinių bei periodikos, kuriais nuolat domisi tyrinėtojai. Jeigu turite
archyvų, knygų ar periodinių leidinių, kuriuos norėtumėte paaukoti centrui,
mes mielai priimsime. Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.
Mūsų adresas: 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, el. paš tas:
info@lithuanianresearch.org, tel.: 773-434-4545. 

LTSC info

Leonas Andrijauskas su žmona Ana
Andrijauskas ir dukromis Mariona
(Merė) ir Ieva (Eva) 1958 m.

Kotryna ir Stanislovas (manome, kad
čia Andrijauskų anūkė su vyru).

Nuotraukos iš šeimos archyvo

Vykstančių į IX Dainų šventę Toronto, Canada, 
dėmesiui

Bilietai į Dainų šventės koncertą parduodami iki liepos 4 d. www.
ticketmaster.ca, tel.: 1-416-870-8000, arba ,,Hershey Center” (5500 Rose
Cherry Place Mississauga, ON L4Z 4B6, Canada) prie įėjimo.

Nepraleiskite progos pasiklausyti Marijono Mikutavičiaus, žvaigždės iš
Lietuvos, kuris pirmą sykį pasirodys Šiaurės Amerikoje (,,Trys milijonai”,
,,Pasveikinkit vieni kitus”). Bilietus į M. Mikutavičiaus koncertą, miestelio
va karonę ir pokylį iki birželio 15 d. galima įsigyti internetinėje svetainėje
www.dainusvente.org 

Visą birželio mėnesį, sekmadieniais bilietus galėsite nusipirkti Prisikė-
limo parapijos salėje ir Hamiltono jaunimo centre. Nuo liepos 2 d. bilietais bus
prekiaujama Airport Marriott viešbučio (901 Dixon Rd., Toronto, ON M9W
1J5, Canada) informacijos centre ir renginiuose prie įėjimo.  

IX Dainų šventės organizacinio komiteto info 


